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APRESENTAÇÃO

É com honra e compromisso que damos as boas vindas ao
Programa de Pós-Graduação lato sensu. O curso contratado foi
concebido para complementar a formação de Nível Superior, buscando
apresentar o que de mais atual existe na jurisprudência e doutrinas
pátria e comparada, dentro de uma visão sempre aberta e dialética.
No presente documento, apresentamos as diretrizes que
nortearão a sua turma, trazendo orientações gerais para o melhor
aproveitamento do seu curso.
Bons estudos !
Equipe VERBO.
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1. CALENDÁRIO ACADÊMICO

Prazos

Etapa

03/12/2018

Início letivo
Envio do login de acesso a plataforma EAD. Início das aulas.

01/12/2019

Término letivo
As aulas ficarão disponíveis até a avaliação final, sendo o
acesso ilimitado.

07/12/2019

Avaliação Final
Realização da prova final, sendo aplicada uma prova para
cada disciplina ministrada no curso.

04/02/2020

Divulgação dos resultados da Avaliação Final

22/02/2020

Prova de Recuperação
Recuperação apenas das disciplinas em que o aluno não
tenha obtido a nota necessária para aprovação.

26/02/2020

Divulgação dos resultados da Prova de Recuperação

Março/2020

Entrega dos certificados
A entrega ocorrerá apenas aos alunos que tenham sido
aprovados e não tenham pendências de documentação.
Alunos aprovados cuja documentação seja recebida após a
data da Avaliação Final estarão sujeitos aos prazos da IES
parceira,
cujo
prazo
de
emissão/registro
de
Certificado/Histórico é de cerca de 120 dias.
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2. DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS E MATERIAIS
A disponibilização será realizada gradualmente, geralmente com 1 (uma) a 2 (duas
aulas por semana, permanecendo no ambiente de aprendizagem do aluno até o término do
curso. A partir do momento em que estiver disponível, poderá ser visualizada no período
de duração do curso com acesso ilimitado, sendo possível também acessar eventuais
materiais de apoio que os docentes tenham disponibilizado como complemento às aulas,
contudo, não havendo sua obrigatoriedade.
Além disso, está disponível uma BIBLIOTECA VIRTUAL exclusiva, incluindo
conteúdos atuais e relevantes sobre temas relacionados ao curso e entrevistas com
grandes nomes do direito.

3. AVALIAÇÃO FINAL DE CURSO
O sistema de avaliação consiste na realização da prova final, em data estabelecida,
conforme calendário acadêmico, além da frequência, que é computada com base no
número de aulas efetivamente visualizadas pelo aluno.
Prova Final – de acordo com exigências do Ministério da Educação (MEC), serão
aplicadas provas diferentes para cada disciplina, em conformidade com o programa de
cada curso;
Para que o aluno seja aprovado, será exigido grau mínimo de 7,0 (sete) pontos em
cada disciplina, além de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência no curso.

4. PRORROGAÇÃO OU CANCELAMENTO
A prorrogação ou cancelamento da matrícula poderá ser feita na forma prevista no
contrato de prestação de serviços assinado pelo TRT da 5ª Região e a Verbo Educacional
Ltda.
No decorrer do curso, o aluno poderá solicitar a prorrogação - ou seja, novo prazo
para a visualização de aulas e/ou a realização da avaliação final de curso, contando com a
prorrogação de seus prazos por 1 (um) semestre letivo, subsequente ao de seu calendário
acadêmico, com o pagamento da Taxa de Prorrogação no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), sem prejuízos dos valores pagos pelo TRT da 5ª Região, a Taxa de Prorrogação será
responsabilidade do aluno solicitante.
Em ambos os casos, o aluno deverá enviar sua solicitação, através do tópico de
CONTATO disponível em sua área do aluno, para a Secretaria Acadêmica dos cursos de
Pós-Graduação.
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Ressaltamos que os cursos de Pós-Graduação não contam com a opção de
trancamento da matrícula ou de troca para outros cursos e/ou modalidades
oferecidas pela instituição de ensino.

5. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
O certificado de conclusão do curso será fornecido aos alunos que obtiverem a
aprovação na avaliação final e a frequência mínima exigida para o curso, sendo necessário,
ainda, que não tenham pendências de documentação.
A certificação ocorrerá por conta de Instituição de Ensino Superior (IES) parceira,
credenciada pelo MEC.

6. DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO
Para que o aluno mantenha seu cadastro atualizado, será necessário que tenham
sido entregues as cópias simples, em apenas 1 (uma) via, dos documentos a seguir:
 Diploma de Graduação - frente e verso, devendo o documento conter o registro/carimbo da IES
responsável pela emissão;

 Histórico Escolar - respectivo ao Diploma de Graduação fornecido, devidamente carimbado e
assinado pela IES responsável pela emissão, devendo, conforme parecer CNE/CES nº 379/2004, conter a
data da colação de grau e a data de expedição do diploma;

 RG e CPF
 Título de Eleitor – acompanhado do comprovante da última votação
 Documento militar – atualizado, exclusivamente para os alunos do sexo masculino
 Certidão de nascimento ou casamento
 Comprovante de Residência

7. CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O ALUNO
Em caso de dúvidas, envie sua mensagem diretamente ao setor responsável,
selecionando o tópico de CONTATO disponível em sua área do aluno.
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