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Regulamento dos Cursos EAD
1. O curso de Pós-Graduação lato sensu ESA/MG
1.1 – O curso de Pós-Graduação lato sensu (especialização) oferecido, conjuntamente, pela Escola
Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Universidade FUMEC possui
carga horária de 360 horas.
1.2 – Para obtenção do Certificado de Especialista, serão considerados os seguintes aspectos:
a) Aproveitamento aferido em processos de avaliação on-line, no qual se obtenha um
mínimo de 70% em cada disciplina;
b) Elaboração individual de artigo jurídico na disciplina “Construção do Pensamento Crítico:
Análise Jurisprudencial – fase prática”.

2. O Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) e Plataforma de Ensino On-Line
2.1 – Todas as informações sobre a situação do(a) Aluno(a), seja acadêmica, administrativa ou
financeira estão disponibilizadas on-line, por meio do Sistema de Gestão Acadêmica (SGA).
2.2 – Todas as informações sobre o acesso e utilização da Plataforma de Ensino on-line serão
disponibilizadas no “Manual do Aluno” antes do início das aulas.
2.3 – Os equipamentos utilizados para acesso ao curso devem contar com os seguintes requisitos:
 Processador:
 Mínimo: Intel Pentium IV 1Ghz ou configuração equivalente.
 Recomendável: Intel Core 2 Duo ou configuração equivalente.
 Memória RAM:
 Mínimo: 512 MB.
 Recomendável: 1 GB.
 Periféricos: placa de som e dispositivo de saída como fone de ouvido ou caixas acústicas
para execução dos cursos com recursos de áudio.
 Navegadores (um deles):
 Mozilla Firefox 4.0
 Chrome 8
 Internet Explorer 7
 Safari 5 Recomenda-se a utilização das versões mais novas dos browsers.
 Plug-ins:
 Flash player: 10+
 Windows Media Player (em caso de uso da WebTV)
 Resolução de tela: Recomendada 1024 x 768
3. Duração dos cursos
3.1 – O curso poderá ser concluído no período de 12 a 16 meses, conforme calendário acadêmico a
ser disponibilizado quando de seu início.
3.2 – Ao término do período letivo, o aluno ingressará na Fase Prática, que consiste na elaboração
individual de um artigo jurídico. Para a conclusão, o aluno deverá proceder à rematrícula e
depositar o artigo. Não há cobrança de taxa extra para a rematrícula.

3.3 – O cronograma de ocorrência das disciplinas poderá, eventualmente, ser alterado, caso haja
conveniência administrativa e/ou didático-pedagógica, visando permitir o melhor aproveitamento e
efetivação do curso, sem que haja, contudo, mudanças no prazo de início e término do curso.
4. As disciplinas
4.1 –As disciplinas serão disponibilizadas em 4 módulos, de maneira que o aluno cursará de 3 a 4
disciplinas simultaneamente. A duração de cada um dos módulos é de, aproximadamente, 2 meses.
4.2 – As aulas são ministradas por meio de videoaulas (10 a 30 minutos por aula), “Anotações do
Professor” (material que complementa os ensinamentos das videoaulas), textos indicados pelo
professor, obrigatórios e complementares, e outras mídias que o professor da respectiva disciplina
disponibilizar.
4.3 – O conteúdo das disciplinas cursadas nos módulos anteriores permanecerá disponível para
consulta ao longo de todo o curso, pelo período em que a matrícula permanecer ativa.
5. Critérios para aprovação nas disciplinas
5.1 – Para a aprovação, o(a) Aluno(a) deve obter aproveitamento mínimo de 70% sobre o total de
100 pontos distribuídos em cada disciplina.
5.2 – Caso não seja obtida a aprovação, o(a) Aluno(a) terá nova oportunidade (Exame Especial),
independente da pontuação obtida no período regular da disciplina.
5.3 – Restará reprovado(a) o(a) Aluno(a) que obtiver nota final inferior a 70 pontos na disciplina.
5.4 – O(A) Aluno(a) que não realizar o Exame Especial no prazo regulamentar, independentemente
do motivo, poderá, mediante o pagamento da taxa de R$ 100,00, solicitar a aplicação de Exame
Especial suplementar, no prazo de até 15 dias após o encerramento do módulo.
6. Avaliações e Provas
6.1 – O processo avaliativo das disciplinas do curso é composto de:
6.1.1 Exercícios de Fixação (on-line);
6.1.2 Fórum Avaliativo (on-line);
6.1.3 Avaliação On-Line
6.2 – Os Exercícios de Fixação são questões objetivas disponibilizadas ao final de cada Unidade de
Ensino da disciplina, por períodos determinados, em dias previamente agendados, conforme o
calendário acadêmico.
6.3 – O Fórum Avaliativo consiste em discussões realizadas entre o professor da disciplina e seus
alunos, em ambiente virtual próprio, sendo avaliada a participação individual de cada aluno.
6.4 - Avaliação On-Line é composta por questões objetivas e/ou discursivas. É aplicada em período
anterior à finalização do módulo.
6.5 – Poderão ser adotados outros métodos avaliativos, de acordo com as especificidades da
disciplina.
7. Disciplina Isolada
7.1 – O aluno reprovado poderá cursar novamente a disciplina, em outras ofertas, devendo contratála à parte.
8. Certificação
8.1 – O Certificado de Especialista será emitido pela Universidade FUMEC.

