PÓS-GRADUAÇÃO EAD CNEC – FAQ 2017

1 - Quem pode fazer um curso de Pós-Graduação à distância da CNEC?
Os cursos de Pós-Graduação da CNEC EAD podem ser realizados por qualquer pessoa que
tenha concluído curso superior. Cada um dos cursos da CNEC EAD possui um público-alvo
definido, no entanto, ele é aberto a quem tiver interesse.
2 - Quais as vantagens em realizar um curso de Pós-Graduação à distância da CNEC?
As vantagens são:
•

Proposta educativa diferenciada, com utilização de materiais hipertextuais
interativos;

•

Atividades de ensino-aprendizagem exclusivamente virtuais, sendo realizados
encontros presenciais apenas para as provas e defesa de TC ;

•

Flexibilidade para a realização dos estudos (o estudante adequa a sua
disponibilidade para o cumprimento das 10h semanais previstas);

•

É possível consultar o material, realizar os exercícios e interagir com os colegas em
qualquer tempo e em qualquer lugar, desde que tenha internet e um computador
disponível;

•

Interação e trocas com colegas de outros lugares, com outras realidades.

3 - Qual a metodologia de ensino dos cursos de Pós-Graduação à distância da CNEC?
O curso de Pós-Graduação da CNEC EAD é totalmente à distância havendo somente
momentos presenciais para realização de provas e outro para a defesa de TC. São utilizados
diversos recursos midiáticos como vídeos, artigos, publicações, livros digitais, vídeo-aulas.
4 – São realizados encontros nos polos para os alunos de Pós-Graduação à distância?
Não são realizados encontros presenciais nos cursos de Pós-Graduação a distância, apenas
para a realização de provas e apresentação do trabalho de conclusão de curso.
5 - A CNEC fornece algum material didático para os alunos de Pós-Graduação à distância?
O cursista da Pós-Graduação CNEC EAD terá disponível o material hipertextual hospedado
em AVA que pode ser baixado em PDF para consulta ou impressão. Não é disponibilizada
apostila impressa ao estudante EAD.
6 - Como são as avaliações dos cursos de Pós-Graduação à distância?
45% da avaliação é dada pela interatividade e atividades no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA. Os 55% restantes correspondem a provas presenciais (conforme
exigência da legislação). As provas serão realizadas em unidades de apoio, em datas que
constam do calendário de cada curso, podendo ser realizadas após cada disciplina ou

agrupando até 3 disciplinas. Para obter a certificação é necessário fazer Trabalho de
Conclusão, que é apresentado na unidade de apoio e avaliado via web conference. As datas
das avaliações constam no calendário do curso/turma.
7 - Estou concluindo minhas horas de estágio. Posso ingressar em um curso de PósGraduação à distância?
Não, o curso somente pode ser cursado por pessoas que tenham concluído, integralmente,
o curso superior.

8 - Como é o processo seletivo para ingressar nos cursos de Pós-Graduação à distância?
O processo seletivo é feito por análise de currículo. O interessado deverá realizar a sua
inscrição pelo site e encaminhar a documentação solicitada à Secretaria Acadêmica da
UNICNEC Osório. A matrícula somente será efetivada quando o candidato enviar a toda
documentação para o e-mail cead.sec.posgraduacao@cnec.br.

9 - Quais os documentos que devem ser entregues para me matricular?
Documentos digitalizados:
I – CPF;
II - Diploma de curso superior de graduação ou certificado de conclusão;
III - Curriculum vitae;
IV - Uma foto 3 X 4;
V - Carteira de identidade;
VI - Título eleitoral com comprovante da última votação;
VII - Comprovante de reservista;
VIII- Comprovante de residência;
IX – Certidão de nascimento ou de casamento;
X - Comprovante do pagamento do boleto de matrícula.

Enviado pelo correio:
O envio pelo correio será solicitado somente a partir de 20 de março de 2017, após a
confirmação de abertura de turma. São necessários:
-

cópia autenticada em cartório do Diploma de curso superior de graduação ou
certificado de concluinte,

-

2 (duas) vias assinadas do Termo de Adesão pelo aluno, ou responsável financeiro
com testemunhas.

10 - Quais são os cursos de Pós-Graduação à distância oferecidos pela CNEC em 2017?
São 6 cursos abertos ao público: MBA em Gestão Empresarial, MBA em Gestão
Educacional, Especialização em Psicopedagogia Institucional, MBA em Gestão de Pessoas,
MBA em Gestão de Projetos e Docência na Educação Básica.

11 - Qual o valor de investimento para esses cursos?
O valor total do curso é R$7.712,40 divididos em 24 parcelas de R$ 321,35. Egressos da Rede
CNEC e de empresas conveniadas possuem descontos diferenciados – Ver tabela.
12 - Qual a carga horária e duração dos cursos de Pós-Graduação à distância?
Os cursos tem carga horária de 370h/aula. O tempo mínimo para conclusão é de 18 meses e
máximo de 24 meses, dependendo do cronograma do curso e tempo que o aluno levará
para concluir e apresentar o seu trabalho de conclusão. Após a conclusão das disciplinas, o
aluno tem ainda 5 meses para elaboração do TC.
13 - Quais os dias e horários das webaulas e dos encontros presenciais dos cursos?
A CNEC EAD não trabalha com o modelo de web-aula (nem na graduação e nem nos cursos
de Pós-Graduação). O material será disponibilizado semanalmente aos cursistas. Não são
previstos encontros presenciais, exceto as duas provas e a defesa de TC.
14 - Qual é a matriz curricular dos cursos a distância da CNEC?
Analisar na Aba Cursos.
15 - Como é emitido o certificado dos cursos de Pós-Graduação à Distância?
A Faculdade Cenecista de Osório, irá emitir os certificados conforme resolução CNE/CES nº
01/2007 aos alunos que cumprirem os requisitos exigidos nos itens avaliação.
16 - Com certificado de especialização à distância é possível se candidatar a concursos
públicos?
Não existe qualquer restrição, assim como nos cursos de graduação, pois os cursos em EAD
são apenas em modalidade diferente, mas são tem validade idêntica aos cursos realizados
presencialmente.
17 - Sou graduado, contudo ainda não solicitei meu diploma na Universidade. Posso fazer a
matrícula nos cursos de Pós-Graduação à distância?
A matrícula somente será efetivada com a apresentação do diploma ou certificado de
conclusão. Caso o candidato não possua o diploma em virtude de alguma indisponibilidade

da instituição onde cursou a graduação, esta deverá emitir um atestado que justifique a
ausência do diploma e o mesmo deverá apresentar o seu histórico escolar da graduação.
18 - Sou graduado pela CNEC. Para matricular-me nos cursos de Pós-Graduação à distância é
necessário apresentar o histórico escolar e o diploma?
Precisa apresentar toda a documentação solicitada (consta no item 9). O histórico,
especificamente, não é solicitado.
19 - Sou ex-aluno da CNEC. Tenho algum desconto nos cursos de Pós-Graduação à distância?
Sim. Todos egressos (ex-alunos formados pela Rede CNEC) possuem desconto de 10%.
20 - A CNEC oferece bolsas de estudos para os cursos de Pós-Graduação a distância?
Os cursos de Pós-Graduação ofertados na modalidade EAD NÃO estão sujeitos ao
ﬁnanciamento por meio do programa FIES - Financiamento Estudantil, PROUNI - Programa
Universidade para Todos, e nem para Bolsas CNEC na modalidade Filantropia.
21 - É possível fazer transferência de outra instituição para os cursos de Pós-Graduação a
distância da CNEC?
Não.
22 - Se o candidato já possui uma formação em pós-graduação, é necessário realizar o
processo de pré-matrícula?
Sim, é necessário realizar, pois o processo de pré-matrícula é a entrega da documentação.
23 - É possível aproveitar as disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior?
Não, o aluno deve cursar todas as disciplinas previstas na matriz curricular. Só há
aproveitamento de disciplinas cursadas na CNEC EAD.
24 - É oferecido desconto na mensalidade para as disciplinas que são aproveitadas?
Sim, desde que sejam abertas as turmas e somente para ex-alunos da pós-graduação CNEC
EAD.
25 - É possível transferir-se de um curso presencial de Pós-Graduação Lato Sensu para um
curso de Pós-Graduação à distância de mesmo nível ou vice-versa?
Não
26 - O aluno poderá transferir-se de polo ou de curso uma vez que iniciar os estudos?
De curso, somente se o aluno tiver cursado os módulos comuns ao curso pretendido. De
polo sim.
27 - Fazendo curso de Pós-Graduação à distância eu posso ministrar aulas?
Algumas instituições aceitam especialistas para ministrar aulas. É importante verificar o que
está descrito no edital de recrutamento da instituição.

28 - Tenho interesse em fazer Mestrado. É necessário cursar primeiro a Pós-Graduação à
distância?
Não é necessário, contudo um curso de Pós-Graduação lhe dará mais bagagem teórica para
o curso de Mestrado.
29 – Como as aulas serão ministradas?
Todas as atividades da CNEC EAD são realizadas através da disponibilização de materiais
multimidiáticos no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.
30 – Que conhecimento em informática são necessários para fazer o curso?
Conhecimentos necessários para navegação na internet.
31 - Em caso de dúvidas sobre a plataforma virtual, material didático, dados financeiros ou
situação acadêmica com quem devo entrar em contato?
Diretamente com o professor da disciplina, através do ambiente do curso. Também haverá
uma equipe de suporte tecnológico e secretaria acadêmica a disposição para atendê-lo.
33 - Como é feito o controle da participação do aluno nas atividades à distância?
São realizados acompanhamentos de acesso ao AVA, participação nas atividades propostas,
interação nos fóruns de discussão.
34 - Quais os recursos necessários para realizar os cursos à distância da CNEC?
O estudante deverá dispor de computador e internet, preferencialmente, banda larga para
que possa visualizar os vídeos e materiais disponíveis. São recomendados alguns programas
e navegadores, mas para estes disponibilizamos download.
35 - Como é o trabalho de conclusão de curso?
Para a realização do trabalho de conclusão do curso, o aluno contará com um professor
orientador. Esse trabalho deverá ser realizado no prazo de cinco meses após a conclusão das
disciplinas.
36 - Terei um professor à disposição durante todo o curso?
Sim, assim como haverá acompanhamento professores tutores.
37 - Qual a diferença entre um curso de Especialização e um MBA?
MBA e Especialização são cursos de pós-graduação latu senso. MBA é a sigla de Master in
Bussines Administration e, por este motivo, são adotados por cursos da área de Gestão.
38 - É necessário formar turma para iniciar um curso?
Sim, pois cada curso tem um número mínimo de matriculados.
39 - Como são as avaliações dos cursos EAD?
Ver questão número 6.

40 – Já fui aluno da Pós-Graduação CNEC EAD. Posso me matricular e realizar o
aproveitamento de módulos?
Sim, após análise da coordenação de curso. Caso aprovado, o valor do novo curso será
abatido proporcionalmente ao número de horas cursadas.
41 - Qual é a diferença entre os cursos de pós-graduação EAD e presencial?
Somente a forma de cursar.
42 - Qual o número mínimo de alunos para fazer os encontros aqui na minha cidade?
Não existe número mínimo pois não são realizados encontros nos polos, apenas para prova
e apresentação do TC.
43 - Como serão cursadas as disciplinas do EAD, em paralelo ou uma por vez?
Será cursada uma disciplina por vez.
44 - A pós-graduação EAD da CNEC exige encontros presenciais? De quanto em quanto
tempo? De quantos encontros presenciais vou ter que participar no mínimo?
Não existem encontros presenciais, somente a realização de provas e a apresentação do TC.
45 - Por quantas horas precisarei me dedicar aos estudos para concluir meu curso?
São estimadas dedicação de 10h. As atividades deverão ser cumpridas em qualquer horário,
mas não devem ser postergadas para garantir melhor interatividade com os demais
participantes do curso, não acumular atividades, garantindo maior homogeneidade de
conhecimento para a interação nos fóruns e outros momentos coletivos.
46 - É necessário ter algum programa específico no meu computador para utilizar a
Plataforma de Ensino?
Nenhum programa especial. E, de qualquer forma, programas que são essenciais são
disponibilizados para download e o estudante terá contato com estes programas quando
cursar a semana de Apropriação Tecnológica.
47 - Que material didático irei receber?
O estudante terá acesso aos materiais de forma digital e poderá fazer download dos
materiais textuais disponibilizados no AVA.
48 - Moro em uma cidade onde não há polo da CNEC. Como vou fazer as aulas presenciais?
Não tem problema: o estudante necessita estar presente no polo somente nas provas
presenciais e a defesa do TC. Sendo assim é necessário que o mesmo se organize para estes
momentos presenciais, previstos nos calendários dos cursos.

49 – Qual a diferença entre um curso de Especialização, MBA, pós-graduação Stricto Sensu
ou Lato Sensu?
Tecnicamente podemos separar os cursos de Pós-Graduação em cursos Stricto Sensu e Lato
Sensu. Os cursos Stricto Sensu são os cursos de Mestrado e Doutorado, que são mais
voltados para formação de docentes e pesquisadores. Já os cursos lato sensu são mais
voltados para o mercado de trabalho, para profissionais de diferentes áreas que busquem
aprofundar conhecimento em determinadas áreas ou se atualizar. MBA é a sigla de Master
in Business Administration, logo é utilizada para cursos de especialização nas áreas da
gestão. Não existem diferenças técnicas entre uma certificação de MBA, Especialização ou
Pós-Graduação Lato sensu.

Informações do site do MEC
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=
349, acesso em 25/02/2015)
Os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presenciais (nos quais se
incluem os cursos designados como MBA - Master Business Administration), oferecidos por
instituições de ensino superior, independem de autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento e devem atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho
de 2007.
Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância podem ser ofertados por instituições de
educação superior, desde que possuam credenciamento para educação a distância.
Aprofundamento na legislação sobre pós-graduação lato sensu:
1 - Os cursos de especialização somente podem ser oferecidos por instituições de ensino
superior já credenciadas que poderão oferecer cursos de especialização na área em que
possui competência, experiência e capacidade instalada. A instituição credenciada deve ser
diretamente responsável pelo curso (projeto pedagógico, corpo docente, metodologia etc.),
não podendo se limitar a “chancelar” ou “validar” os certificados emitidos por terceiros nem
delegar essa atribuição a outra entidade (escritórios, cursinhos, organizações diversas). Não
existe possibilidade de “terceirização” da sua responsabilidade e competência acadêmica;
2 - Observados esses critérios, os cursos de especialização em nível de pós-graduação
independem de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento (o que lhes
garante manter as características de flexibilidade, dinamicidade e agilidade), desde que
oferecidos por instituições credenciadas;

3 - Os cursos designados como MBA - Master Business Administration ou equivalentes nada
mais são do que cursos de especialização em nível de pós-graduação na área de
administração;
4 - Apenas portadores de diploma de curso superior podem ser neles matriculados;
5 - Estão sujeitos à supervisão dos órgãos competentes, a ser efetuada por ocasião do
recredenciamento da instituição, quando é analisada a atuação da instituição na pósgraduação (Ministério da Educação, no caso dos cursos oferecidos por instituições privadas
e federais, bem como os ofertados na modalidade a distância; sistemas estaduais, nos casos
dos cursos oferecidos por instituições estaduais e municipais);
6 - As instituições que oferecem cursos de especialização devem fornecer todas as
informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do
Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições estabelecidas;
7 - O corpo docente deverá ser constituído necessariamente por, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) de professores portadores de título de mestre ou de doutor, obtido
em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido. Os demais docentes devem
possuir, no mínimo, também formação em nível de especialização. O interessado pode
solicitar a relação dos professores efetivos de cada disciplina prevista no projeto
pedagógico, com a respectiva titulação;
8 - Os cursos devem ter duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, nestas não
computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o
reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de
curso. A duração poderá ser ampliada de acordo com o projeto pedagógico do curso e o seu
objeto específico. O interessado deve sempre solicitar o projeto pedagógico do curso;
9 - Os cursos de especialização em nível de pós-graduação a distância só poderão ser
oferecidos por instituições credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1º do art.
80 da Lei 9.394, de 1996;
10 - Os cursos a distância deverão incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa
presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso;
11 - Farão jus ao certificado apenas os alunos que tiverem obtido aproveitamento segundo
os critérios de avaliação previamente estabelecidos (projeto pedagógico), assegurada, nos
cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência;
12 - Os certificados de conclusão devem mencionar a área de conhecimento do curso e
serem

acompanhados

do

respectivo

histórico

escolar,

do

qual

deve

constar,

obrigatoriamente: I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo

aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis; II - período e local em
que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; III título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido; IV Declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente
Resolução; e V - indicação do ato legal de credenciamento da instituição, tanto no caso de
cursos ministrados a distância como nos presenciais;
13 - Os certificados de conclusão de cursos de especialização em nível de pós-graduação
devem ter registro próprio na instituição credenciada que o ofereceu.
14 – Todos os interessados em curso de especialização em nível de pós-graduação devem
pesquisar as instituições de ensino superior credenciadas da sua região. Existe um portal que
oferece informações sobre as instituições de educação superior credenciadas e os cursos
superiores autorizados: http://emec.mec.gov.br. Todas as instituições de ensino superior
credenciadas que constam desse cadastro podem também oferecer cursos de especialização
para os já graduados, sem prévia autorização nem posterior reconhecimento, nas áreas em
que atuam no ensino de graduação.

