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ÚLTIMA CIRCULAR ESPECIAL – JULHO 2022 
 

ESTÁ NA HORA DE VOCÊ DEFINIR SEUS CAMINHOS PARA A CONCLUSÃO DA 

SUA FORMAÇÃO SUPERIOR! 
 

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 seus hábitos comportamentais 
pessoais e profissionais. 
 

Passados mais de dois anos, a Universidade não paralisou (como alguns divulgaram) e nem 
paralisará suas atividades, pois nossa responsabilidade como educadores, está acima de tudo e de todos. 
 

A Reitoria, diante destes 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 definir nossos caminhos: UNIVERSIDADE, 

PROFESSORES, EDUCADORES, ADMINISTRADORES e indispensavelmente, NOSSOS ALUNOS 
visando objetivar anseios pessoais e profissionais. 
 

Caso VOCÊ tenha paralisado suas Produções Científicas (Resenhas Críticas / Avaliação) e os 
pagamentos mensais, providencie sua REATIVAÇÃO para a continuidade de seus estudos. Lembre-se 
que, por determinação regimental, os alunos com atrasos financeiros e acadêmicos podem ser desativados 

de suas matrículas. Aqueles que ultrapassem os atrasos maiores do que 4 (quatro) meses, e não se 
reativarem até 30 JULHO 22 serão CANCELADOS e posteriormente ARQUIVADOS nos EUA. 
 

CONTATE-NOS! INFORME SEU POSICIONAMENTO JUNTO A UNIVERSIDADE.  
USE O E-MAIL DA UNIVERSIDADE. À BUSCA DE ORIENTAÇÕES. 

 

ATIVO / REATIVADO / DESATIVADO / CANCELADO / ARQUIVADO 
 

Verificamos em nossos registros as diversas diplomações, a continuidade de alunos, 
destacando-se as pendências acadêmicas, financeiras e administrativas. 

 
• A - PERMANECEM “CONSIDERADOS” ATIVOS, os alunos que depositaram valores 

de suas propinas mensais nos meses de MAIO, JUNHO e JULHO – 2022. 
 
 

• B - Os alunos com PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, ANTERIORES a MAIO 2022, estão 
considerados como DESATIVADOS e TERÃO SUAS SENHAS, também DESATIVADAS 
caso não sejam REATIVADAS. 

 

• C - No caso de pagamentos mais antigos anteriores a DEZEMBRO 2021, as matrículas 
destes alunos estão consideradas CANCELADAS e ARQUIVADAS, mas ainda possíveis 
de REATIVAÇÃO. 
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• VIDA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO ALUNO, APÓS CANCELAMENTO 

DEFINITIVO, SE ASSIM OCORRER. 
 

- Caso o aluno venha requerer reingresso na Universidade, após Cancelamento 

Definitivo, será sempre tratado com atenção e respeito, mas seu retorno será conduzido 

como se fosse uma NOVA MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE, não havendo mais 

correlações de obrigatoriedade de aproveitamentos financeiros, nem disciplinas 

anteriormente aprovadas. Um novo entendimento surgirá, com boa vontade da 

Universidade, e novas decisões serão tomadas pelas partes. 
 

• LIVROS / ENCOMENDAS DO EXTERIOR 

 

- Continuam os problemas de COVID nos países, recentemente despertados. Todos se 

assustam. Os serviços de Correios dos países se contraem, os serviços tem sido 

inadequados e custam caros para os alunos. A Universidade sempre busca ajudar o 

aluno a resolver tais problemas.  
Não está fácil remeter documentos originais pelos Correios, por isso estamos 

adiantando as remessas, incialmente por e-mail, para posteriormente remeter os 

originais, de formas mais rápidas possíveis. 

 

• LIVROS SUBSTITUTOS / NOVAS INDICAÇÕES 
 

- Veja o Site Oficial da Universidade com informações mais atualizadas.  
As soluções tomadas são incrivelmente benéficas para os alunos, e extremamente 

positivas para o sistema de estudos e pesquisas individuais. Leiam os assuntos com 

atenção.  
Você poderá substituir livros adotados, indicando novos livros. Você poderá inserir 

disciplinas no Curso (opcionalmente – Unigenesys). 
 

• SETORES DE ATENDIMENTOS  
Por razões óbvias, estamos concentrando nossos trabalhos administrativos e 

acadêmicos, com nosso pessoal mais experiente e dedicado.  
Entendam que as dúvidas eram muitas, mas agora respondidas com mais segurança 

para todos, devidos aos esclarecimentos das autoridades competentes.  
Nosso atendimento permanece: 

 

• Site   _____________________________ unigenesys-edu-us  
• E-mail _____________________________ info@unigenesys-edu-us  
• Celular / WhatsApp __________________ + 55 21 987931540 

 

Dias de Atividades _____________ 2ª e 3ª feiras 
Horário de Angola ______________13:30 às 16:00 h 17:00 às 18:30 h 

 
• Prof. Anderson Ferreira / Prof. Jorge Ricardo Assumpção 
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• RATIFICAMOS OS VALORES VIGENTES DAS TAXAS DE MATRÍCULAS 

/ PROPINAS DOS CURSOS 
 

Validade até 30 JUNHO DE 2023. 
 

NÍVEIS 
 

VALORES EM AOA   

 DE  TAXA DE PROPINAS 

 ESTUDOS  MATRÍCULA COTAS MENSAIS 

 GRAD. ACADÊMICA 30.000 36 X 46.000 

 GRAD. TECNOLOGICA 30.000 25 X 32.000 
    

 MESTRADO 30.000 30 X 58.000 
    

 DOUTORADO 30.000 30 X 62.000 
    

 PÓS DOUTORADO 30.000 25 X 68.000 
 
 

• CÂMBIO VALORES INTERNACIONAIS 
 

Para efeito de valorização do planejamento, as taxas cambiais foram determinadas 

(congeladas) desde, aproximadamente, FEV 2022, decidindo a Universidade manter estes 

parâmetros cambiais até DEZ 2022. Eis as taxas correspondentes:  

▪ USD 1 --------------------- igual a AOA 450 (Kuanzas)
 

 
▪  USD 1 --------------------- igual a R$ 4,80  (Real)  
▪  USD 1 --------------------- igual a € 1,13 (Euro) 

 

Obs.: Pretendida a manutenção do prazo de validade das taxas até 31 DEZ 2022. 

 

• CELULAR / WHATSAPP / COMPUTADOR / IMPRESSORA / E-MAIL 

 

Todos sabemos e entendemos a dificuldade de participar de um Curso Superior com a 

diminuição da operacionalidade destes elementos de comunicação.  
Por esta razão, sugerimos a flexibilidade social do aluno se inteirar com a família, amigos, 

colegas de curso, etc. em poder ter acesso constante a estas formas de comunicação. 

 

• ISENÇÃO DE TAXA DE MATRÍCULA 
 

Os alunos concluintes de Cursos de Graduação/Mestrado e Doutorado, terão isenção do 

pagamento da Taxa de Matrícula nos demais cursos que venham a participar na 

Universidade. O aluno deverá requerer via e-mail.  
A adesão do aluno ocorrerá com o pagamento da cota da 1ª Propina/Cota Mensal 

programada. 
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• DESATIVAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO AO SITE 

 

Comunicamos que estaremos, após 30 JULHO 2022, desativando as senhas dos alunos 

inadimplentes, que fizeram seus pagamentos (PROPINAS ou COTAS MENSAIS), antes 

de ABRIL de 2022.  
Estes alunos, agora desativados, terão oportunidade de continuarem CONOSCO, caso 

procedam sua REATIVAÇÃO de MATRÍCULA. As instruções e requerimentos estão no 

SITE DA UNIVERSIDADE.  
 

 

Taxa Básica Única de Reativação 

 

As Universidades determinaram que os alunos que REATIVAREM SUAS MATRÍCULAS, 

terão restabelecidas suas senhas, após a Universidade receber, via e-mail, a Cópia do 

Comprovante de Depósito Bancário, respectivo, para: info@unigenesys-edu.us 
 

 

• INSERÇÃO OPCIONAL DE DISCIPLINAS NO SEU CURSO 

 

A Universidade concedeu o privilégio do aluno em MS ou DR (Unigenesys / USA), poder 

inserir até 2 (duas) disciplinas novas em seu curso, desde que seus assuntos estejam a 

nível de seus cursos matriculados.  
Deverá ser feito um requerimento para tal finalidade, com o prazo de entrega até 60 

(sessenta) dias. (Encaminhar a Universidade via e-mail): info@unigenesys-edu.us 

 

Ver DOC.8 – Informações Complementares/Modelo Requerimento  
Custo de cada inserção: MS (AOA 35.000) ---------------- DR (AOA 40.000) 

 

• LIVROS PRINCIPAIS GRATUITOS E SEM CUMPRIMENTO DE RESENHAS CRÍTICAS 
 

▪  Metodologia da Pesquisa Científica ------------------------------------------- (DOC 112) 

▪ Didática Andragógica do Ensino Superior ----------------------------------- (DOC 111) 

▪ Fundamentos Estruturais e Pedagógicos em Ensino a Distância ----- (DOC 110) 

 

São livros gratuitos, doados pela Universidade. Fazem parte do Núcleo I das Matrizes 

Curriculares dos cursos oferecidos. Ver Docs. assinalados.  
Suas avaliações receberão nota 7 (sete) pela utilização em todas as disciplinas dos 

cursos, estando por isso isentos de suas respectivas Resenhas Críticas.  
Seus requerimentos deverão ser feitos, exclusivamente através do e-mail da 

Universidade. 

AOA 34.000 

mailto:info@unigenesys-edu.us
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• PENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE PARA ALGUNS ALUNOS 
 

A Universidade, por diversas razões, ainda tem Pendências de Entrega de alguns poucos 

Documentos complementares a alunos conclusos: (Atas, Diplomas, Históricos, 

Encadernações do Trabalho Final (Capa Dura), etc..). 
 

Pedimos aos alunos que esteja em algum destes casos, comprovadamente, que façam 

contato conosco, somente através do e-mail da Universidade, requerendo tais 

atendimentos. 

 

Indique: (nome /nº matrícula / nível do curso / data), serão exigidos no e-mail. 

 

Lembramos que: 

 

1. Cada pedido será verificado sobre os protocolos de entrega e remessa 

anterior da Universidade. Confirmada a pendência, continuaremos o 

processo de atendimento. 

 

2. Somente atenderemos os requerimentos dos alunos que estejam com as 

responsabilidades atualizadas na Universidade ou em tratamento de 

reativação. 

 

3. Fica esclarecido que, ainda permanece a dificuldade da Universidade em 

remeter quaisquer originais requeridos, pelos alunos pois os Correios 

Internacionais, ainda não estão estabilizados. Casos especiais indiquem se 

podemos. Saibam que remeteremos e-mails provisórios destes 

requerimentos, até podermos remeter os originais solicitados. A atenção  
caberá as duas partes.  

____________________________________________________________________________ 
 

UNIGENESYS / USA 

EM TEMPO 
• A Reitoria afirmou, em reunião com a Direção Acadêmica e Direção Administrativa, publicar, 

neste mês, o oferecimento de cursos Especiais de Extensão Profissional/2022, abrangendo 
cerca de 80 (oitenta) cursos. A publicação será iniciada com cerca de 20 cursos e durante o 
mês seguinte serão publicados os outros 60 cursos. 

- O planejamento prevê a NÃO cobrança de taxa de matrícula para melhor facilitar a decisão 
dos cidadãos interessados e por se tratar de curso com carga horária inferior. 

- O projeto em pauta apresentou o custo de cada curso em cerca de 40 e 80h 
PERÍODO DE MATRÍCULA Até 30 DEZ 22 

 10 AGO a 30 SET 22 01 OUT a 31 DEZ 22 

TAXA DE MATRÍCULA AOA (sem taxa) AOA10.000 

PROPINAS 
TOTAL AOA50.000 AOA54.000 

MENSAL 2 X AOA25.000 2 X AOA27.000 
   50.000  64.000 

- Regulamento serão divulgados no site. Aguardem. 


