DOC

UNIGENESYS / USA

16

Genesys International Higher Education
Delaware / United States of America
International Distance Learning

1/5

JUN 22
www.unigenesys-edu.us / info@unigenesys-edu.us / WhatsApp: +55 21 987931540

PÓS-DOUTORADO
(CURSOS SEM DISCIPLINAS)
•
•

INTRODUÇÃO
No curso de Pós-Doutorado é desenvolvido um projeto diferenciado aos alunos
já matriculados (AWU/USA), não havendo
Matrizes Curriculares (indicação das disciplinas exigidas), consequentemente, também,
não havendo programas de disciplinas.
O prazo para produção de documentos
acadêmicos inerentes a conclusão dos alunos já matriculados, será estendido para
seus cumprimentos legais até dezembro de
2023 e ainda a alguns meses subsequentes
para complementações dos documentos de
diplomação.
O Curso de Pós-Doutorado foi elaborada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, para a aplicabilidade
pela modalidade da Educação a Distância,
segundo procedimentos processuais acadêmicos e administrativos internacionais nos
USA, objetivando levar os matriculados/aprovados à empregabilidade e ao melhor aperfeiçoamento, além de formar profissionais, através do binômio teoria e prática / estudo, pesquisa e desenvolvimento científico.

CURSOS OFERECIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciências Políticas
Administração Pública

VALORES OFICIAIS DO
CURSO
(ALUNOS NOVOS)

AVALIAÇÃO / TESE

25 x AOA 64.000

A avaliação científica do candidato,
através da defesa virtual da tese, visa a demonstração da capacidade de comunicação
do candidato, seu poder de síntese, influência e correção da linguagem, domínio científico do tema e da atualização de conhecimentos, versando sobre um assunto de escolha pessoal, tema este previamente aprovado em sua Intenção de Pesquisa.
Não são exigidas disciplinas no
Curso de PÓS-DOUTORADO.
Não é exigida a participação do orientador Científico devido a experiência educacional do candidato, porém não se opondo
a Universidade, se assim desejar.

Engenharia
Filosofia

USD 64

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

AOA 30.000
USD 61

Psicologia

Ciências da Saúde

AOA 34.000

ANGOLA:

Educação Física

Economia

TAXA REATIVAÇÃO

TAXA DE MATRÍCULA

Direito

Ciências Biomédicas

Os alunos desligados da Universidade, por inadimplência financeira ou por
falta de produção acadêmica de sua Tese,
poderão retornar às suas atividades, fazendo sua REATIVAÇÃO até 30 JULHO 2022.

Depósito Bancário / Cópia Comprovante Depósito remeter a Universidade. Preencher Requerimento de Reativação. Bancos
abaixo identificados.

Ciências Contábeis

Ciências Biológicas

TAXA DE REATIVAÇÃO DE
MATRÍCULA

1. FICHA DE MATRÍCULA (modelo anexo
no site), preencher os campos indicados
e assinar. Não deixe de indicar o seu Nível de Estudos e a área de ensino desejada. Fazer cópia (scanner) da Ficha de
Matrícula, já preenchida, assinada e remetê-la a Universidade (via e-mail)
(info@unigenesys-edu.us).

Administração

Educação

25 x USD 130

2. BILHETE DE IDENTIDADE e CARTÃO
DE CONTRIBUINTE (CPF), conforme
adotado em seu país e remeter a Universidade, via e-mail.
3. Depósito Bancário da Taxa de Matrícula,
identificado.

C/C AOA – 29073852.10.1
BRASIL:

4. Fotografia do Aluno (vitrual)

Sociologia
Comunicação
Jornalismo
Fisioterapia
Teologia
História
Literatura
Marketing
Nutrição
Agronomia
Geografia
Botânica
Zoologia

5. Histórico Universitário (DR)
6. Diploma de Doutorado
Cartório Público)

(Autenticado

•

Fazer remessa por e-mail, a Universidade, dos 6 itens descritos.

•

A Universidade confirmará recebimento
do seu envio e remeterá CARTA ACEITE,
via e-mail, ao matriculado.

Ag. 0101-5
C/C BRL – 45789-2
CARACTERÍSTICAS DO CURSO
O
Pós-Doutorado
Acadêmico/Profissional tem as características
de (POS DOC) formação definidas para aplicabilidade de seu certificado na área específica cursada.
Os cursos de Pós-Doutorado caracterizam-se por seu embasamento técnico
e científico, voltado à docência e à pesquisa, e ainda à área empresarial, de
forte demanda e forma bastante direcionada
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aos interesses das empresas nos diversos
países.

DIPLOMA / HISTÓRICO

É exigida a formação acadêmica
mínima do nível de Doutorado comprovadamente completado.

O Aluno concluinte receberá a titulação de “PÓS-DOCTOR”, dependendo da
área do curso participado.

O acesso à Universidade é feito por
análise de documentos oficiais acadêmicos e
outros similares exigidos.

Serão emitidos o certificado e o
histórico do curso superior concluído
para o titulado, além da menção em ata individual da aprovação da defesa da tese
final de curso.

São exigidas somente a produção de
uma Intenção de Pesquisa para justificar
o início da produção científica final da Tese,
intermediada com o Copião Inicial (grande
rascunho com atendimento a todas as técnicas exigidas) e finalmente a Tese Final. Deverá ser obedecida a exigência pedagógica
da defesa virtual da Tese no término do
Curso, perante a Banca Examinadora,
constituída pela UNIVERSIDADE.

DURAÇÃO /
CARGAS HORÁRIAS
Duração de 24 a 36 meses, dependendo da dinâmica de estudos de cada
aluno, sendo todos os cursos aprovados pelo
Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, com carga horária de 1380 horas (92
créditos).

DEFESA ACADÊMICA / TESE
Fica determinado pela Direção Acadêmica da Universidade que as defesas acadêmicas do Doutorado continuarão sendo
realizadas pela apresentação virtual e terão
datas previamente estabelecidas pela Universidade, com aval do aluno.
Fica, também, decidido que estas
defesas acadêmicas virtuais (MS/DR) cujas
normas e datas, serão somente divulgadas
aos alunos que estiverem com sua Intenção
de Pesquisa aprovada e suas responsabilidades administrativas e financeiras atendidas.
Estas condições extras de apresentação de defesa (MS/DR) dependerão de pedido do aluno, por escrito.

O certificado de Pós-Doutorado
e ata de defesa, com respectivo histórico escolar, serão emitidos nos USA. O
diploma poderá ser devidamente reconhecimento
pelo
Serviço
Cartorial/Americano e autenticado pelo
Apostille/Convenção de Haya (USA),
emitido pela Secretaria do Estado/USA
caracterizando a Eliminação da Exigência da Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros. Esta ação é de responsabilidade exclusiva do aluno, podendo a UNIVERSIDADE instruir os alunos requerentes por escrito, sobre as
melhores formas da consecução de sua
responsabilidade ou mesmo ser atribuída de quaisquer destas missões
quando contratado.
Os titulados poderão se apresentar
como Livre Docentes e Pós-Doutorados, em
quaisquer concursos de títulos, atendimentos e exigências acadêmicas e oportunização
de requerimentos de vantagens profissionais.
Taxas administrativas da conclusão
serão apresentadas aos alunos no término
de seu curso, antes das respectivas defesas.
Não há outras averbações ou declarações que necessitem ser emitidos sobre a
Instituição Americana, sendo o Apostille o
documento Soberano para a legalidade
nos USA.

INTENÇÃO DE PESQUISA
•

Intenção de Pesquisa justifica o Tema
da produção científica da Tese Final.

•

Tese Final do Curso (com defesa Virtual) avaliada pela Banca Examinadora.

A Intenção de Pesquisa determinará o tema acadêmico cientifico produzido
pelo aluno, para análise e posterior defesa,
perante a Banca Examinadora Virtual, constituída por doutores credenciados pela UNIVERSIDADE.
A Intenção de Pesquisa somente
poderá ser entregue a Universidade, bem
como seus respectivos pagamentos de conclusão.

ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA
A Orientação Científica para o apoio
acadêmico ao aluno na conclusão de sua
Tese deverá ser feita por educador com titulação de doutorado. O orientador científico deve ser indicado pelo aluno (com
aprovação prévia da UNIVERSIDADE).
O aluno poderá desenvolver sua própria orientação científica.

PROGRAMAS DAS
DISCIPLINAS
A Reitoria se reserva o direito de decidir qualquer modificação ou adaptação educacional ou administrativa no sistema do
Concurso, desde que estas alterações não
alterem ou onerem qualquer custo do candidato estabelecido neste edital.
O tempo de liberação para remessa da
documentação do candidato aprovado pela
Universidade será cerca de 60 (sessenta)
dias, após a defesa da sua dissertação. Juntamente com a documentação em pauta, seguirá a identidade universitária da titulação
alcançada pelo candidato.
Não são exigidos os cumprimentos de
disciplinas no PÓS-DOUTORADO, consequentemente, não haverão Resenhas Críticas (Avaliação de Disciplinas).

Nº Matrícula

FICHA DE MATRÍCULA
PÓS DOUTORADO
unigenesys-edu.us
info@unigenesys-edu.us
WhatsApp +55 21 987931540

Data de Emissão: ____/____/____

International Distance Learning / Delaware /USA

JUN/2022

Desejo ingressar/reingressar no Corpo Discente da UNIGENESYS/USA (GENESYS INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION), respeitando todas
as normas, estatutos e regimentos, documentos e procedimentos do site, com base nas leis de sua incorporação nos USA, as quais tomei conhecimento e estou de pleno acordo. Preencha somente os informes abaixo marcados em cinza, com escrita legível.
Identificação
Nome Completo
Endereço
Cidade

País

Nível de Ensino
Nº Curso

Título do Curso
Título

ENVIAR TODOS OS DOCUMENTOS
EXIGIDOS (1 a 6) PARA A UNIGENESYS/USA (info@unigenesys-edu.us).
A UNIVERSIDADE COMUNICARÁ A
DEVIDA RECEPÇÃO.

E-mail
Tel / WhatsApp
Data Nascimento
Documentos Exigidos (Remessa via e-mail)

Data Recepção

1- Ficha de Matrícula (Preenchida / Datada / Assinada)....................
2- Comprovante Depósito Bancário da Taxa de Matrícula ................
3- Documento/Bilhete de Identidade (digitalizado)...........................
4- Cartão Contribuinte/CPF (digitalizado) ..........................................
5- Certificado Conclusão do Ensino Médio e Histórico Acadêmico
(autenticados e digitalizados) ....................................................
6- Foto recente colorida do Aluno (digitalizada) ................................
Histórico Acadêmico do Aluno
Nível de Ensino

Instituição Diplomante

Ano
Conclusão

Curso Concluído

− Ensino Médio
− Graduação
− Mestrado
− Doutorado
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO ALUNO (USO DA UNIVERSIDADE)
Quantidade de Propinas/Cotas a Pagar

Valor Propinas/Cotas Mensais
MÊS

Período Projetado para Pagamentos das Propinas/Cotas

SECRETARIA GERAL
Data Recepção
da Ficha

ANO

AOA

USD
MÊS

ANO

a

Assinatura do Aluno
Registros/ Responsável

FORMA DE PAGAMENTO DA
TAXA ÚNICA DE MATRÍCULA

Data

/

/

Nível

www.unigenesys-edu.us / info@unigenesys-edu.us / WhatsApp: +55 21 987931540

PROCEDIMENTOS
Taxa de Matrícula:
1.

AOA 30.000

Depositar no Banco Atlântico/Angola (C/C nº 29073852.10.1) em quaisquer de suas agências em Angola, o valor acima determinado
(taxa de matrícula).

2.

Requerer, no ato do depósito bancário (Atlântico), o respectivo comprovante de depósito em pauta.

3.

Identificar o recibo bancário, em letras legíveis, o nome do aluno/candidato, o nível de ensino requerido e o motivo do pagamento/depósito.

4.

Juntar a este documento, todos os demais documentos (Ficha de Matrícula / Comprovante da Taxa de Matrícula / Documento de
Identidade / Cartão do Contribuinte / Certificado de Conclusão do Ensino anterior ao nível desejado) e remetê-los a Universidade
(info@unigenesys-edu.us), até 48 horas após oficializado o pagamento da taxa de matrícula.

5.

A UNIVERSIDADE RESPONDERÁ AO ALUNO SOBRE A RECEPÇÃO DOS MATERIAIS REMETIDOS EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

OBSERVAÇÕES SOBRE DEPÓSITO NO BANCO ATLÂNTICO NO ATO DO DEPÓSITO
1.

Requerer o nome do depositante/aluno.

2.

Apresentação do Bilhete de Identidade e Cartão do Contribuinte.

3.

Informações da razão do depósito (Pagamento de Taxa de Matrícula / Ensino Superior).

4.

Logicamente, requerer a informação do valor do Depósito em Kwanzas.

5.

Informar o valor do depósito a ser efetuado na Conta nº 29073852.10.1 (Gilberto P. Santos / Reitoria).

OUTROS INFORMES
•

O aluno deverá guardar os originais das cópias remetidas. Elas sempre serão úteis no decorrer de seu curso.

•

Deferida a matrícula na Universidade, esta emitirá um Certificado de Adesão do Aluno no Corpo Discente (sem custos), bem
como sua senha oficial na Universidade que será remetida, imediatamente, via e-mail.

•

•

Imediatamente após sua regularização, serão encaminhados, também:
1.

Matriz Curricular de seu Curso.

2.

Programas das Disciplinas Iniciais do Curso.

Consulte, desde agora, a integralidade dos documentos do SITE OFICIAL DA UNIVERSIDADE, considerada a “DISCIPLINA PRINCIPAL” do Projeto Educacional, onde estão emitidas quase todas as orientações administrativas e acadêmicas da Universidade para
desenvolvimento do seu curso. A leitura integral do Site Oficial, relativo a seu nível de ensino é essencial.

•

NOSSO RELACIONAMENTO EDUCACIONAL (UNIVERSIDADE – ALUNO – UNIVERSIDADE) OCORRERÁ, NECESSARIAMENTE, ATRAVÉS DO E-MAIL info@unigenesys-edu.us, podendo-se utilizar o WhatsApp (+55 21 987931540)

ATENÇÃO
ANEXE O COMPROVANTE DE DEPÓSITO (DIGITALIZADO), EMITIDO PELO BANCO ATLÂNTICO, RELATIVO À
TAXA DE MATRÍCULA REQUERIDA.

REQUERIMENTO DE REATIVAÇÃO
DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE
www.unigenesys-edu.us / info@unigenesys-edu.us / WhatsApp: +55 21 987931540

Aluno Atraso Pagamento
Aluno Quitado / Atraso Resenhas
GR

MS

DR

PDR

Data _____/_____/______

Considerando as informações no Site Oficial, estando de pleno acordo e aceite, referente as REATIVAÇÕES DE
MATRÍCULAS, venho expressar meu desejo de continuidade de meus estudos, na Universidade, informando:

Taxa de Reativação:

AOA 34.000 ou USD 69

● Nome: ___________________________________________________ ● País: _________________________
● Nível: ________ ● Curso: _____________________________________ ● Nº Matrícula: _________________
● Data Início dos Estudos: ________________________ ● Data Último Pagamento Propina: ________________
● Identidade: ________________________________ ● Contribuinte: _________________________________
● E-mail: ______________________________________________ ● WhatsApp: ________________________
● Nº Propinas Pagas: ____ ● Número Propinas Abertas: ______ ● Valor Atual Propina Mensal: AOA ___________

INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS
•

Alunos da GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO terão prazo máximo de 1 JUNHO à 30 JULHO 2022 para
efetivar a REATIVAÇÃO.

•

Não efetivada a reativação no prazo, as matrículas serão DEFINITIVAMENTE CANCELADAS NOS EUA e não serão
mais realizados atendimentos pelas Assessorias.

•

Preenchido este Documento e realizado o DEPÓSITO BANCÁRIO DA TAXA DE REATIVAÇÃO NO BANCO ATLÂNTICO/ANGOLA (C/C nº 29073852.10.1 – Prof. Dr. Gilberto P. Santos), serão usados alguns dados acima, quando
requeridos pelo Banco, devendo o aluno juntar os documentos, digitalizá-los e remetê-los, via email
(info@unigenesys-edu.us) para a Universidade.

•

A Universidade se comunicará com o aluno, logo após o recebimento acima descrito, orientando, quando necessário,
os procedimentos a seguir. Poderão ser propostos novas adequações dos valores de pagamentos das propinas/cotas
mensais restantes, desde que aprovados pelo aluno.

•

Os Valores oficiais básicos são válidos até 30 de dezembro de 2022.

ATENÇÃO
ANEXE A ESTE DOCUMENTO, O COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO DIGITALIZADO
(BANCO ATLÂNTICO, IDENTIFICADO ACIMA) RELATIVO À TAXA DE REATIVAÇÃO DE MATRÍCULA
REQUERIDA E REMETA-OS, EM ATÉ 72 HORAS DA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO,
A UNIVERSIDADE (info@unigenesys-edu.us).

