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PROGRAMAS DE DISCIPLINAS
Deve-se entender que a Unigenesys/USA selecionou cerca dezenas cursos
em seus diversos níveis de ensino superior,
destacados em suas Matrizes Curriculares,
tendo em média 700 disciplinas com seus

respectivos programas específicos, organizados por:

−

Título do Curso

−

Código do Curso

−

Nível de Estudos

−

Estrutura da Matriz Curricular

−

Área de Ensino

−

Disciplinas por Núcleos

As Matrizes Curriculares estão constantes no Site da Universidade nas páginas convencionais de
cada nível GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO/PÓS DOUTORADO
COMO PEDIR SEU PROGRAMA DE DISCIPLINA
Obs.:

Quando o aluno inicia suas atividades na Universidade, recebe sua Matriz Curricular com a indicação das
Disciplina cursadas, isentas e/ou
aprovadas.

Cada programa de disciplina estabelece um roteiro de seus estudos, que

devem respeitar o ordenamento das
produções acadêmicas, principalmente das
Resenhas Críticas (elementos de avaliação
das disciplinas).

Há imperiosidade de produzir as Resenhas Críticas das disciplinas dos Núcleos seguintes, quando tiver concluído as avaliações das disciplinas do Núcleo anterior.

O aluno deve respeitar a ordem das
produções científicas (Resenhas Críticas) no
mesmo (ou próximo ao) ordenamento numérico das disciplinas da Matriz Curricular.

Produção da Resenha Crítica concluída, quer dizer: pesquisada, estudada, produzida, conferida e remetida à Unigenesys
para ser corrigida com aprovação ou corrigida, após requerida correções.

Modelos Corretos
Ver DOCS. 13/14/15/16/17/18/19

MODELO DO PROGRAMA ESPECÍFICO DE UMA DISCIPLINA
No programa de uma disciplina estão
contidos, normalmente:
−

Nível de Estudos

−

Área de Ensino

−

Título do Curso

−

Indicação da Disciplina

−

Ementa/Programa da Disciplina (Indicação Universidade
ou Aluno)

−

Livro-Texto Principal (Obrigatório) (Indicação Universidade
ou Aluno)
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OS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
NÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA
UNIVERSIDADE, DEVENDO OS ALUNOS FAZEREM OS REQUERIMENTOS DOS MESMOS,
VIA E-MAIL (info@unigenesys-edu.us). OU
INDICAREM SUAS OPÇÕES DE LIVROS E
PROGRAMAS PARA OBTENÇÃO DA APROVAÇÃO DA UNIVERSIDADE.
1. Os programas de disciplinas de cada
curso estão sendo completados pela
Universidade e serão disponibilizados,
após suas liberações internas.
2. Somente atenderemos, dentro do período mensal, o requerimento contendo 2,
no máximo, programas de disciplinas,
no máximo.
3. Os livros desejados devem ser pedidos à
parte (Documento específico de orientação de procedimento de pedido de livros
no site da Unigenesys).
4. Os pedidos de programas de disciplinas
serão somente atendidos quando requeridos por alunos ATIVOS na Universidade, (atualizados com suas responsabilidades administrativas, acadêmicas e

financeiras). Não estando ATIVO, o pedido não poderá ser atendido.
5. Todos os pedidos de programas de disciplinas serão recebidos e atendidos ou
respondidos pela Universidade.
6. Seu pedido ou consulta deve ser diretamente realizada, especificamente, via e-mail.
Seu pedido padronizado de programa
de disciplina deverá conter:
−

Nome Completo

−

Número de Matrícula

−

Nível de Ensino

−

Título do seu Curso

−

Título da Disciplina

−

Data do Pedido

OUTRAS CARACTERÍSTICAS A
SEREM OBSERVADAS
1. A disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, Didática...e Estrutura EaD...
não mais exige que você produza a Re-

senha Crítica. A avaliação desta disciplina será automática com a sua produção aprovada da Intenção de Pesquisa
do seu Curso, quando exigida.
2. Se você foi transferido de outra Instituição de Ensino Superior e já tenha cursado mais de 50% (cinquenta por cento)
das disciplinas atribuídas na sua nova
Matriz Curricular, informamos que todas
as disciplinas constantes do Núcleo I
(Cumpridas ou não) lhes serão consideradas como cumpridas ou isentas.
3. Qualquer disciplina que você tenha cursado e comprovado documentalmente,
havendo similaridade com 75% (setenta
e cinco por cento) do programa exigido,
mesmo que a terminologia (título) não
seja idêntica, poderá ter a disciplina
isenta, após analisada pela área acadêmica da Unigenesys.
4. Atenda com presteza as correções das
Resenhas Críticas exigidas pela Universidade, corrigidas e devolvidas pelo Conselho de Tutores/Examinadores. Deixar
de atender estas exigências, prontamente, é atrapalhar o desenvolvimento
natural da sua produtividade científica.
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PEDIDO DE REMESSA VIRTUAL DE PROGRAMA DE DISCIPLINA
Data ___/___/___

Requeiro a remessa do(s) programa(s) de disciplina(s) identificado(s):
Requerente deve preencher TODOS os quadros com fundo cinza.

Não há ônus financeiro para a requerida remessa de programas, sendo exigido estar o aluno com suas responsabilidades
financeiras e acadêmicas atualizadas (aluno ativo)

Data Remessa do Aluno:

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DO REQUERENTE:

GRAD
ACAD

GRAD
TEC

Data Recepção na Universidade:

▪ Título do Curso
MS

DR

▪ Título da Disciplina
Requerida
▪ Título da Disciplina
Requerida

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
▪ Nome Completo
do(a) Aluno(a)
▪ E-mail Legível

▪

WhatsApp
Assinatura do(a) Aluno(a) Requerente

SERVIÇO INTERNO DA UNIVERSIDADE
▪ Data Recebimento

▪ Responsável
Remessa

▪ Data Atendimento

CONSIDERAÇÕES
1. As comunicações remetidas por e-mail, várias vezes tem deixado a desejar, por várias circunstâncias nacionais e internacionais, razão pela qual requeremos que, em havendo atraso, por parte da Universidade, no atendimento ou respostas
adequadas, encaminhe-nos DE NOVO, seu requerimento, anotando ser um REENCAMINHAMENTO.
2. O preenchimento incompleto ou errado deste requerimento não permitirá o nosso devido e correto atendimento.
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COMO PASSAR UM E-MAIL A UNIVERSIDADE
PROJETO INTERNACIONAL SUPERIOR DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Para:

IDENTIFICAÇÕES

UNIGENESYS/USA ................... info@unigenesys-edu.us

Data ___/___/___
Do(a) Aluno(a): _____________________________________________________ Matrícula: _____________
Nível: ____________ E-mail: _________________________ WhatsApp: _____________________________

ORIENTAÇÕES
(Texto Objetivo – Máximo 300 carácteres)
1. Copie esta folha destinada a remeter seu e-mail para Universidade
2. Atenda todos os pedidos de preenchimento nela contidos (redação legível)
3. Faça cópia do Documento Preenchido no computador (conhecido como Scanner)
Faça a devida remessa do e-mail indicado (scanner) para Universidade

TEXTO MENSAGEM DO ALUNO (A)

PROVIDÊNCIAS RESPOSTAS DA UNIVERSIDADE
Recebido em

___/___/___

Respondido em ___/___/___

(IMPRESSO OU MANUSCRITO LEGÍVEL)

