
Curso de Pós-Graduação em Educação à Distância 4.0 
 

Sobre a Certificação 

O aluno deverá, obrigatoriamente, ao final do curso, escolher uma das duas opções de 
certificação, Extensão ou Especialista, não podendo em hipótese alguma acumular 
ambas conforme prevê a legislação vigente sobre o tema.  

Ao optar pela escolha de uma das certificações, o aluno automaticamente renuncia ao 
direito presente e futuro da outra opção, ainda que contrate módulo exclusivo para a 
outra opção. 

Obs.: Este curso atende a todas as exigências do MEC, mas não se propõe a atender 
legislações específicas dos estados. Cada interessado deverá fazer o estudo comparativo 
entre o currículo proposto pela FAEL e as exigências da Secretaria de Educação de seu 
Estado, quando for o caso. 

 

Sobre o Certificado de Extensão 

Emitido gratuitamente após a conclusão com êxito do primeiro módulo (módulo de 
disciplinas). 

 

Sobre Certificado de Pós-Graduação (Título de Especialista):  

Se desejar o título de pós-graduação, o aluno poderá contratar e se matricular no 
Módulo de TCC, com mais 60 horas, que contempla orientação e produção do trabalho 
de conclusão de curso, e receber a Certificação de Especialista como Pós-Graduado 
neste tema. Os custos deste módulo contemplam valores das disciplinas e orientação 
do professor. 

Valor R$ 500,00. 

Os interessados nesta contratação receberão todas as informações inerentes para os 
procedimentos e processos, através do Portal de Aluno no momento da escolha. 

 

Sobre os Prazos e Duração 

Inscrição e matrícula para conteúdo gratuito até 31/05/2020. 

Prazo para conclusão do módulo de disciplinas (conteúdo gratuito): máximo de 12 
meses a partir da data do ingresso. Decorrido este prazo o acesso do aluno será 
cancelado. 

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu têm tempo mínimo de integralização de 6 (seis) 
meses, conforme determina a RESOLUÇÃO CES N.º 3, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999 em 
seu Art. 5, parágrafo segundo. Desta forma, os cursos de pós-Graduação da FAEL, tem 
prazo mínimo de integralização de 180 dias em seu módulo de disciplinas (módulo 1). 
Para alunos que optarem por cursar o Módulo II - Módulo de TCC, somente poderão 
fazê-lo após decorrido este prazo. 



 

Sobre a Documentação Obrigatória 

É obrigatório que o aluno apresente a lista dos documentos exigidos através de 
postagem no Portal do Aluno FAEL, no prazo de até 30 dias a partir da data de sua 
matrícula. 
 
Caso não o faça, fica ciente que a matrícula estará irregular e sujeita a certificação 
somente como curso de extensão, se entregue os documentos minimamente 
necessários para a emissão deste certificado. 

- Diploma do curso superior ou declaração de conclusão de curso com data de colação 
de grau realizada anteriormente a matrícula no curso de Educação a Distância 4.0*;  
- Obrigatório para matricular-se no Módulo de TCC. 
- Histórico Escolar do curso superior concluído; 
- Certidão de Casamento ou Nascimento; 
- RG atualizado pelos dados da certidão apresentada; 
- CPF. 

*Se a data de conclusão do curso superior e colação de grau, for inferior a data da 
matrícula do curso Ensino a Distância 4.0, o aluno estará impedido de requerer inscrição 
no Módulo de TCC e, portanto, não terá direito ao título de especialista (pós-graduado) 
por não atender o tempo mínimo de integralização conforme prevê a legislação vigente. 


