GRADUAÇÃO UNÍNTESE/FADS

PERGUNTAS
FREQUENTES
FAQS

Qual o trâmite para ingresso como Portador de Diploma?

Qual o trâmite para transferência externa?

O candidato se inscreve normalmente no processo seletivo, marcando que deseja ingressar como portador de diploma. Neste caso, apresentará seu diploma de graduação e ficará dispensado de realizar Prova Seletiva.

Após a realização do vestibular, a Uníntese/FADS aceitará transferências externas, existindo vagas. O interessado solicita formalmente vaga no curso desejado, através de sua inscrição no site. Mediante a confirmação de interesse,
a FADS emite um “Atestado de Vaga”, que deve ser apresentado pelo estudante na sua Instituição de origem, para que ela forneça os documentos de
transferência, incluindo o histórico escolar e o programada das disciplinas
com as respectivas ementas.

Posso ter aproveitamento no curso de graduação? Haverá redução do
tempo de curso e redução no valor das mensalidades?
Após a efetivação da matrícula, todo estudante que já possuir um curso de
graduação, poderá solicitar aproveitamento de estudos até o limite legal de
30% da carga horária. Para obter aproveitamento, deverá apresentar os documentos solicitados e, havendo compatibilidade entre as grades curriculares e
os programas desenvolvidos (conteúdos), receberá um documento explicitando qual(is) disciplina(s) obtiveram aproveitamento.
Mesmo havendo aproveitamento, não há encurtamento no tempo de conclusão do curso devido as normativas legais que a FADS segue.
No caso de haver aproveitamento de estudos, o estudante poderá obter redução proporcional no valor da mensalidade, desde que ele não tenha sido
contemplado com política de bolsas e/ou de descontos/pontualidade praticada pela IES.

Como é o ingresso pela nota do ENEM?
O candidato ao curso poderá se inscrever normalmente no processo seletivo
e informar que deseja ingressar pela nota do ENEM, desde que sua nota não
tenha sido inferior a 300 pontos. Neste caso, terá de apresentar documentação que comprove sua nota no Exame.
Tenho interesse em cursar apenas a ênfase da Pedagogia, posso?
Você terá de cursar todo o curso, incluindo as disciplinas específicas da ênfase
desejada. No entanto, caso você já seja diplomado(a) no curso de Pedagogia
ou em outra licenciatura, poderá solicitar aproveitamento de estudos compatíveis com a matriz curricular dos cursos oferecidos na FADS.

Ao apresentar sua documentação de transferência, a Coordenação de Curso
faz a análise para aproveitamento das disciplinas concluídas com êxito pelo
estudante na outra IES, compatíveis com o programa da FADS.
Já fui aluno(a) da Uníntese no curso de Pós-graduação em Libras e agora desejo cursar a graduação em Letras/Libras ou o curso de graduação
em Tradução Interpretação. Terei aproveitamento de estudos?
Neste caso, o estudante egresso da própria Instituição poderá pedir avanço
nas disciplinas que são compatíveis, mediante avaliação especial.
Letras/Libras como segunda graduação?
Em caso de uma segunda graduação, o estudante poderá obter aproveitamento de estudos, porém não terá redução no tempo de conclusão, devido
as particularidades da matriz curricular do curso, que prevê disciplinas para
a aprendizagem da Libras (idioma), ofertadas do início ao término do curso,
visando a fluência/proficiência na língua.

Precisa fazer exame ao final do curso, em função de que a Instituição/
curso ainda não obteve reconhecimento?
A FADS possui credenciamento e todos seus cursos estão devidamente autorizados pelo MEC com nota máxima, não sendo necessário fazer nenhum
exame por esta razão. O único exame existente é o ENADE, que é realizado
segundo definição do MEC, para alunos concluintes de determinados cursos. Desta forma, é o proprio ENADE quem determina quais as áreas e os
cursos que serão avaliados a cada ano. Uma vez definido os cursos a serem
avaliados, o exame deve ser realizado por estudantes de todas as Instituições
que oferecem o referido curso, no País.

Como serão as atividades práticas?

Quais os horários das aulas online e periodicidade?

São vários os tipos de atividades práticas. Há atividades individuais e coletivas
tanto em sala de aula online com professores, quanto no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, com professores e tutores. Há, também, atividades práticas
presenciais, como os estágios para as licenciaturas e atividades de extensão.
Ainda, são consideradas práticas os trabalhos e estudos em grupos, Trabalho de Conclusão de Curso, pesquisas, seminários, dentre outras.

As aulas e interações ao vivo acontecem uma vez por semana, sempre no
mesmo dia, das 19h30 às 22h - eventualmente, para alguma disciplina, poderá
haver mais ou menos encontros, em função de maior ou menor carga horária.

Tem estágios?
Todos os cursos de licenciatura, obrigatoriamente, possuem estágios regulamentados por lei. Na IES os estágios de Letras/Libras e de Pedagogia são
desenvolvidos em etapas, distribuídas nos últimos semestres.
Como é o TCC ao final do curso?
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC deve ser entregue ao final curso. O
TCC tem formato de artigo, sendo orientado e desenvolvido em etapas, durante o desenvolvimento das disciplinas.

Sou surdo(a), posso fazer o curso de Letras/Libras?
Sim, desde que tenha domínio da Língua Portuguesa escrita, pois o concluinte surdo deste curso sairá habilitado para o ensino, tanto da Libras quanto da
Língua Portuguesa como segunda língua para surdos. Dessa forma, precisa
saber ler, interpretar e escrever com fluência em LP.
Da mesma forma, para os demais cursos (Pedagogia e Tradução e Interpretação), o surdo precisa ter fluência na LP- Língua Portuguesa.

Após a conclusão do curso, qual o prazo para a entrega do diploma?
A conclusão do curso se dá com o ato de colação de grau. A partir desse ato, a
IES estima um prazo em torno de 60 a 120 dias para a entrega do diploma. A
emissão de diplomas de graduação requer um trâmite específico de registros
que inclui publicação de dados no Diário Oficial da União.

Cada curso terá seu calendário com aulas agendadas, preferencialmente, entre terças e quintas-feiras, a depender das formações de turmas e suas especificidades.
A FADS enviará o calendário de início das aulas, com antecedência, para que
todos possam se agendar ou pleitear troca de turma, caso o estudante apresente impeditivos e haja outra turma com possibilidade de transferência.

Como serão as avaliações?
As avaliações são online. Compostas por trabalhos, atividades de estudos,
pesquisas, provas, acesso e participação nas atividades de estudo do AVA e
nas aulas ao vivo.

Haverá intérprete para os surdos?
SIM. A IES, com sua política de acessibilidade, contará com intérpretes tanto
nas aulas quanto em recursos didáticos como videoaulas e demais materiais
que usam da oralidade.
Qual plataforma será usada?
A Uníntese/FADS possui plataforma própria, desenvolvida e aprimorada durante os últimos 15 anos, adequada para o ensino, facilitando a aprendizagem e a realização das atividades do curso. Possui uma comunicação
compreensível, interface amigável, responsiva, integrada ao sistema acadêmico, possuindo também um aplicativo que facilita o acesso e interação
com a IES.
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