
              
 

Edital nº. 11/2021 de 20 de abril de 2021  

 

Programa Social: Cursos Gratuitos com Conhecimentos de Pós-Graduação 

 

O Programa Social Cursos Gratuitos com Conhecimentos de Pós-Graduação (EAD) faz parte 

do protocolo de boas práticas do Grupo Educacional CENSUPEG, com objetivo de 

disponibilizar cursos de Qualificação Profissional, por meio da Faculdade CENSUPEG, situada 

em Joinville/SC, credenciada em setembro de 2019 com nota máxima no MEC (5) conforme a 

portaria nº 1.596, de 10 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União Federal de 

12/09/2019. 

1. Justificativa: 

A Faculdade CENSUPEG possui como missão revolucionar a educação, inspirando 

pessoas a melhorarem suas vidas e o mundo, por meio de um ensino humanizador, 

crítico e de excelência, e busca a concretização dessa missão com valores claros de 

Sustentabilidade, Afeto, Equidade, Senso de Pertencimento, Honestidade, Inovação, 

Altruísmo. Pautada nesses valores, entende-se como responsabilidade propiciar aos 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de qualificação e 

atualização através dos nossos Cursos. O programa visa propiciar uma experiência de 

aprendizagem para capacitar profissionais buscando a melhoria de carreiras e 

recolocação no mercado de trabalho, com uma qualificação profissional sólida para 

atuar em cenários tão difíceis e complexos como os apresentados atualmente, seja na 

área dos negócios/comércio/empresas, seja na área educacional com o advento da 

importância de novos conhecimentos para lidar com esta nova realidade. 

 

2. Estrutura de Pós-Graduação CENSUPEG Brasil: 

O Grupo Educacional CENSUPEG é uma rede de Ensino de Graduação e Pós-

Graduação, reconhecido como uma das melhores Pós-Graduação do país com nota 

máxima no MEC, oferecendo cursos conceituados na área de Educação, Saúde, Gestão 

e MBA nas modalidades presenciais e a distância, atuando em mais de 140 cidades com 

mais de 100 consultores de Carreira e Diretores de Unidades além de 2.00 professores 



              
cadastrados em nossa base do Ensino e milhares de acadêmicos formados, além de 

condecorações nacionais e internacionais pelos trabalhos desenvolvidos nas áreas de 

Ensino, Pesquisa e Ciência. 

Fundamentado em valores essenciais para a evolução humana, tendo como primeiro 

valor a sustentabilidade, o Grupo Educacional CENSUPEG entende que ser sustentável 

perpassa a visão financeira, ser sustentável é trabalhar focando na evolução das pessoas 

e da sociedade. Toda empresa precisa ter consciência de que a sustentabilidade 

transcende suas dimensões físicas, por isso, é imperioso cuidar das pessoas, que nos 

representarão no futuro. E neste momento tão atípico, mais do que nunca, precisamos 

estender este cuidado para um número maior de pessoas e investir por meio da educação 

em capital humano, tão necessário para evolução da sociedade. 

 

3. Cursos oferecidos: 

Serão oferecidos dois (02) cursos na modalidade EAD (Ensino a Distância) gratuitos de 

Qualificação Profissional com Conhecimentos de Pós-Graduação. 

a. Curso para Profissionais da Educação:  

Nome do Curso Aprendizagem, Ensino e Tecnologias 

Público-alvo Profissionais da Educação que pretendem se qualificar e 

atualizar seus conhecimentos para melhorarem sua 

performance como Educador do futuro 

Objetivo Qualificar e atualizar os profissionais da Educação sobre 

competências do ensinar e do aprender e, de forma 

especial, sua relação com as tecnologias e a necessidade da 

inovação na sua prática pedagógica e didática presentes no 

exercício docente.  

Disciplinas do Curso 

Gratuito com 

Conhecimentos de Pós-

Graduação (disciplinas 

obrigatórias) 

Educação e Tecnologias; 

Educação a Distância e Novas Modalidades de Ensino; 

Inteligência Artificial; 

Produção de Conteúdos para EAD. 



              
Projeto de Conhecimento 

Complementar 

(disciplina opcional*) 

Didática do Ensino Superior  

 

b. Curso para Profissionais das Áreas dos Negócios/Comércio/Empresas 

Nome do Curso Organização Empresarial e Inovação: Tendências, 

Competências e Habilidades para o Profissional do 

Futuro 

 

Público-alvo Profissionais das áreas dos 

negócios/comércios/empresarial que pretendem se 

qualificar e atualizar seus conhecimentos para melhorarem 

sua performance como profissional cujas novas 

competências foram delineadas pelo último fórum mundial 

da economia de 2020 

Objetivo Qualificar e atualizar os profissionais sobre os novos 

conhecimentos nas Organizações, Mercados e Inovação, 

além de potencializar lideranças para projetos de inovação 

que contribuam decisivamente para a melhoria dos 

resultados das organizações em que atuam, colaborando 

com as estratégias da organização, implementação de 

processos e na consolidação de uma cultura voltada para 

inovação.  

Disciplinas do Curso 

Gratuito com 

Conhecimentos de Pós-

Graduação (disciplinas 

obrigatórias) 

Estratégia de Gestão e Organização Empresarial; 

Gestão da Inovação e Competividade; 

Liderança e Gestão de Equipes; 

Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade 

Social 

Projeto de Conhecimento 

Complementar 

(disciplina opcional*) 

Gestão de Projetos  

 



              
4. Inscrições: 

a. Período de inscrições: De 31 de maio/21 a 01 de agosto/21.  

b. Local para inscrições: Páginas dos respectivos cursos no site da faculdade 

CENSUPEG. 

c. Inscrição: GRATUITA 

d. Requisitos para inscrição: Graduação completa ou graduandos que estejam a 6 

meses da colação de grau. 

e. Documentos obrigatórios: 

i. Cópia de RG 

ii. Cópia de CPF 

iii. Certidão de Nascimento ou casamento 

iv. Diploma da Graduação ou Declaração de Frequência no último semestre 

do curso de graduação. 

f. Contrato de prestação de serviços: Ao finalizar a inscrição o candidato dará 
aceite ao Contrato de Prestação de Serviços de Curso de Qualificação com 
Conhecimentos de Pós-Graduação com concessão de bolsa integral (100%) no 
plano financeiro. 
 

5. Módulo Opcional: 
Será disponibilizada a contratação de módulo opcional para candidatos Graduados que 
desejarem obter a titulação de Pós-Graduados 

a. Solicitação de contratação do módulo opcional deverá ser realizada através do 
menu de autoatendimento via requerimento. 

b. Para a contratação do módulo opcional o candidato deverá ser graduado, 

anexando obrigatoriamente os documentos comprobatórios: 

i. Cópia Autenticada de Diploma de Graduação: 

ii. Histórico Final de Graduação 

c. Para a contratação do módulo opcional o acadêmico deverá ter aprovação em 

todas as disciplinas obrigatórias 

d. Matrícula no módulo opcional será realizada após a assinatura de termo aditivo 

contratual e efetivada após identificada a baixa bancária do boleto do plano de 

pagamento escolhido. 

e. A contratação do módulo opcional incide no pagamento de taxa social:  R$ 

580,00, poderá ser pago à vista ou parcelado em 3 vezes de R$ 199,00 até o 

vencimento.” 

 



              
6. Organização do Curso e das Aulas 

a. Início das aulas: 1º de agosto de 2021 

b. Integralização: 12 meses  

c. Modalidade: EAD 

d. Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) CENSUPEG,  

e. Carga horária: 

i. Disciplinas obrigatórias: Carga horária total de 320 dividida em 4 

disciplinas com carga horária de 80h 

ii. Disciplinas obrigatórias + módulo adicional: Carga horária total de 

320 horas dividida em 4 disciplinas obrigatórias com carga horária de 

80h + disciplina opcional com carga horária de 80h, totalizando 400 

horas. 

 

7. Conclusão e Certificação 

a. Certificação de Curso de Extensão (disciplinas obrigatórias): 

i. Será disponibilizado de forma gratuita Certificado de Conclusão de 

Curso de Extensão (Qualificação Profissional) emitido de forma digital 

com a carga horária cursada, nome das disciplinas, nome dos professores 

e nome da formação geral do curso, para todos os acadêmicos que 

concluírem com aprovação as disciplinas obrigatórias. 

ii. Prazo de emissão de certificado seguirá de acordo com descrito em 

contrato. 

b. Certificação de Pós-Graduação  

i. Será emitido um Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu, para todos 

os acadêmicos que contratarem o módulo opcional e concluírem com 

aprovação as disciplinas obrigatórias e disciplina do módulo opcional. 

ii. Prazo de emissão de certificado seguirá de acordo com descrito em 

contrato. 

 

8. Diretrizes Finais 

Casos omissos e as situações não previstas neste Edital e no Contrato de Prestação de Serviços 

serão avaliados pela Direção Acadêmica da Faculdade CENSUPEG.  



              
 
Joinville/SC, 19 de Maio de 2021.  
 
Sandro Albino Albano 
Diretor Geral do Grupo Educacional CENSUPEG 


