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Descrição da ação/dúvidas
Taxas eventuais durante o
processo de correção e
aprovação dos TCCs –
Trabalhos e Conclusão de
Curso.

Observação
290,00

Os acadêmicos deverão pagar este valor,
quando ultrapassaram a data de entrega
da 1ª versão do TCC, que é de 270 dias, ou
da 2ª versão com as solicitações feitas
pela Banca, que é de 40 dias. Pontuando
também que após os 24 meses se o
acadêmico não conseguiu concluir o Curso
de Pós-Graduação o mesmo será jubilado,
tendo que entrar em contato com a
direção para averiguar a situação e o que
poderá ser feito em cada caso.

200,00

Essa taxa será paga quando o TCC é feito
individualmente, e foi reprovado na 2ª
correção, é referente à rematrícula, no
módulo de TCC, e dar direito ao
acadêmico, em assistir a aula de
orientação de TCC novamente, e a 2 (duas)
correções do novo trabalho apresentado.
Ressaltando que a Reprovação acontece
quando o TCC não atende aos seguintes
quesitos: Produção textual; Gramatica e
Ortografia; Argumentação / Originalidade
(plágio); Fundamentação Teórica; Uso dos
Recursos de Formatação.

150,00

60,00


É paga também quando os
acadêmicos após aprovados solicitarem
reavaliação da Banca Examinadora, por
discordarem de sua nota.

Deverá ser paga caso o
acadêmico, após a 1ª correção decide
mudar o tema, sem a solicitação da Banca.

Taxa paga para os serviços com
os procedimentos de encadernação, é
paga individualmente. Encadernação para
o arquivo da Faculdade Certificadora.


Paga quando os acadêmicos
perdem a aula presencial de um módulo
sem justificativa (óbito na família, ou
atestado médico).

E também quando as atividades
são reprovadas na segunda correção.

Taxas de serviços + correios AR.

50,00

30,00


Taxas de serviços + correios
SEDEX.

É paga quando os acadêmicos
solicitam correção do certificado e a
correção não é condizente com as
informações repassadas pelos mesmos.

2ª via de Certidão de Conclusão
de Curso.

2ª via de Histórico.

90,00
400,00

10,00
10,00


curso.


10,00
400,00
120,00
40,00
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Divisão dos 24 meses de
duração dos cursos de PósGraduação





2ª Declaração de Conclusão de
2ª via de Certificado.


Mudança de Linha de Pesquisa –
Guia de Estudo

Perda do prazo do Guia de
Estudo.
06 meses de módulos comuns;
04 meses de atividades acadêmicas;
02 meses para o envio da 1ª versão do TCC;
CRONOGRAMA DE ATOS COMPLEMENTARES


30 dias para correção da Banca;

30 para correção das solicitações feitas pela Banca;

30 para resultado final pela Banca;

02 meses para o processo de certificação.
OBS: Os acadêmicos cumprindo todos os prazos estabelecidos não
correrão o risco de jubilarem.

A Direção

