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INFORMES OBJETIVOS DAS ÚLTIMAS CIRCULARES
Ratificamos nossos planejamentos gerais de funcionamento, após analisarmos os problemas gerados pela
Pandemia / Covid 19 e outros acontecimentos internacionais relevantes, que afetaram a todas as pessoas, instituições,
empresas de todos os países, além de comprometer hábitos comportamentais pessoais e profissionais de todas as
populações.
Como tem ocorrido em várias Empresas e Instituições, a Pandemia também acarretou a significativa redução
de diversos serviços da Universidade, inclusive os chamados indispensáveis, que ainda sim sofrem com a redução de
pessoas em seu Quadro de Gestores, afetando a operacionalidade e a eficiência dos processos internos.
Passados mais de dois anos, a Universidade não paralisou (como alguns pensavam e divulgaram) e nem
paralisará suas atividades, mesmo com os problemas da Pandemia, pois nossa responsabilidade como educadores está
acima de tudo e de todos.
Desde novembro/dezembro 2021, estamos replanejando nossas necessárias adequações com a devida
dedicação ao atendimento aos nossos alunos e cidadãos interessados.
A Reitoria, diante desses fatos, posicionou-se, reunindo nosso Grupo de Trabalho em Educação, e tomando
todas as medidas cabíveis para melhor funcionar, minimizando os impactos e transtornos sofridos. Precisamente de
agora em diante, temos que nos posicionar: UNIVERSIDADE, PROFESSORES, EDUCADORES,
ADMINISTRADORES e indispensavelmente, NOSSOS ALUNOS visando objetivar anseios pessoais e profissionais.
Caso VOCÊ esteja ATIVO, continue produzindo suas Resenhas Críticas (Avaliação de Disciplinas) e remetendoas para a Universidade (via e-mail oficial da Universidade), para suas mais céleres correções.
Caso VOCÊ tenha paralisado suas Produções Científicas e os pagamentos mensais, providencie sua
ATUALIZAÇÃO ou mesmo sua REATIVAÇÃO para a continuidade de seus estudos. Lembre que, por determinação
regimental, os alunos com atrasos financeiros e acadêmicos (Resenhas) podem ser desativados de suas matrículas e
consequentemente de seus direitos administrativos e acadêmicos. Aqueles que alcançarem os atrasos após 4 (quatro)
meses, e assim se mantiverem serão definitivamente CANCELADOS e ARQUIVADOS nos EUA, sem mais
possibilidades de retorno ou transferências.

CONTATE-NOS! INFORME SEU POSICIONAMENTO JUNTO A UNIVERSIDADE.
USE O E-MAIL OU WHATSAPP DA UNIVERSIDADE.
Estamos na expectativa de que seu e-mail/resposta nos seja remetido, o que nos ajudaria a tomar as melhores
decisões para o nosso planejamento de funcionamento educacional e ao apoio individual a você.

ESTE NÃO É UM DOCUMENTO COMPROMISSO.
ESTE É UM DOCUMENTO DE ALERTA, DE AVIVAMENTO E DE DESPERTAR.
INFORMAÇÕES LHE SÃO APRESENTADAS PARA SUAS TOMADAS DE DECISÕES VITAIS.
▪
▪
▪
▪
▪

REATIVE SUA MATRÍCULA
PROSSIGA SEUS ESTUDOS E PESQUISAS
PRODUZA SEUS TRABALHOS ACADÊMICOS
CONCLUA SEUS ESTUDOS COM POSITIVIDADE
DIPLOME-SE COM ORGULHO DA LUTA ENFRENTADA

Nosso SITE está sendo revisto para adaptações compatíveis com os estudos de replanejamento do
funcionamento normal. ACOSTUME-SE A LER, REPETIDAMENTE TODOS OS DOCUMENTOS DO SITE.
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PRAZOS DEFINIDOS PARA REATIVAÇÃO
A recepção de requerimentos de REATIVAÇÕES DE MATRÍCULAS, funcionará até os seguintes prazos:
▪

GRADUAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO ........................... ATÉ 30 JULHO 2022

▪

Normalização de Pagamentos Mensais – Reinício ................ ATÉ 10 SETEMBRO 2022

Use os modelos disponíveis no SITE OFICIAL para sua REATIVAÇÃO.
A UNIVERSIDADE responderá seu e-mail, podendo propor novas e interessante formas de participações
financeiras para sua análise de continuidade e conclusão dos seus cursos. Consulte-nos para ter a oportunidade de
analisar sua possível REATIVAÇÃO.
Concluído o prazo de 30 JULHO 2022 (GR/MS/DR) todos os requerimentos de reativação de matrícula, serão
analisados INDIVIDUALMENTE e ALEATORIAMENTE, desconsiderando quaisquer obrigatoriedades administrativas,
acadêmicas e legais, além de estarem sujeitas, DEFINTIVAMENTE, AO ARQUIVAMENTO NA UNIVERSIDADE
(EUA).
Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Universidade, após análise de requerimento encaminhado
pelo próprio ex-aluno (info@unigenesys-edu.us).
Estes são os valores financeiros (AOA) praticados pela UNIVERISDADE no período de 2022
com validade até 30 DEZ 2022:

NÍVEL

TAXA DE
MATRÍCULA
(AOA)

PROPINAS/COTAS MENSAIS
(AOA)

CONVERSÕES FINANCEIRAS

GR ACAD

30.000

36 x 46.000

Para calcular valor em USD:

GR TEC

30.000

30 x 42.000

Valor em AOA ÷ 490

MS

30.000

30 x 58.000

Para calcular valor em BRL:

DR

30.000

30 x 62.000

Valor em USD x 4,90

PDR

30.000

25 x 68.000

Para calcular valor em EUR:
Valor em USD x 1,13

Os valores de matrícula / propinas / cotas terão validade até 30 DEZ 2022.
Atualização de propinas e cotas mensalmente em JAN 2023 ---- Projeção de 10% (dez por cento).
•

Todos os valores, específicos de cada nível de ensino, estarão dissertados nos respectivos documentos do SITE
OFICIAL.

•

Todas as defesas acadêmicas de Dissertação (MS) e Tese (DR / PDR) serão realizadas virtualmente (ver DOC
no SITE).

•

Caso hajam pendências financeiras (créditos ou débitos) com a UNIVERSIDADE, requeremos seu contato
com a devida explanação do assunto, descrita em mensagem via e-mail para que juntos analisarmos cada
situação (info@unigenesys-edu.us).

•

As matrículas não reativadas, pelos alunos desativados, serão canceladas e arquivadas, nos EUA, como exige
o Regimento Geral.
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•

Os alunos QUITADOS (pago todas as cotas financeiras, mas não tendo suas Resenhas/Avaliação, em qualquer
nível, terão de fazer, também, suas REATIVAÇÕES, considerando resgatar o uso das parcelas mensais pagas
e as produções acadêmicas aprovadas.

•

Livros e Documentos ainda estão sendo difíceis de transladar (aviões e correios nacionais e internacionais)
devido aos valores exorbitantes dos Correios dos países ou Transporte de Cargas Aéreas. A Universidade tem
remetido aos alunos as cópias autenticadas em cartório dos documentos, via email, aguardando as
oportunidades das remessas especiais dos materiais em conjunto.

•

Na dificuldade de recepção dos livros para avaliar alguma disciplina, pode o aluno usar um livro similar
(Angolanos ou Portugueses), desde que este livro seja identificado no corpo do Trabalho Acadêmico / Resenha
Crítica, conforme já orientado.

•

Duas das decisões acadêmicas mais importantes da Universidade foram:
1. Permitir (opcionalmente) ao aluno inserir duas disciplinas inerentes ao seu curso e respectivo nível de
ensino (MS/DR).
2. Autorizar aos alunos que indiquem e adquiram o(s) livro(s) de cada disciplina da matriz curricular
devidamente identificada pela Universidade.
NÃO PARALISE SUAS RESENHAS / AVALIAÇÕES, INTENÇÕES OU TCF (TRABALHO FINAL).
ESTE É O MOMENTO DE DIFICULDADES E DE CONCENTRAÇÃO, QUE DEVEMOS APROVEITAR
PARA PRODUZIR NOSSAS AVALIAÇÕES ACADÊMICAS.

Todos os cidadãos interessados no ingresso na UNIVERSIDADE ou alunos desativados ou em reativação,
terão acesso liberado aos Documentos do SITE – 1ª PARTE (Docs. 01 a 21), SEM NECESSIDADE DE SENHA.
Todos os demais alunos desativados (sem senha) que desejarem acessar o SITE, 2ª, 3ª e 4ª PARTES, deverão
fazer contato com a UNIVERSIDADE (e-mail) para requerer sua ATUALIZAÇÃO COM A REATIVAÇÃO DE
MATRÍCULA (Doc. 9), conforme instruído nas diversas publicações divulgadas.
Taxa de Reativação de Matrículas (inclusive alunos quitados com falta de produção acadêmica (Resenhas))
GR / MS / DR
AOA 46.000
USD 95

•
•
•

O Aluno deverá preencher a Ficha de Reativação para a Universidade.
O Aluno usará o Boleto de Pagamento da Taxa de Reativação emitido
pela Universidade.
Leiam as instruções básicas sobre a Reativação no Site e no próprio
documento específico de Reativação.

Prezado(a) Aluno(a) Universitário(a),
Mesmo com as situações da Pandemia/COVID, possibilidades de Guerra/Rússia, quais são suas verdadeiras pretensões?
Deixe-nos conhecer!
1. Desistir de lutar pelos seus objetivos e não se diplomar.
2. Reclamar de tudo, desistir de tudo e nada mais fazer.
3. Achar tudo difícil, quando nunca nada foi fácil.
4. Considerar as dificuldades da vida para não a enfrentar, desistindo de oferecer algum futuro à sua
família ou mesmo a você, no seu desempenho pessoal e profissional.
5. Persistir, enfrentar os obstáculos e obter sua tão sonhada diplomação.
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SETORES DE ATENDIMENTO
Inicialmente continuaremos a atender nossos alunos nos períodos de:
SEGUNDA-FEIRA e TERÇA-FEIRA nos seguintes horários:
Horário do Brasil: .............. 09:30 h às 12:00 h
13:00 h às 15:30 h
Horário de Angola: ............ 13:30 h às 16:00 h
17:00 h às 19:30 h
DIFERENÇA DE FUSO HORÁRIO: 4 HORAS
Os atendimentos serão realizados, objetivamente pelos Prof. Anderson Ferreira e Prof. MS. Ricardo Assunção,
já conhecidos por todos, abrangendo os diversos assuntos da Universidade.

COMUNIQUEM-SE ATRAVÉS DO E-MAIL OU WHATSAPP

