
 

 
 
 
 
 

GUIA PÓS-GRADUAÇÃO 
2022 

 
  



   
 

 
 

Missão 
A missão da Faculdade São Francisco de Assis pode ser definida como:  
“Oferecer ensino de nível superior com qualidade, com um modelo de gestão 

democrático e compartilhado com todos os segmentos da comunidade acadêmica, 
buscando a continuidade da IES e o aprimoramento constante do processo de formação 
acadêmica”. 

 
Visão 

A VISÃO da Faculdade São Francisco de Assis é a de ser uma universidade de 
referência na região sul, prestando um serviço educacional inovador e de excelência, 
com corpo docente qualificado e preço diferenciado, respeitando a individualidade dos 
discentes e formando cidadãos éticos, conscientes e preocupados com os direitos 
humanos, as relações étnico-raciais e o ambiente, no prazo de 5 anos. 

 
Valores 

As principais CRENÇAS e VALORES dos idealizadores podem ser resumidas nas 
seguintes:  

 Gestão compartilhada na construção competente do projeto pedagógico;  
 Processo de gestão centrado em valores e princípios democráticos;  
 Lócus na formação de aluno/cidadão como um ser social histórico e sujeito 

de relações;  
 Visão de compartilhamento de conceitos com todos os partícipes do 

processo de ensino-aprendizagem e de sua comunidade, de princípios 
fundamentados nos direitos humanos e nas relações étnico-raciais que 
envolvem a sociedade brasileira; 

 Democrática na sua essência pedagógica, buscando a colaboração, 
corresponsabilidade e solidariedade de sua comunidade acadêmica;  

 A gestão compartilhada buscando a formação de uma cultura ética e 
responsável na sua essência, que deverá nortear o processo pedagógico de 
formação dos egressos;  

 Busca de excelência acadêmica nas áreas em que atua; 
 Foco na conscientização e formação de indivíduos e de sua comunidade de 

princípios de conservação do meio ambiente e de uma vida social 
sustentável. 

Essas crenças e valores dos idealizadores deverão nortear as ações de 
implementação e gestão dos cursos oferecidos pela Faculdade São Francisco de Assis. 
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1. FUNCIONAMENTO DAS AULAS EM EAD 

Os cursos de pós-graduações na modalidade EAD da Faculdade São Francisco de 
Assis, funcionam de forma ininterrupta, isto é, o aluno matricula-se no curso e fica 
disponível ao mesmo todas as disciplinas. 

Em cada disciplina o aluno deverá assistir as videoaulas, ler o material escrito e 
realizar os exercícios, após essa etapa ele deverá realizar uma prova objetiva de 10 
questões, por disciplina, já liberada no portal. A nota mínima para aprovação é 5 (cinco). 

Caso não atinja a média 5 na prova, o aluno poderá realizar uma prova de 
substituição. Caso não obtenha nota 5 na prova de substituição o aluno poderá realizar 
uma prova de exame! É considerado aprovado na disciplina o aluno que atinja nota 5 na 
prova de exame. As provas de substituição e de exame não são para melhorar a nota, 
isto é, somente podem ser realizadas por alunos que não atingiram a nota 5. 

Sempre que o aluno tiver alguma dúvida deverá entrar no grupo de discussão 
para realizar sua pergunta. As questões serão respondidas em até 48 horas pelo 
professor/tutor. 

2. MATRÍCULAS 

2.1 Informações Gerais 

1. A matrícula é feita através do link disponibilizado no site 
www.saofranciscodeassis.edu.br – Pós-Graduação EAD. 

2. O curso é pago em matrícula + 24 vezes. 
3. BOLETO BANCÁRIO - O boleto bancário, com vencimento no dia 07 de cada mês, pode 

ser pago, até o vencimento em   toda   rede   bancária.   O   documento   estará   
disponível   no   Portal Sala de Aula acessando pelo site da escola 
www.escolasaofranciscodeassis.com.br | Portal do Aluno, clicando no Menu | 
Financeiro. A senha de acesso foi encaminhada pelo próprio sistema por e-mail. 

4. BOLSA - A bolsa concedida só será mantida se o pagamento for feito até a data de 
vencimento. Após esta data, o valor será integral, acrescido de multa e juros.  

 2.2 Documentos para Matrícula Online  

Documentos para a matrícula: Diploma de Graduação, Histórico de Graduação, 
Identidade, CPF e Comprovante de Residência. (é necessário scanear os documentos e 
inserir no sistema). 

  

http://www.saofranciscodeassis.edu.br/
http://www.escolasaofranciscodeassis.com.br/


   
 

3. OBJETIVOS GERAIS DOS CURSOS 

Os cursos de Pós-graduações da Faculdade São Francisco de Assis têm por 
objetivo geral a educação continuada tendo em vista complementar a formação 
acadêmica, atualizar, incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis 
profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao 
atendimento de demandas por profissionais tecnicamente mais qualificados para o 
setor público, as empresas e as organizações do terceiro setor, tendo em vista o 
desenvolvimento do país. 

4. METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os Curso de pós-graduação da Faculdade São Francisco de Assis são 100% online. 
Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material 
didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele 
possa aproveitar ao máximo seu curso. O tutor/professor faz a gestão individualizada, 
acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada. 

As interações assíncronas entre tutor/professor e alunos, no material didático 
disponibilizado e nas atividades avaliativas acontecem em todas as disciplinas, que são 
oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas. 

O Curso de pós-graduação da Faculdade São Francisco de Assis tem duração 
mínima de seis meses e no máximo 18 meses, 360 horas de atividades teóricas, 
trabalhos e práticas no período matutino, vespertino e noturno. A metodologia é 
desenvolvida através de dinamismo do curso e práticas aplicadas. Desse modo, a 
metodologia utilizada no curso está comprometida com o desenvolvimento do espírito 
científico e com a formação de sujeitos autônomos de forma plena. 

Parte-se da concepção de que um ensino eficaz deve ser de qualidade e, 
portanto, organizado em função dos alunos aos quais é dirigido de forma a assegurar 
que o tempo concedido para o trabalho no ambiente virtual seja efetivamente dedicado 
à aprendizagem. 

5. INTERDISCIPLINARIEDADE 

O projeto pedagógico dos Cursos de pós-graduação da Faculdade São Francisco 
de Assis, buscam um processo de construção interdisciplinar, contando com a atuação 
conjunta entre alunos, professores/tutores, comunidade organizada e Direção.  



   
 
Esse contexto se insere na orientação da Resolução CNE/CES 01/2018 que 

determina que os cursos de pós-graduação devam ter foco na educação continuada, 
com os objetivos de complementar a formação acadêmica, atualizar, incorporar 
competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao 
aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por 
profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as 
organizações do terceiro setor, tendo em vista o desenvolvimento do país. 

A Faculdade São Francisco de Assis vê os especialistas como profissionais que 
devem possuir habilidades interdisciplinares, com capacidade de desenvolver suas 
atividades em consonância com as necessidades dos diversos usuários. 

Esse processo de interdisciplinaridade dos Cursos de pós-graduação, permite 
que os alunos vejam a ênfase do seu curso e o trabalho do profissional por ela formado 
por meio de outras perspectivas teóricas. O currículo, portanto, proporciona para o 
discente um processo de construção de habilidades e competências que vão além do 
conjunto de atribuições do profissional especialista em determinada área. 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os Cursos de pós-graduações da Faculdade São Francisco de Assis, estão 
previstos para uma duração de no mínimo 6 (seis) meses a ser desenvolvido em 360 
(trezentos e sessenta) horas/aulas, com um número de 24 (vinte e quatro) créditos e um 
prazo máximo de 18 (dezoito) meses.  

Os conteúdos da grade curricular foram desenhados de modo a atender à 
legislação e, ao mesmo tempo, criar possibilidades de transição que visem à sua 
adaptação quando as Diretrizes Curriculares forem aprovadas, sem ferir os princípios do 
projeto pedagógico. 

7. MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 

A Faculdade São Francisco de Assis desenvolve o material didático institucional 
atendendo as demandas definidas por cada disciplina dos Cursos de pós-graduações. 

Os materiais didáticos desenvolvidos para cada unidade curricular (disciplina) 
são divididos em dois tipos: material básico e material complementar. 

O material básico serve como fonte fundamental de consulta para os alunos, 
sendo organizada de forma didática para que o processo de ensino e aprendizagem seja 
pleno em seu objetivo de capacitar os futuros egressos dos Cursos de pós-graduação 
nas competências e habilidades necessárias para o seu exercício profissional.  

O material básico deve incluir todo conteúdo referencial para as disciplinas. Esse 
material é concebido pelo docente conteudista e disponibilizado para o corpo discente 
por meio da plataforma que a faculdade possui, desenvolvida pela empresa Gennera, 



   
 

em conjunto com o SAP, (https://www.gennera.com.br/solucoes/), através da solução 
de ensino a distância Diarion, onde se procurou buscar a integração das gestões 
acadêmica e institucional, por meio do Gennera Academic One.  

A plataforma utilizada pela Faculdade é compatível com sistemas Android e iOS, 
permitindo que os alunos utilizem as principais tecnologias móveis.  

O material básico é composto de recursos digitais e impressos, podendo ser 
disponibilizado para o corpo discente através de livros textos, físicos e eletrônicos (e-
books), de vídeo-aulas, quiz, de vídeos de apresentação, além de todo material e 
tecnologia que os docentes conteudistas propuserem para a apresentação desse 
material. 

O material complementar será disponibilizado por multimeios definidos pelos 
docentes e tutores das disciplinas, podendo ter o mesmo formato do material básico ou 
utilizar outros meios necessários para a integralidade do processo de formação do 
aluno. Esse material poderá ser físico ou digital, sendo apresentado na forma de livros 
textos, na forma de documentos, de artigos, de vídeos, de documentários, de 
entrevistas, de filmes, de software etc., disponibilizados para consulta ou download no 
ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade São Francisco de Assis. 

Os livros textos devem apresentar todos os conteúdos definidos nas ementas das 
disciplinas do Curso de pós-graduação, sendo disponibilizados na forma impressa e na 
forma digital. Os docentes conteudistas produzem esse material seguindo uma 
linguagem compatível com o ensino a distância, portanto, não se limitam a produção de 
textos tradicionais, com características mais estáticas e com o uso de figuras. Os textos 
poderão estar associados com ferramentas de áudio, como músicas, falas, explicações 
etc., de visualização, como vídeos, mapas, fotos, ilustrações hipertextos etc., assim 
como todos os recursos que facilitem o aprendizado do aluno.  

As videoaulas são fundamentais para a motivação do corpo discente, na busca 
do melhor aproveitamento no processo de ensino e aprendizagem. As videoaulas devem 
ser concebidas com o intuito de facilitar esse processo. Esse material deve ser concebido 
de forma conjunta com os textos em PDF ou em e-book, para que os alunos tenham um 
conjunto amplo de possibilidade de aprendizado. As videoaulas poderão ser 
apresentadas na forma de áudio, de captura de tela e de vídeo.  

O quiz é uma ferramenta disponibilizada pelo Gennera Academic One, que 
possibilita a realização de testes ao longo do processo de ensino e aprendizagem. As 
questões que serão utilizadas nessa ferramenta serão desenvolvidas pelos docentes 
conteudistas, quando da elaboração dos livros textos e pelos docentes responsáveis 
pelas disciplinas.  

Todo material didático institucional deverá ser desenvolvido tendo como 
referência o plano de ensino de cada disciplina prevista no PPC do Curso de pós-
graduação, considerando as ementas, os conteúdos programáticos, os critérios de 
avaliação e as bibliografias básicas e complementares dessas disciplinas. 

Estarão envolvidos vários atores no desenvolvimento dos materiais didáticos que 
serão disponibilizados para a operacionalização do curso. Entre os atores, são destaque 
o grupo de apoio na produção e design (GAP), o coordenador do curso e os professores 
conteudistas, caracterizando uma equipe multidisciplinar, tendo como fundamento o 

https://www.gennera.com.br/solucoes/)


   
 

projeto pedagógico do Curso de pós-graduação, considerando sua abrangência 
acadêmica, especialmente no que se refere à acessibilidade através das ferramentas do 
AVA, das indicações bibliográficas das disciplinas do curso, buscando sempre caminhos 
que facilitem a interação entre professores, tutores e discentes, com linguagens 
inclusivas e acessíveis a todos os níveis de aprendizado, sempre com ferramentas 
tecnológicas inovadoras. 

O grupo multidisciplinar de apoio na produção e design do material didático 
deverá disponibilizar toda logística necessária para o desenvolvimento do material 
didático básico e complementar. Serão os responsáveis pela revisão do material em 
todos os seus aspectos, que inclui a formatação, diagramação, revisão do português, 
revisão da utilização de recursos para o ensino em EAD, como links, imagens, áudios, 
vídeos etc. 

O coordenador do Curso de pós-graduação da área envolvida deverá 
acompanhar todas as etapas do desenvolvimento do material didático que será utilizado 
no curso, aprovando o resultado final desenvolvido pelos demais atores. 

O professor conteudista poderá ser o próprio professor da disciplina, mas 
também poderão ser outros professores que atuem como responsáveis pelo 
desenvolvimento dos materiais básicos e complementares. Esses professores terão um 
contrato específico para a realização dessa tarefa. 

A publicação do material didático institucional básico e complementar ficará a 
cargo do grupo de apoio na produção e design. Todo material digitalizado será 
disponibilizado na plataforma Gennera Academic One. 

O grupo de professores da mantenedora da Faculdade São Francisco de Assis 
criou uma editora para a faculdade, que tem a responsabilidade de contratar os 
professores conteudistas e editar os materiais a serem disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

No que diz respeito à distribuição aos alunos do material didático, o material 
didático impresso das disciplinas em que o aluno se matriculou, caso ele deseje, será 
entregue ou enviado ao aluno no ato da matrícula (mediante pagamento de taxa), bem 
como o cadastramento de senha para acesso ao ambiente virtual onde se encontra todo 
o material didático digital. 

9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E EXPRESSÃO DE RESULTADO 

9.1 Avaliação 

A avaliação de desempenho da aprendizagem será realizada de acordo com as 
normas tradicionais da legislação e será desencadeada pelo tutor/professor da disciplina 
de forma investigativa, constante e continua, com a finalidade de verificar o 
desempenho do aluno, levando em consideração os objetivos e conteúdos propostos e 



   
 

no final indicar o conceito do aluno, cuja avaliação se fará por meio de provas objetivas 
realizadas diretamente no portal do aluno. 

Ao final de cada disciplina será realizada prova objetiva online sobre os assuntos 
ministrados. 

9.2 Exame 

Aos estudantes que não atingirem média maior ou igual a 5,0 (seis) para a 
aprovação, será oferecida uma Prova de exame. Essa prova será realizada após o 
encerramento do curso, envolvendo conteúdos relativos à disciplina. Na prova de 
exame, a média para aprovação deve ser igual ou superior a 5,0 (cinco). 

10. CERTIFICAÇÃO 

Farão jus, de acordo com o art. 8º da Resolução CES/CNE no 1/2018, ao 
certificado de conclusão de curso, os alunos cuja frequência atingir 75% (setenta e cinco 
por cento) em cada disciplina, que obtiverem nota mínima para aprovação em cada 
disciplina 5 (cinco). Além disso, os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação 
lato sensu mencionarão a área de conhecimento do curso e serão acompanhados do 
respectivo histórico escolar, do qual constarão obrigatoriamente: 

I - Ato legal de credenciamento; 
II - Identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da 

carga horária de cada atividade acadêmica e nota obtida pelo aluno; 
III - Elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua 

respectiva titulação. 
Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu serão 

registrados pela Faculdade São Francisco de Assis, quando os expedir. O título a ser 
concedido aos concluintes dos cursos será: Especialista no curso por ele escolhido. 

Para o recebimento do certificado de conclusão do curso é necessário que ocorra 
o pagamento de todas as parcelas do curso, bem como o da emissão e envio do 
certificado. 
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