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1. CERTIFICAÇÃO 

 
O certificado do curso será expedido para o aluno que obtiver o cumprimento dos 
requisitos mínimos exigidos no contrato de prestação de serviço firmado com o aluno 
contratante e neste regulamento. 
 
Caso os requisitos mínimos contratuais e legais não sejam preenchidos pelo pós-
graduando, lhe será concedido o certificado de extensão, desde que tenha cumprindo: no 
mínimo, 70% (setenta por cento) da carga horária prevista do curso. 
 
A Secretaria Acadêmica do Curso confeccionará e procederá o registro do certificado, cujo 
original será enviado - via correios - para o endereço do pós-graduando. Também, uma 
cópia digitalizada será disponibilizada no Ambiente Virtual do Aluno (AVA) em até 6 (seis) 
meses a contar do dia subsequente a publicação de aprovação. 
 
 
2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ACESSO AO AVA - AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM  

 
IMPORTANTE: O acesso ao AVA dar-se-á clicando no botão ÁREA DO ALUNO 
constante no site www.brasiljuridico.com.br , e ato contínuo aplicará seu LOGIN e 
SENHA, oportunidade em que o sistema promoverá o ingresso total.  
 
Para visualização das aulas, acesso aos materiais e realização das demais atividades, o 
pós-graduando deverá ter acesso a internet com as seguintes descrições: 
 

Conexão Internet 2MBps 
Navegadores: 
 
Chrome versão 29.0.1547 ou superior 
Compatível com Iphone e Ipad 
Não compatível com Android, Internet Explorer e Firefox 
Plug-In Flash Player versão 11.8 ou superior 
Adobe Acrobat Reader Caso sua configuração esteja ok, excluir os cookies e arquivos 
temporários que estão no seu navegador. 
 
Para Google Chrome: 
 



Clique no menu do Google Chrome, na barra de ferramentas do navegador. 
Selecione Ferramentas. 
Selecione Limpar dados de navegação. 
Na caixa de diálogo que aparece, marque as caixas de seleção dos tipos de informações 
que você deseja remover. 
Use o menu localizado na parte superior para selecionar a quantidade de dados que 
deseja excluir. Selecione desde o começo para excluir tudo. 
Clique em Limpar dados de navegação. 
Feche o navegador e faça nova tentativa. 
 

Havendo problema com acesso o Aluno poderá abrir chamado no site 
www.brasiljuridico.com.br do através do canal FALE CONOSCO, endereçado ao e-mail: 
atendimento.pos@brasiljuridico.com.br. 
 
 
3. MATRÍCULA  

 
3.1 A matrícula no curso dar-se-á através do site www.brasiljuridico.com.br, após a 
"leitura" e o "de acordo" com os termos do contrato de prestação de serviços educacionais 
e a realização do pagamento em consonância com os valores e formas especificadas no 
sistema de E-commerce. 
 
3.2 Para concretização da matrícula no curso é indispensável, também, a realização dos 
procedimentos e apresentação dos documentos seguintes: 
 
a) Preencher o requerimento de matrícula disponível no AVA; 

b) Realizar o upload na plataforma acadêmica dos seguintes documentos digitalizados em 

frente e verso: 

c) Cópia autenticada do diploma de graduação ou da declaração de conclusão de curso 

superior, desde que haja a indicação da data da colação de grau, devendo, neste caso, 

entregar a cópia do diploma no prazo de até 6 (seis) meses, a contar do primeiro dia do 

semestre letivo; 

d) Cópia autenticada do histórico escolar; 

e) Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 

f) Cópia autenticada do documento de identidade com foto (RG ou CNH);  

g) Comprovante de inscrição do CPF; 

h) Cópia de comprovante de residência (conta de consumo ou cartão de crédito). 

i) 1 (uma) foto 3x4 recente. 

 
3.3 Após a realização do upload, o candidato deverá no prazo de 15 (quinze) dias, 
encaminhar cópias dos documentos, inclusive o requerimento de matrícula impresso e 
assinado, por correio ou serviço de entrega, para Av. Prof. Magalhães Neto, 1752 - Sala 



303 - Pituba - CEP 41810-012 - Salvador / Bahia. As despesas pelo envio da 
documentação ficarão a cargo do candidato. 
 
3.4 A entrega da documentação supra transcrita não implica em aceitação automática da 
matrícula uma vez que compete à Instituição Contratada através do Órgão Competente, 
deferi-la ou não, e que apenas se concretizará caso haja a comprovação/reconhecimento 
das condições de pagamento estabelecidas pelo curso. 
 
 
4. CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO, METODOLOGIA  E ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 
O Curso terá uma carga horária de mais de 360 (trezentas e sessenta) horas e sua duração 
será de 14 (quatorze) meses, considerando as aulas e demais atividades conforme previsto 
no calendário geral previamente disponibilizado no AVA e condições seguintes: 
 
4.1 Turma Presencial + EaD - A turma na modalidade mista - Presencial + EaD - terá 
carga horária composta por aulas presenciais, aulas 100% EaD, atividades avaliativas pós-
aulas, leituras obrigatórias, leituras complementares, produção de textos (fichamentos) e 
fóruns de discussões. 
 
As aulas presenciais serão ministradas quinzenalmente às sextas-feiras no período da 
noite (18h30 às 22h) e aos sábados no período da manhã (08h30 às 12h30h), no Auditório 
do Módulo 1 no Campus da FTC na Av. Paralela. 
 
Todas as aulas presenciais serão gravadas e disponibilizadas para o aluno no AVA, a partir 
do 3º (terceiro) dia útil a contar da realização das respectivas aulas e ficarão disponíveis 
para o pós-graduando até o final do curso. 
 
Excepcionalmente, poderá haver encontros semanais e em dias e horários distintos, os 
quais serão informados previamente através do calendário acadêmico disponibilizado no 
AVA.  
 
A TURMA PRESENCIAL + EaD somente será ofertada com no mínimo de 30 (trinta) alunos 
devidamente matriculados. 
 
4.2 Turma 100% EaD - A turma na modalidade 100% EaD terá carga horária totalmente 
composta com vídeo aulas, atividades avaliativas pós-aulas, leituras obrigatórias, leituras 
complementares, produção de textos (fichamentos), fóruns de discussões e ficarão 
disponíveis para o pós-graduando até o final do curso. 
 
A TURMA 100% EaD somente será ofertada com no mínimo de 100 (cem) alunos 
devidamente matriculados. 



 
4.3 Composição da carga horária e atividades complementares 
 
4.3.1 AULAS PRESENCIAIS mais VÍDEO AULAS complementares para turma mista.4.3.2 
VÍDEO AULAS para turma 100% EaD. 
 
4.3.2 LEITURAS OBRIGATÓRIAS (ATIVIDADES INTEGRADORAS) - Serão indicadas e 
disponibilizadas no AVA, através de links, citações ou de textos por disciplina. Cada 
disciplina conterá no mínimo 3 (três) apontamentos. É obrigatório para o cômputo da carga 
horária a leitura de no mínimo 5 (cinco) designações contidas nas disciplinas de cada 
MÓDULO. 
 
4.3.3 AVALIAÇÕES (PROVAS INTEGRADORAS) - Compostas por baterias com 10 (dez) 
questões objetivas na modalidade certo ou errado, cuja execução de cada questão terá a 
duração de 3 (três) minutos. As baterias de questões estarão disponíveis no AVA e deverão 
ser realizadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados a partir do dia da realização 
e/ou disponibilização da(s) aula(s) para sua efetiva execução. 
 
4.3.4 PRODUÇÃO DE TEXTOS (FICHAMENTO POR MÓDULO) - Será realizado no AVA em 
campo específico. Cada fichamento conterá a quantidade mínima - conforme indicação - 
de caracteres. O conteúdo será estruturado com base em uma (1) das leituras obrigatórias 
(por livre escolha do aluno) indicadas nas disciplinas de cada módulo. O prazo máximo de 
realização é de até 15 (quinze) dias contados do dia subsequente ao encerramento do 
módulo. 
 
IMPORTANTE: a não realização do fichamento nas condições retro mencionadas, 
implicará na reprovação do aluno. 

 
4.4 Critérios de avaliações das atividades 
 
4.4.1 PROVAS INTEGRADORAS PÓS-AULAS - Após as aulas de cada disciplina será 
disponibilizada no AVA baterias de questões com 10 (dez) perguntas cada, para respostas 
online, na modalidade CERTO ou ERRADO, que deverão, obrigatoriamente, serem 
respondidas no prazo máximo de 3 (três) dias a contar da disponibilização no AVA. 
 
O critério de pontuação de desempenho é de no mínimo 70% (setenta por cento) de acerto 
ao final de cada MÓDULO considerando todas as baterias realizadas. O próprio sistema - 
após a finalização de cada bateria - informará a performance. 
 
Ao final de cada MÓDULO, caso o aluno não consiga obter a meta estipulada - 70% 
(setenta por cento) - de acertos nas baterias. O sistema proporcionará uma nova 
oportunidade e/ou recuperação. 



 
A recuperação online será composta de 20 (vinte) questões objetivas - cujos conteúdos 
foram ministrados nas disciplinas do MÓDULO -, com respostas, também, tipo CERTO ou 
ERRADO, que deverá ser, obrigatoriamente, realizada no prazo máximo de 3 (três) dias a 
contar da data do encerramento do MÓDULO e, sendo permitida até 2 (duas) execuções, 
sob pena de reprovação. 
 
4.4.2 LEITURAS OBRIGATÓRIAS (ATIVIDADES INTEGRADORAS) - Em cada  disciplina 
serão indicadas e disponibilizada no AVA, através de links, citações ou de textos, leituras 
obrigatórias sobre o tema. Cada disciplina conterá no mínimo 3 (três) apontamentos, sendo 
obrigatório para o cômputo da carga horária a leitura de no mínimo 5 (cinco) designações 
contidas nas disciplinas de cada Módulo. 
 
4.4.3 LEITURAS OBRIGATÓRIAS (ATIVIDADES INTEGRADORAS) - Em cada  disciplina 
serão indicadas e disponibilizada no AVA, através de links, citações ou de textos, leituras 
obrigatórias sobre o tema. Cada disciplina conterá no mínimo 3 (três) apontamentos, sendo 
obrigatório para o cômputo da carga horária a leitura de no mínimo 5 (cinco) designações 
contidas nas disciplinas de cada Módulo. 
 
4.4.4 REPROVAÇÃO - A reprovação no módulo ocorrerá quando: 
 
a) o aluno tiver desempenho inferior a 70% (setenta por centos) nas atividades avaliativas. 

b) a frequência (turma presencial) e a assistência das vídeo aulas for inferior a 75% (setenta 

e cinco por cento) da carga horária. 

c) não realizar o fichamento no prazo estipulado. 

d) a reprovação, por nota ou frequência, importa que a disciplina ou módulo seja cursado 

novamente, quando for oferecido, mediante o pagamento do valor correspondente. 

e) caso o aluno seja reprovado, poderá continuar a cursar o módulo seguinte, devendo 

contratar o módulo de recuperação até o final do curso. 

 
4.4.5 OS RESULTADOS (aprovação/reprovação) serão disponibilizados em até 30 (trinta) 
dias, a contar do encerramento de cada módulo. 
 
4.4.6 REVISÃO DE NOTAS -  O pós-graduando que não alcançar a nota mínima para 
aprovação poderá requerer revisão da nota atribuída na avaliação no prazo de até 15 
(quinze) dias úteis a contar da data da divulgação de nota no AVA. Só será permitida uma 
única revisão da mesma nota. 
 
4.4.7 REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NO MÓDULO - Estará aprovado no módulo o 
aluno que obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas e tiver 
nas avaliações nota igual ou superior a 7,0 (sete). 
 



4.4.8 REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NO CURSO - Estará aprovado no curso o aluno 
que concluir todos os módulos com provação, o que equivale ao cumprimento de no 
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas, aprovação média igual ou superior à 
7,0 (sete).  
 
 
5. TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO - TCC 

 
Se valendo do que dispõe a Resolução n.01 de abril de 2018 do Ministério da Educação, 
não será exigida a apresentação de TCC para aprovação do curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu.  
 
 
6. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA  

 
O trancamento de matrícula será permitido uma única vez durante a vigência do contrato 
e apenas para aluno regular que tenha concluído o módulo anterior cursado.  
 
O prazo para requerer o trancamento é de 15 (quinze) dias a contar do início do segundo 
módulo. 
 
O trancamento não suspende o pagamento das parcelas contratadas.  
 
O aluno quando da solicitação da reabertura da matrícula retornará e retomará suas aulas 
na sequência do conteúdo e das atividades do curso, desde que esteja adimplente. 
 
Havendo alteração na grade de conteúdo durante o período de trancamento, o aluno terá 
que aderir a grade vigente à época que solicitar a reabertura da matrícula.  
 
Caso o aluno desista do curso, no período de trancamento, implicará no cancelamento da 
matrícula e, consequentemente na aplicação da multa contratual, prevista no Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais.  
 
 
7. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  

 
O cancelamento do curso poderá ser requerido pelo pós-graduando a qualquer tempo, 
mediante preenchimento de requerimento de cancelamento formalizado junto à Instituição 
Contratada, nos termos e condições pactuados no Contrato.  
 
 
 



8. EMISSÃO DE CERTIFICADO  

 
Estará apto para receber o certificado o aluno que concluir o curso com aprovação em 
todos os módulos 
 
A expedição do certificado será no prazo de até 6 (seis) meses após aprovação no curso.  
 
A antecipação do certificado poderá ser requerida pelo aluno que obtiver aprovação no 
curso e que demonstre a necessidade de antecipação da expedição para fins de 
apresentação do título perante bancas de concursos públicos.  
 
O Requerimento de antecipação será realizado pelo aluno através do AVA.  
 
Na hipótese de deferimento, a instituição adiantará a emissão do certificado para o prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias a contar do deferimento. 
 
 
9. DAS FALTAS E LICENÇA MÉDICA  

 
O aluno da turma mista, Presencial + EaD que não comparecer a aula ministrada 
pessoalmente, terá a sua disposição a gravação da aula faltante no AVA, disponível até a 
conclusão do curso.   
  
Na hipótese do aluno não comparecer na aula presencial e não assisti-la no AVA, poderá 
ser reprovado por ausência de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 
 
9.1 Licença-maternidade - A gestante, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação tem o 
direito de ser assistida pelo regime de atividades domiciliares, consoante a Lei 6.202/1975. 
A referida licença se refere ao período de 90 (noventa) dias, a contar da data consignada 
no atestado médico, ou, a requerimento da gestante, quando do nascimento do bebê. 
Durante a o período de licença, a aluna gestante está dispensada de cumprir os prazos 
das atividades realizadas no AVA, devendo assistir as aulas faltantes disponibilizadas no 
AVA até 90 (noventa) dias a contar do dia subsequente da conclusão do curso.  
Findo o período de 90 (noventa) dias, a aluna gestante deverá realizar todas as atividades 
pedagógicas pós-aula que aconteceram no período de seu afastamento, ocasião em que, 
terá o prazo de 90 (noventa) dias a iniciar da data do seu retorno.  
Na hipótese de licença decorrente de adoção, os mesmos direitos e deveres são 
reconhecidos à mãe, tal qual à gestante, no que tange às atividades pedagógicas pós-
aula, avaliações e exercícios domiciliares. 
 
9.2 Licença-paternidade - O aluno tem direito a ser assistido pelo regime de atividades 
domiciliares, por 5 (cinco) dias a contar do 1º (primeiro) dia útil, a partir do nascimento do 



bebê, consoante previsão no art. 7º da constituição. O referido direito é se estende aos 
pais adotivos. 
Durante a o período de licença, o aluno está dispensado de cumprir os prazos das 
atividades realizadas no AVA, devendo assistir as aulas faltantes disponibilizadas no AVA 
até 5 (cinco) dias a contar do dia subsequente da conclusão do curso.  
Findo o período de licença paternidade, o aluno deverá realizar todas as atividades 
pedagógicas pós-aula que aconteceram no período de seu afastamento, ocasião em que, 
terá o prazo de 5 (cinco) dias a iniciar da data do seu retorno.  
 
 
10. CORPO DOCENTE  

 
O Curso tem em seu corpo docente grandes Mestres, Doutores, Pós-Doutores e 
profissionais com larga experiência, muitos já conhecidos do mercado nacional e até 
internacional.  Destaca-se também a presença de autoridades públicas que foram molas 
propulsoras do movimento de integridade no Brasil. No entanto, em havendo motivo de 
força maior, poderá haver alteração. 
 
 
11.  AVALIAÇÃO DO CURSO  

 
Aos alunos do curso será disponibilizado ao final de cada módulo, através do AVA, 
formulário para avaliação institucional, do curso e docentes. O Preenchimento dos 
formulários de avaliação institucional é opcional, entretanto é de grande importância para 
nós, visto que ajudará no aprimoramento constante do curso. 
 
 
12.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
Os casos omissos serão resolvidos pela FTC em conjunto com o Brasil Jurídico. Eventuais 
dúvidas poderão ser esclarecidas através do nosso canal fale conosco, disponível através 
do e-mail atendimento.pos@brasiljuridico.com.br.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 


