1.) AMPARO LEGAL DOS CURSOS: Todos os Cursos oferecidos pelo INSTITUTO ALFA em parceria com as
IES-Instituições de Ensino Superior, são amparados legalmente através das Portarias:
a.) Portaria do MEC – 913 de 17/03/2005 Publicada no DOU 18/03/2005 Reconhecimento MEC 214 de
17/05 /2013 Publicada no DOU 21/05/2013 Faculdade de Educação e Tecnologia da Região MissioneiraFETREMIS.
b.) Potaria do MEC – 3445 de 19/11/2013 Publicada no DOU20/11/2003. Faculdade ISEED-Instituto
Superior de Educação Elvira Dayrell.
Resolução MEC No. 01 de 08/06/2007
Fonte: www.emec.mec.gov.br
2.) FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO: O curso será realizado na modalidade EAD,
com uma avaliação presencial obrigatória. As atividades estarão disponiveis para o aluno no AVAAmbiente Virtual de Aprendizagem e no final do curso o aluno fará uma avaliação presencial em uma
Unidade de Estudos mais próxima.
3.) COMO FAZER INSCRIÇÃO: As inscrições poderão ser feitas no site
www.cursosposgraduacaoonline.com.br ou ww.cursosposonline.com.br.
4.) ATENDIMENTO AO ALUNO: O atendimento ao aluno é feito no horário de 08 às 18 através de
Protocolo de atendimento no AVA ou através do CHAT que consta no site.
5.) PAGAMENTOS: O aluno poderá efetuar o pagamento do curso de Pós-Graduação através de Cartão
de Crédito ou através de boletos bancários.
Após a chegada da ficha de inscrição no INSTITUTO ALFA, com todos os campos devidamente
preenchidos, será disponibilizado os boletos bancários através do AVA(Ambiente Virtual de
Aprendizagem) aos alunos, para que possam providenciar os pagamentos dos mesmos.

ATENÇÃO
O aluno terá acesso às informações pertinentes ao curso e terá direito a sua DECLARAÇÃO DE
CURSANDO após a confirmação da matrícula.
6.) MATERIAIS DIDÁTICOS: O Instituto ALFA disponibiliza o material do curso, gratuito na forma ONLINE
no site http://ava.institutoalfa.com.br, caso o aluno prefira o material impresso, será cobrada uma taxa
única de R$ 80,00 (oitenta reais) para que o aluno receba todas as disciplinas impressas de uma só vez
em sua residência.
Siga os passos abaixo para fazer seu registro.
1234-

ACESSE: www.cursosposgraduacaoonline.com.br
CLIQUE: Portal do Aluno
CLIQUE: Criar usuário
DIGITE: Número do seu CPF (somente números)

5678910-

DIGITE: Usuário
DIGITE: Seu e-mail
DIGITE: Uma senha de sua preferência, o sistema aceita números e letras
DIGITE: Novamente a Senha criada por você
CLIQUE: Confirmar.
CLIQUE: Criar usuário

Seguindo os passos acima, você terá acesso ao nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem.

7.) DURAÇÃO: Mínima de 06 e Máxima de 18 meses.
8.) VALORES: Todos os cursos possuem os mesmos valores, exceto o curso Psicopedagogia Institucional
e Clínica e os cursos das áreas de Direito e Engenharia que possui o valor diferenciado (preço no site).
9.) TAXAS ADICIONAIS: Será cobrado um valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) referente à
taxa de inscrição e um valor a ser definido pelo correio, referente a postagem do Certificado de
Conclusão de Curso.
10.) PRAZO DE CONCLUSÃO: o aluno terá de 06 à 18 meses para concluir o curso, a partir da data do
pagamento da 1ª Mensalidade, esse período dependerá exclusivamente do desempenho do aluno nas
atividades, entrega de trabalhos e avaliações.
11.) METODOLOGIA APLICADA: Na metodologia adotada, o curso será realizado online, onde o aluno
fará atividades avaliativas através do AVA-Ambiente Virtual de Aprendizagem e, no final do curso será
aplicada para o aluno uma avaliação presencial, respeitando a Resolução nº 1 MEC de 08 junho de 2007.
Para realizar a avaliação presencial, o aluno deverá estar regularmente matriculado.
12.) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: A avaliação de aprendizagem resultará do acompanhamento das
avaliações propostas para o Encontro Presencial, das avaliações à distância e da confecção e aprovação
do TCC - Trabalho de Conclusão de Curso.
13.) MUDANÇA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. É permitida a mudança de curso sem ônus para o
aluno apenas 01 vez, dentro do prazo máximo de até 60 dias, após a data de comprovação do
pagamento da 1ªmensalidade.
14.) PROFESSOR ORIENTADOR: Haverá um professor orientador de segunda à sexta-feira, de 08 às 18
horas para esclarecimento de dúvidas no INSTITUTO ALFA.
15.) TCC- Trabalho de Conclusão de Curso: Somente após o quinto mês de curso, o aluno deverá
encaminhar seu Artigo Científico ao INSTITUTO ALFA para as devidas correções.
16.) EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO: O aluno deverá aguardar entre 30 a 90 dias, a chegada de seu
CERTIFICADO (documento oficial), após a aprovação do Artigo Científico, caso não haja nenhuma
pendência acadêmica, documentações, notas das avaliações, aprovação do TCC, pagamentos
obrigatórios e período mínimo de curso.
OBS: O INSTITUTO ALFA disponibilizará Declaração de Conclusão acompanhada de histórico para o
aluno, enquanto aguarda a chegada do seu Certificado de Conclusão.







18.) DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA
02 fotografias recentes 3x4
01 cópia da Carteira de Identidade e CPF (não sendo aceitas cópias da CNH) autenticada
01 Cópia da certidão de nascimento ou casamento autenticada
01 cópia do diploma do Diploma de Graduação autenticada
01 Cópias do histórico de Conclusão de Curso





Currículo do Aluno, constando endereço, telefone e e-mail
Ficha de Inscrição no Modelo I.E.ALFA, preenchida e assinada com foto colada
Pagamento da Taxa de Matrícula

19.) SEDE DO INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA
Rua João Pinheiro, 204
Bairro: Centro - Caratinga - MG
CEP: 35300-037
E-mail: cursosposgraduacaoonline@gmail.com
Site: www.cursosposgraduacaoonline.com.br
20.) INDICAÇÃO DE COLEGAS. Indique um amigo e ganhe
em dinheiro.

R$ 30,00 (trinta reais) em desconto ou

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
www.cursosposgraduacaoonline.com.br
www.cursosposonline.com.br
(31) 9323-6517 (tim) | (31) 8425-2294 (claro) | (31) 9851-4290 (vivo) | (31) 8755-1056 (Oi)

