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Prezado(a) Pós-graduando(a) em Engenharia de Segurança do
Trabalho do Centro Universitário UNIFACEAR, nossas
calorosas boas-vindas.
A seguir, você terá acesso a informações muito importantes
sobre os procedimentos gerais do seu curso.

Bons estudos!

Coordenação Geral do NEAD-Núcleo de Educação a Distância
Coordenação de Pós-graduação

2

PALAVRA DO COORDENADOR DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Prezados alunos, bem-vindos ao mundo da pós-graduação UNIFACEAR.
A Educação a Distância é uma realidade irreversível em nosso país e, por que não dizer, no mundo todo.
Para nós, da UNIFACEAR, é muito gratificante poder receber você em nossos programas de pós-graduação
EAD.
Nesse caso, onde o aluno de pós-graduação é, essencialmente, um pesquisador, o desafio se torna ainda
maior, pois o grau de independência e de autonomia nos estudos se torna mais elevado ainda.
Você já pode ser considerado(a) um(a) vencedor(a), pelo fato de ingressar neste contexto bem desafiador.
Parabéns, conte conosco sempre e muito sucesso para você.
A COORDENAÇÃO DO NEAD
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APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A criação da UNIFACEAR foi motivada pela experiência de sucesso alcançada com desenvolvimento de
outra IES, a Faculdade Educacional Araucária, no município de Araucária, mantida pela ASSENAR, cuja
história positiva iniciou com o credenciamento em 2001, e o crescente dos cursos, estrutura física e corpo
social denotam que esse crescimento esteve sempre acompanhado pela qualidade na prestação de
serviços.
Atualmente este empreendimento conta com os seguintes cursos autorizados: Pedagogia, Engenharia de
Produção, Engenharia Civil, Enfermagem, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia e os Superiores de
Tecnologia: Análise de Sistemas, Gestão Financeira, Gestão de Logística, Gestão de Recursos Humanos,
Secretariado, Gestão Ambiental, Processos Químicos, Segurança no Trabalho. Destes, já estão
reconhecidos: Administração, Sistemas de Informação, Letras e Direito.
A IES em Curitiba busca sua implantação seguindo a fundamentação estabelecida pela ASSENAR - Ensino
de Araucária Ltda, que mantém tradição de ensino sério e comprometido com a sociedade, atendendo a um
público exigente com a qualidade de ensino.
Portanto, de forma justa e responsável com a situação político-econômica do país, a Organização
Educacional Araucária Ltda planeja as suas ações adequando os investimentos para o ensino, tendo como
consideração a necessidade premente de socialização do conhecimento formal e com a finalidade de atingir
todos os segmentos da população.

https://www.youtube.com/watch?v=9_WImndYS2A
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•

ENSINO: O ensino é a construção do seu conhecimento em todas as atividades propostas de forma
curricular. Este é o embasamento teórico-prático de que o aluno necessita para poder conviver e
competir na nossa sociedade. Uma formação multidisciplinar deve estar alinhada com a plena
utilização de modelos pedagógicos eficientes que garantam ao aluno, formação acadêmica, no sentido
de atender suas necessidades sociais, políticas, éticas, culturais, intelectuais, filosóficas e
tecnológicas.

•

MISSÃO: “Desenvolver intelectualmente o cidadão, por meio de valores educacionais, culturais,
morais e cívicos, buscando a formação do homem e de sua cidadania, dentro dos princípios éticos em
sua plenitude”.

•

VISÃO: Ser referência em Educação a Distância no Paraná, assumindo o compromisso institucional
de promover o desenvolvimento educacional e cultural da região através da oferta, no Ensino Superior,
das diferentes áreas do conhecimento.

•

EXPECTATIVA: Inclui a contribuição ativa do aluno e ocorre no âmbito de uma situação interativa,
através da contribuição também ativa da Facear através da oferta das novas tecnologias educacionais
nas quais o tutor atua como mediador, possibilitando prática pedagógica que deve levar o aluno a
produzir e refletir, com autonomia e atingindo o resultado através de suas observações.
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APRESENTAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
O curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da Unifacear tem como foco capacitar
profissionais para atuarem como profissionais em uma sociedade em constante mudança, permitindo esse
aluno de pós-graduação enfrentar as grandes transformações que estão ocorrendo, ocupando um papel de
protagonista com destaque nesses cenários.
Tendo o Brasil um papel importante na economia mundial, se faz necessário capacitar cada vez mais os
indivíduos, com ética e material de qualidade, permitindo o desenvolvimento autônomo e sólido,
desenvolvendo a capcaidade argumentativa e intelectual dos nossos alunos.
Os nossos candidatos poderão ingressar em nosso curso a qualquer momento, tendo em vista que são
discplinas independentes que compõem a grade curricular, ou seja, embora todas as discplinas sejam
indispensáveis à estrutura curricular do curso, não há pré-requisitos que impeçam o prosseguimento do
curso.
•

Coordenação: o curso é coordenado por professor qualificado, com reconhecida experiência
acadêmica e profissional e com ampla vivência no mercado, que estão sempre buscando constante
excelência no ensino.

•

Professores: Os professores convidados a construir as disciplinas do curso da pussuem nível
acadêmico adequado para possibilitar um material didático com qualidade e que desafie sempre o
aluno a buscar novos conhecimentos, ocupando o papel de protagonista no processo ensino e
aprendizagem.

•

Investimento: O preço praticado no curso está de acordo com o mercado, buscando identificar o que
melhor se adequa a realidade dos nossos alunos. O investimento que deve ser feitos está disponível
em nosso site: https://www.unifacear.edu.br/pos/

CREDENCIAMENTO JUNTO AO MEC

O Centro Universitário UNIFACEAR é devidamente credenciado pelo Ministério da Educação-MEC para
Educação a Distância, com todos os cursos autorizados legalmente pelo MEC. Nossos cursos passam,
necessariamente, pelo processo de reconhecimento junto ao MEC e, em sua grande maioria, já se
encontram reconhecidos.
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COMO FUNCIONA O CURSO
Por se tratar de modalidade a distância, você tem a liberdade de iniciar por qualquer uma das disciplinas,
mas deve ter muita atenção no seguinte: “sempre inicie e termine esta disciplina”. Evite começar uma
disciplina e passar para outra sem terminar aquela que começou. Desta forma você não corre o risco de
deixar de fazer alguma atividade.
Tempo de duração do curso: Você pode fazer seu curso de pós-graduação lato sensu em 14 meses. Este
tempo fica na dependência de você concluir as disciplinas do curso, bem como o TCC.
•

•
•
•

Dilatação de prazo para conclusão de curso: O aluno que não conseguir terminar o curso no
prazo de 14 meses (máximo determinado pela instituição), contados da data da matrícula, poderá
solicitar via “requerimento” da pós-graduação, um aumento do prazo para conclusão do referido
curso.
Este aumento de prazo pode ser de 02, 04 ou 06 meses.
Para cada quantidade de meses solicitados (02, 04 ou 06), corresponderá equivalente quantidade
de mensalidades, sem alteração do valor das mesmas em relação ao contrato original.
O prazo para solicitação da dilatação será de até 30 dias antes do término do seu contrato de
prestação de serviços educacionais, e a solicitação deverá ser feita única e exclusivamente pela
Central do Aluno.

AVA: AVA é o Ambiente Virtual de Aprendizagem; um ambiente que representa uma sala de aula virtual.
Neste ambiente existem as trilhas de aprendizagem, bibliotecas virtuais, avaliações, tutorias e muito mais.
Prova presencial: O pós-graduando deverá realizar uma avaliação final presencial, sendo que sua
realização será orientada pela coordenação (a prova é realizada na mesma cidade em que o aluno reside
ou em outro local que não exceda a 100 km da mesma).
Solicitando apoio de tutoria (atendimento pedagógico): Dentro de todas as disciplinas existe o “FALE
COM O TUTOR”, que fica à direita na sua tela: “Clique aqui para falar com o tutor”. A Unifacear possui uma
equipe de tutores titulados e com muita representatividade nas suas áreas de atuação, sempre prontos para
fazer um rápido e competente atendimento. Recomendamos entrar em contato com seu Consultor
Educacional também em caso de dúvidas.
Deslocamento até os encontros presenciais: Não há necessidade de deslocar-se até uma unidade
UNIFACEAR, pois não há encontros presenciais no curso, com exceção da prova final presencial.
Apoio acadêmico-pedagógico ao aluno de pós: Logo no início do curso, você receberá o contato de um
Consultor Educacional, tutor da pós-graduação, o qual vai acompanhá-lo durante sua jornada acadêmica.
Este consultor fará seu atendimento, tutoria, instrução técnica, ou seja, será um facilitador no momento que
você necessitar de atendimento. Escreva para: nead@unifacear.edu.br (Prof. Ivan).
Trabalho de conclusão de curso-TCC: O TCC do curso é elaborado na forma de artigo científico, sob
orientação docente e deverá ser iniciado após o término das disciplinas, com um prazo máximo de 60 dias
para sua realização e entrega (os 60 dias correpondem aos dois meses a mais no curso, além dos 12 meses
já realizados pelo aluno). Não há apresentação oral do TCC.
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ACESSO À BIBLIOTECA VIRTUAL
Biblioteca Virtual é uma coleção composta de livros digitais que incluem textos, material visual, material de
áudio, material de vídeo, os quais são armazenados em formatos de mídia eletrônica. São milhares de livros
e outras obras virtuais disponíveis para você, com acesso rápido e prático. A UNIFACEAR disponibiliza duas
grandes Bibliotecas Virtuais: Pearson e Saraiva

A maneira mais fácil de ter acesso aos livros virtuais é:
a. Sua primeira ação, ao abrir cada disciplina, é entrar na biblioteca virtual.
b. Pressione e segure “Control”. Clique em “Biblioteca Virtual” (esse link está no menu principal da aba
direita e de cima do seu tema).
c. A biblioteca ficará disponível na aba de cima e à esquerda da sua tela. Se você entrar desta forma,
e necessitar entrar em algum livro, é só clicar sobre a imagem do mesmo.
Ou seja:
1º Ative as Bibliotecas clicando nos ícones dentro das disciplinas!

2º Escolha o livro na própria biblioteca ou, Clique na imagem do livro postado pelo professor em sua
disciplina!
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3º Ao clicar nas imagens dos livros de suas disciplinas, o livro se abrirá automaticamente.
Mas lembre-se:
Para isso a biblioteca precisar estar ativada!

4º Para ampliar a imagem clique duas vezes sobre a página, e mova para cima e para baixo com o cursor...
...para diminuir, clique novamente duas vezes!
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DISCENTE
A Unifacear entende a avaliação como um importante processo de ensino e aprendizagem. Estas avaliações
da aprendizagem serão realizadas por disciplina e da seguinte maneira:
1. Questionários realizados no AVA, em cada um dos seis tópicos, sendo corrigidos automaticamente pelo
próprio sistema. A somatória das notas destas atividades tem peso total igual a quatro pontos e meio (4,5).
1.a. Os questionários dos cinco primeiros tópicos são compostos por três questões objetivas, sempre
relacionadas ao conteúdo estudado no tópico em questão, sendo que cada questão tem peso igual a dois
décimos (0,2). Desta forma, o peso total de cada um destes questionários corresponde a três (3,0) pontos.
1.b. O questionário do tópico número seis abrange o conteúdo de toda a disciplina. Ele também é composto
por três questões, entretanto, cada uma delas tem peso de cinco décimos (0,5), perfazendo o total de um
ponto e meio (1,5).
2. Em cada questionário você poderá fazer uma segunda tentativa de acerto, caso queira reforçar conteúdos
e/ou melhorar sua nota. Para tanto, deverá concluir a primeira tentativa e clicar em “Salvar e Enviar”.
Aparecerá na tela uma revisão do questionário realizado e, na coluna da esquerda, você poderá visualizar
o link “Iniciar Segunda Tentativa”. Clique sobre esse link para reiniciar.
Importante! Não será possível alterar a resposta de questões durante a realização do questionário. Para
marcar uma opção diferente, você deverá, obrigatoriamente, repetir o questionário na segunda tentativa.

•

Avaliação Presencial (final do curso): A Avaliação Final do Curso será organizada e orientada pela
UNIFACEAR. O pós-graduando deverá realizar uma avaliação final presencial, sendo que sua
realização será orientada pela coordenação (a prova é realizada na mesma cidade em que o aluno
reside ou em outro local que não exceda a 100 km da mesma.

•

Verificando as notas das disciplinas/avaliações: Para acessar suas notas, você deve entrar na
disciplina, clicar no seu perfil (que fica no canto superior direito, aí é só procurar em NOTAS e você
terá seu histórico da disciplina-avaliação (nota alcançada no AVA pode chegar a 4,5)

•

Importante! O peso da avaliação final única é 5,5 pontos e tem valor para todas as disciplinas.

•

Média Final: A média final será composta pela somatória de todas as notas obtidas durante o
curso, da seguinte forma:

AVALIAÇÃO

NOTA

6 avaliações automáticas via AVA

4,5

1 avaliação final

5,5

Média

10,0

Importante! Estará aprovado o aluno que obtiver a média mínima de sete (7,0) pontos ou mais.
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SECRETARIA
•

MATRICULA: Para realizar a matrícula no curso de Pós-Graduação você precisa acessar o link:
https://www.unifacear.edu.br/matricula-pos/
Clique no botão "Iniciar matrícula na pós-graduação".
A documentação necessária é:
✓ 01 cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) ou Declaração de conclusão de curso com data
de colação de grau (emissão com data recente) em formato PDF ou JPG;
✓ Realizar o pagamento da primeira mensalidade de seu curso (boleto, cartão de débito ou crédito);
✓ Após a conferência da documentação, o setor de Pós-Graduação irá entrar em contato com você
para explicar sobre acesso ao sistema e contrato de prestação de serviços.
✓ O prazo de análise da documentação para o ingresso na Pós-Graduação é de até 3 dias úteis.

•

MATRÍCULA: Com todos os procedimentos de ingresso realizados e aprovados, você já é aluno
regularmente matriculado na Unifacear e possui um contrato de prestação de serviços educacionais.

•

CANCELAMENTO: Caso, por algum motivo, necessite “cancelar” sua matrícula, deverá protocolar
formalmente seu pedido de “cancelamento” na central do aluno. Não sendo feito o protocolo de pedido
de cancelamento via Central do Aluno, você continuará ativo no sistema e com seus boletos vigentes.

•

REQUERIMENTOS E SOLICITAÇÕES PARA SECRETARIA: Para entrar com requerimento para
secretaria da pós-graduação, acesse na Central do Aluno, e clique em Requerimentos.
1. Acesse o site da Unifacear:
https://www.unifacear.edu.br/
2. Clique em central do aluno:
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3. Coloque seu login e senha:

4. Selecionar os itens A, B, C e D conforme demostrado a seguir:
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CERTIFICAÇÃO
•
•
•
•
•

Após concluir as 12 disciplinas no AVA;
Após completar o mínimo de 14 meses de matrícula;
Após receber a avaliação final do orientador pedagógico;
Após responder e reenviar essa avaliação final;
Sua nota será lançada no sistema e você poderá vê-la na central do aluno.

Ao concluinte do curso de pós-graduação UNIFACEAR, será encaminhado para o endereço devidamente
cadastrado, pelos correios, o seu Certificado de Conclusão.
•
•

Constará do mesmo a carga horária de 600 horas.
O prazo de entrega é de 60 dias, e a taxa de protocolo, é de R$ 60,00.

Importante!
Fica determinado e institucionalizado, através deste Manual do Aluno, que para receber a certificado, o aluno
deverá ter protocolado todos os documentos solicitados no ato da matrícula, sob pena de não receber seu
certificado, até que todas as pendências acadêmicas sejam totalmente sanadas.

•

Validade do certificado de cursos EAD: Por força da legislação educacional brasileira, o certificado
concedido por cursos EAD tem a mesma validade dos cursos presenciais, em todo o território nacional,
lembrando que a informação sobre a modalidade do curso não consta do certificado
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CANAIS DE RELACIONAMENTO
Veja a seguir nossos canais de comunicação. Esperamos seu contato!

COORDENAÇÃO GERAL NEAD
nead@unifacear.edu.br

COORDENAÇÃO DE CURSOS
pos@unifacear.edu.br

SECRETARIA
matricula.pos@unifacear.edu.br

SUPORTE DE T.I.
suporte.ava@unifacear.edu.br
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Os assuntos não previstos devem ser tratados com a Coordenação Geral de EAD, conforme o caso.

Este Manual entra em vigor em julho de 2019.

Finalmente desejamos um excelente curso e boa sorte.

CONTE SEMPRE CONOSCO E VAMOS TRABALHAR JUNTOS PARA UM FUTURO MELHOR!

17

