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PADRÃO DE RELACIONAMENTO ESTRUTURAL
A Genesys International Higher 

Education / Unigenesys/USA, sediada 

em Lewes / Delaware, incorporada para seu 
funcionamento pela Secretaria de Estado de 

Delaware / USA, autenticada 
internacionalmente pela “Apostille”, de 

acordo com a Convenção de Haya – 1961 e 
identificada pelo Departamento do Tesouro 

dos Estados Unidos da América, adquiriu os 
direitos administrativos e educacionais da 

Universidade Americana AWU / Latin 
American Division para reforçar suas 

estruturas no projeto de educação para a 

finalidade da empregabilidade da educação 
a distância dirigida, especialmente, aos 

cidadãos dos países de língua portuguesa e 

espanhola, em todo o mundo. 

A estrutura Unigenesys/USA 
contará com parte desta nova colaboração, 

adequada ao novo projeto, que surge com 
o sucesso organizacional e com a qualidade 

de seus objetivos educacionais. 

Ao desenvolver nosso site 

(www.unigenesys-edu.us) verificar-se-á 
a identidade Unigenesys, mesclada com a 

inserção parcial da estrutura da Instituição 

colaboradora. 

Esta aquisição teve como meta, 

ratificar e desenvolver o ensino superior da 
Unigenesys, buscando o sucesso 

educacional e mantido o bom padrão dos 
cursos oferecidos, a boa seleção dos livros 

educacionais para o conhecimento básico 
dos elementos iniciais dos cursos e a 

estrutura de procedimentos das 

normatizações aplicadas. 

O Conselho Educacional da 
Unigenesys observou a necessidade da 

manutenção de alguns destes padrões de 

ensino e gestão, chegando a admitir o 
convite a integração de alguns dos 

profissionais daquela Instituição, como 
consultores técnicos e mesmo como 

autores de produções científicas 

insubstituíveis ao projeto. 

A Socens – Sociedade de Cultura, 
Esporte e Ensino Superior do Rio de 

Janeiro, também, convidada pela 
Unigenesys/USA, assinou convênio 

especial conosco, para gerir a missão de 
organizar e atender a necessidade dos 

pedidos dos nossos alunos na aquisição de 
livros educacionais, constantes nos 

programas de disciplinas de cursos 
oferecidos, por se tratar de livros editados 

em língua portuguesa, facilitando, 
logicamente, os estudos e pesquisas dos 

alunos, originários dos países de língua 

portuguesa. Não houve, não há e não 
haverá instalação física em outros países, 

além do país de origem. 

Todo este movimento se justificou 

devido a Unigenesys aceitar a proposta 
daquela Instituição Americana, buscando 

oportunizar a transferência opcional de 
seus alunos do continente africano para a 

nossa Instituição, logicamente, 
considerando a decisão de cada aluno em 

fazê-la, vislumbrando um novo trabalho a 
ser implementado e ao mesmo tempo, 

contemplando aqueles cidadãos com as 

benesses de um novo e mais avançado 

conceito educacional no nível superior.  

Esta estrutura permite uma visão 
mais ampla e mais sólida da própria 

Unigenesys que desenvolverá seu projeto 
educacional exclusivamente dos USA, 

inicialmente em Lewes e Dover 
(Delaware), Miami (Flórida), Newark 

(New Jersey) e New York (New York). Na 
área internacional estas atividades estão 

projetadas pelos Núcleos Administrativos 
programados para o Rio de Janeiro 

(Brasil); Maputo (Moçambique) e Luanda 

(Angola), a medida de suas implantações, 
geridas virtual e exclusivamente dos 

Estados Unidos da América. 

Uma de nossas reflexões, 
apresentadas em nosso site, merece ser 

transcrita nesta mensagem de 
relacionamento do nosso planejamento 

educacional e profissional, dedicado a 
nossos alunos e a todos os membros da 

nossa equipe americana, portuguesa e 
espanhola (agora, em 2022, outros 

cidadãos de língua espanhola serão 
atendidos, pelas assessorias específicas, 

similarmente, pela Unigenesys/USA (EaD) 

na Espanha e em Portugal): 

“A oportunidade nunca chega para 

aquele que a espera, mas sim, para aquele 

que vai à sua busca.” 

Um simples conceito que determinará 
o alcance de quaisquer objetivos que 

queiramos alcançar, como predizem e nos 

seduzem, nossos próprios sonhos.  

http://www.unigenesys-edu.us/

