MANUAL DO PÓS-GRADUANDO
FACULDADE NOVO HORIZONTE - FNH

1. SOBRE OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Segundo o Ministério da Educação, as Pós-Graduações Lato Sensu compreendem
programas de especialização e incluem os cursos designados como MBA - Master
Business Administration. Possuem a duração mínima de 360 horas. Ao final do curso, o
aluno obterá certificado, e não diploma. São abertas a candidatos diplomados em cursos
superiores e que atendem às exigências das instituições de ensino.
Estes cursos são oferecidos por instituições de ensino superior ou por entidades
especialmente credenciadas para atuarem nesse nível educacional, independente de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem atender ao
disposto na Resolução CNE/CES n° 1, de 06 de Abril de 2018.

2. SOBRE A FACULDADE NOVO HORIZONTE

2.1. A FACULDADE NOVO HORIZONTE é um estabelecimento credenciado de ensino
superior, com sede na Rua GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 61 ALivramento, Vitória de Santo Antão-PE. Credenciado pela Portaria MEC n. 84/2018
A FACULDADE NOVO HORIZONTE (FNH), regida pela legislação vigente, por seu
regimento geral, bem como pelos atos normativos internos emanados dos seus
colegiados competentes, e pretende ser um locus de formação profissional e o
desenvolvimento da sociedade onde está inserida.
A FACULDADE NOVO HORIZONTE tem como objetivo formar profissionais capazes de
aliar a competência profissional a uma consciência crítica, contemplando as tendências
que regem a produção do saber nas áreas do conhecimento da Administração, para a
aquisição das habilidades específicas do profissional nele formado, e principalmente a
construção do espírito empreendedor que possa gerar o crescimento e
desenvolvimento social preparar, em sentido amplo, o ser humano para a vida.
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2.2.

Da Supervisão Comercial, Logística e Financeira:

A FACULDADE NOVO HORIZONTE (FNH), poderá desenvolver parcerias com instituições
ou empresas que atuem com processos comerciais, logísticos e financeiros com o
objetivo de fortalecer a atuação da IES em determinadas regiões, como também garantir
a eficácia e qualidade na prestação do serviço. Sendo estás empresas contratadas/
conveniadas com o objetivo de realizar o marketing dos cursos, cuidar do traslado,
hospedagem, organização e limpeza das salas e/ ou espaços que serão realizadas as
aulas.

3. SISTEMÁTICA DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU OFERECIDOS
PELA FACULDADE NOVO HORIZONTE

3.1. Da Estrutura Curricular:
A grade de aulas é originalmente organizada atendendo o perfil das turmas, face ás
características especiais do corpo docente, composto de professores que além da
docência são profissionais de diversas atividades, poderão ocorrer alterações em datas,
locais e horários de aulas, além de inclusões ou substituições de professores e
disciplinas apresentadas no material de divulgação e na “grade de aulas”, em
decorrência de eventuais imprevistos ou em virtude de novos temas relevantes para o
curso, durante o período letivo. Aulas ocasionalmente não ministradas, na data prevista,
serão objeto de compensação em data posterior a ser definida pela coordenação
acadêmica, porém sempre com prévia comunicação da secretaria através de seu sistema
online (área do aluno) ou por qualquer outro meio eletrônico.

3.2. Do Corpo Docente:
A FACULDADE NOVO HORIZONTE, atendendo o objetivo primordial de oferecer a
perfeita harmonia entre a teoria e a prática, trabalha com uma equipe altamente
qualificada de docentes. A equipe de professores ofertada atende ao disposto na
Resolução CNE/CES n°1 de 02 de Abril de 2018. Além de mestres e doutores de diversas
universidades e faculdades brasileiras que são convidados a atuar conosco, a
FACULDADE NOVO HORIZONTE contam com os serviços prestados por profissionais dos
mais diversos setores e de ilibado saber, com vasta experiência profissional e acadêmica.
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A presença de docentes dos quatro cantos do pais nos cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu oferecidos pela FACULDADE NOVO HORIZONTE tem a missão de apresentar aos
os alunos as mais variadas tendências das áreas cursadas, visando as garantias do acesso
ao conhecimento e as práticas versus a teoria.
Visando ainda sua função social, a FACULDADE NOVO HORIZONTE, observa
atentamente cada um de seus discentes e oferecem programas de formação continuada
na área de Metodologia e Didática do Ensino Superior para aqueles profissionais que
tenham interesse em lecionar e sejam detentores de conhecimentos específicos nas
áreas a que se destina. Vale salientar que o programa de formação continuada ofertada
não se confunde com a disciplina de metodologia e didática do Ensino Superior presente
na grade de aulas.

3.3. Do Corpo Discente:
Os cursos de Pós-Graduação ofertados pela FNH, destinam-se aqueles que tenham sido
Diplomados em Cursos de Graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Os discentes podem se matricular na FACULDADE NOVO HORIZONTE, através de uma
das modalidades abaixo mencionadas.

a) Alunos Matriculado de Forma Regular:
Refere-se àquele aluno, possuidor de Diploma de Curso Superior e cujo ingresso atendeu
todas as exigências pela FACULDADE NOVO HORIZONTE, conforme estipulado no item
4. Ao final do Curso de Pós-Graduação e atendidos os requisitos de frequência e notas
mínimas nos trabalhos de conclusão de curso, o aluno terá direito ao Certificado de
Especialista.
Para os alunos matriculados em dois ou mais cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da
FACULDADE NOVO HORIZONTE, caso haja necessidades de alteração de datas e horários
de qualquer aula em qualquer um dos cursos, e que tal alteração resulte em datas e
horários coincidentes com as do outro curso, a FACULDADE NOVO HORIZONTE, ficarão
desobrigados da responsabilidade de reposição de aulas, abono de faltas e/ou qualquer
outra reparação acadêmica ou indenização.
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b)
Aluno Regularmente Matriculado em um Curso, porém com Disciplinas ou
Módulos Pendentes:
Alunos que porventura tenham sido reprovados ou faltado em algumas disciplinas ou
em módulos de determinada Pós-Graduação Lato Sensu poderão cursá-las em outros
Cursos de Especialização Lato Sensu da FACULDADE NOVO HORIZONTE, desde que tais
cursos possuam vagas disponíveis e que seja possível fazer a compensação ou
equivalência de créditos (conteúdo e carga horária das disciplinas) para a obtenção do
“Certificado de Especialista”.
Neste caso é necessário que o aluno preencha o Requerimento da FACULDADE NOVO
HORIZONTE específico para este fim e o protocole na secretaria do polo, ou ainda envie
através da plataforma online (área do aluno). Após o protocolo abrir-se prazo para
análise da Coordenação e respectivo deferimento ou indeferimento.
Os alunos cujos requerimentos foram deferidos para matrículas em disciplinas isoladas
ou módulos pendentes deverão pagar os valores referente a mensalidade corrente,
corrigida de acordo com o seu curso.
Cursada a disciplina ou o módulo pendente o aluno deverá requerer o aproveitamento
da disciplina ou do módulo do Curso em que está regularmente matriculado.

c) Aluno Matriculado em Regime Especial:
O aluno matriculado em regime especial não terá direito ao Certificado de Especialista
uma vez que, embora seja possuidor do Diploma de Curso Superior ou esteja cursando
o último ano do curso, requereu sua matrícula em disciplinas isoladas ou em módulos
isolados de algum dos Cursos de Especialização Lato Sensu promovidos pela FACULDADE
NOVO HORIZONTE.
As disciplinas e/ou módulos isolados não poderão representar mais do que 75% (setenta
e cinco por cento) dos créditos totais exigidos no curso. Neste caso é necessário que o
aluno preencha o Requerimento da FACULDADE NOVO HORIZONTE específico para este
fim e o protocole na secretaria do polo. Após o protocolo, abrir-se-á prazo para análise
da coordenação e respectivo deferimento ou indeferimento.
Os alunos cujos requerimentos foram deferidos para matrículas em regime especial
poderão pagar valores diferenciados dos alunos regularmente matriculados e deverão
respeitar todas as disposições pertinentes ao curso em que se matricular.
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Futuramente estes créditos em regime especial poderão ser aproveitados caso o aluno
venha a se matricular no Curso de Especialização Lato Sensu da FACULDADE NOVO
HORIZONTE, desde que cumpridas todas as exigências acadêmicas e a partir daí obterá
a Certificação pretendida.

d)

Aluno Ouvinte:

É aquele que ainda não possui Curso Superior ou que não se enquadra em nenhuma das
categorias anteriores e pretende frequentar as aulas de algum Curso de Especialização
Lato Sensu da FACULDADE NOVO HORIZONTE.
Seu aceite será deferido ou não pela Coordenação do Curso, mediante análise do
currículo acadêmico profissional do candidato.
Neste caso é necessário que o aluno preencha o Requerimento da FACULDADE NOVO
HORIZONTE especifico para este fim e o protocole na secretaria do polo. Após o
protocolo abrir-se-á prazo para análise da coordenação e respectivo deferimento ou
indeferimento.
Os alunos cujos requerimentos foram deferidos para matriculas como Aluno Ouvinte
poderão pagar valores diferenciados dos alunos regularmente matriculados.
O Aluno Ouvinte não terá direito ao Certificado de Especialista, havendo a possibilidade
de CERTIFICADOS individuais de acordo com cada módulo cursado.

4. PROCEDIMENTO PARA A MATRÍCULA
A matricula é procedida por meio do preenchimento e assinatura de formulário próprio
fornecido pela FACULDADE NOVO HORIZONTE, denominado “REQUERIMENTO - FICHA
DE MATRÍCULA e/ou INSCRIÇÃO”, que integra o Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, com definição do curso, carga horária, valores e forma de pagamento.
As informações prestadas no “REQUERIMENTO - FICHA DE MATRÍCULA”, são
espontâneas e de exclusiva e inteira responsabilidade do aluno, eximindo a FACULDADE
NOVO HORIZONTE de qualquer responsabilidade.
O aluno ficará responsável pela entrega em secretaria ou outro local indicado pela
FACULDADE NOVO HORIZONTE, dos seguintes documentos:
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- 01 Foto 3x4 recente;
- Fotocópia da Carteira de Identidade (RG);
- Fotocópia do CPF;
- Fotocópia do comprovante de residência;
-Fotocópia AUTENTICADA (FRENTE E VERSO) do diploma de conclusão de curso superior,
validado pelo Ministério da Educação (MEC). E/ ou Certificado de Conclusão de Curso
com autenticação de cópia no cartório;
- Fotocópia do Histórico Escolar (FRENTE E VERSO), com autenticação de cópia no
cartório.
Obs.: O aluno inscrito na modalidade Ouvinte fica desobrigado da apresentação da
fotocópia do Diploma de Conclusão de Curso Superior.

5. MATERIAIS COMPLEMENTARES
Alguns docentes são também escritores, contudo todos os materiais que estes
indicarem como complemento ao estudo dos alunos, será de inteira responsabilidade
deste em adquirir, não sendo obrigatória a compra deste material.
Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ofertados pela FACULDADE NOVO HORIZONTE
NÃO SÃO APOSTILADOS, desta forma, o envio de material de apoio por parte dos alunos
constitui mera liberalidade.

6. ESTRUTURA DAS AULAS
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FACULDADE NOVO HORIZONTE são
ministrados na forma presencial e podem ocorrer em salas específicas localizadas, via
de regra, em Hotéis e ou Instituições devidamente conveniadas, desde que atenda as
exigências mínimas estruturais.
As disciplinas poderão ser ministradas por um ou mais docentes, dependendo do
assunto em tela e das orientações da Coordenação do Curso.
Os cursos são estruturados em módulos e estes são compostos por um conjunto de
disciplinas, conforme especificado no Projeto Pedagógico, aprovado pela Faculdade e
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disposto na grade de aulas, podendo haver as disciplinas isoladas umas das outras que
constituem-se módulos independentes.

6.1. Do Horário das Aulas:
Para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos em polos avançados, os horários
das aulas, atendendo a demanda da região, podem ser:

Formato Mensal:
a) Sexta-feira: das 19:00 às 22:10h e sábado: 8:00 às 12:30h e das 13:30 às 18h
b) Sábado: das 8:00 às 12:30h e das 13:30 às 18h e Domingo: das 8:00 às 13h

Formato Quinzenal:
a) Sábado: das 8:00 às 12:30h e das 13:30 às 18h
b) Domingos: das 8:00 às 12:30h e das 13:30 às 18h

Formato Semanal:
a) Terças e Quintas – Feiras: das 18:30 às 22:00h
b) Segundas e Quartas – Feiras: das 18:30 às 22:00h

A cada período de aula serão tolerados atrasos de até 30 (trinta) minutos. Após este
prazo não será permitida a entrada do aluno em sala de aula, nem tampouco assinatura
da lista de presença.

6.2 Da Frequência às Aulas:
A aprovação no curso depende da frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
de cada módulo que compõe a grade de aula, sendo vedado o abono de faltas. A
comprovação de frequência dar-se-á através da conferência da assinatura do aluno nas
listas de presença.
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Nas situações devidamente comprovadas, em que o aluno esteja impossibilitado de
frequentar as aulas do curso, por motivos justificados por lei, poderá haver
compensação do conteúdo perdido, em regime especial de aprendizagem a ser definido
pela Coordenação do Curso e FACULDADE NOVO HORIZONTE. Tais situações devem ser
motivadas através de Requerimento a ser analisado pela Coordenação do Curso.
Não haverá, em hipótese alguma, abono de faltas.
É vedado o fornecimento de procuração ou autorização para que terceira pessoa não
matriculada assista às aulas ou assine as listas de presença no lugar do aluno. É
terminantemente proibido assinar as listas de frequência em nome de outrem.
É vedada a presença de acompanhantes nas aulas sem o deferimento expresso da
Coordenação do Curso, quando caso de necessidade justificada através de
requerimento expresso, atestado médico ou requerimento judicial.

6.3. Das Avaliações Modulares:
As avaliações sobre o desempenho dos alunos poderão ser por disciplinas isoladas, a
critério da Coordenação do Curso. No caso de avaliação por módulos, a nota obtida será
atribuída a todas as disciplinas que compõem o módulo, exceto no caso de notas
provenientes de aproveitamento de disciplinas ou equivalência de créditos.
As avaliações poderão versar sobre as seguintes modalidades: provas escritas, trabalhos
individuais, em dupla ou em grupo; artigos ou apresentações.
Para a correção das avaliações serão observados o raciocínio-lógico, desenvolvimento,
compreensão do assunto, objetividade, clareza, gramática e pontuação.
As avaliações modulares em forma de trabalhos acadêmicos ou artigos deverão atender
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
As avaliações devem ser enviadas via Área do Aluno nas datas estipuladas pela
Coordenação do Curso. No ato do envio, o (a) aluno (a) receberá um protocolo.
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6.4 Da Atribuição de Notas aos Trabalhos Modulares e à Monografia ou TCC
As notas serão atribuídas aos trabalhos conforme a seguinte tabela.
Notas
9,0 a 10,0
8,0 a 8,9
7,0 a 7,9
Menos de 7,0

Significado
Excelente
Bom
Regular
Insatisfatório

A nota mínima para aprovação e 7,0 (sete).
O aluno cuja nota inferior a 7,0 (sete) deverá solicitar, através de requerimento, uma
nova avaliação, de forma a substituir o conceito insatisfatório. Este Requerimento é
cobrado (Avaliação Substitutiva).
Caso o aluno não requeira uma avaliação substitutiva, ou o requerimento seja indeferido
pela Coordenação do Curso ou caso obtenha novamente uma nota abaixo de 7,0 (sete)
será automaticamente reprovado na disciplina ou no módulo.
O aluno que não entregar a avaliação no prazo estipulado pela Coordenação, deverá,
dentro de 30 dias, protocolar Requerimento na Área do Aluno e enviar o trabalho. Este
requerimento será deferido ou não pela Coordenação do Curso. A não observância
deste item resultará em reprovação na disciplina ou módulo.
6.5 Da Reprovação:
Serão reprovados os alunos que:
- Não obtiverem a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em qualquer
módulo do Curso, sendo vedado o abono de faltas;
- Obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) em qualquer avaliação (incluída o TCC);
- Deixarem de cumprir o prazo para a entrega da avaliação em atraso;
- Deixarem de entregar a versão definitiva do TCC;
- Estiverem enquadrados nos casos de fraude acadêmica.
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7. DA FRAUDE ACADÊMICA
Considera-se fraude acadêmica nas avaliações e na Monografia ou Trabalho de
Conclusão de Curso:
- A transcrição ou reprodução sem citação da fonte de um texto completo, de qualquer
documento, seja livro, revista, artigo, monografia, tese, entre outros;
- A cópia sem citação de algumas frases ou parágrafos de uma ou diversas fontes
diferentes;
- A apropriação de um ou vários conceitos e ou teorias, que o aluno apresente como se
fosse de sua autoria;
- A compra de trabalho produzido por outra pessoa;
- A inclusão de nome de um aluno em um trabalho, quando este não teve qualquer
participação no referido trabalho;
- A cópia de trabalho entre alunos.
A fraude acadêmica é causa de reprovação do trabalho acadêmico (avaliações e
monografias ou trabalho de conclusão de curso).
Para a FACULDADE NOVO HORIZONTE, a fraude acadêmica é considerada como ilícito
administrativo de caráter objetivo, sendo irrelevante a verificação da boa Fé do aluno
(autor). Além disso poderá, para fins de resguardo de seus direitos, encaminhar a cópia
do material plagiado para o detentor dos direitos autorais para que este, caso queira,
tome as providências legais cabíveis contra o aluno (autor).
8. DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO
O TCC deverá ser elaborado pelo aluno e deverá seguir a linha de pesquisa adotada no
decorrer do curso, devendo versar sobre os assuntos tratados no transcurso das 360
(trezentos e sessenta) horas da Pós-Graduação Lato Sensu.
O tempo destinado para a elaboração e entrega do TCC não faz parte das 360 (trezentos
e sessenta) horas de aulas presenciais. O prazo para elaboração e entrega do TCC
começa a ser contado no primeiro dia útil a última aula do curso. Este prazo tem duração
de 60 (sessenta) dias corridos.
Os alunos contarão com a assistência docente, ainda que de forma não presencial, para
a elaboração do TCC.
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Findo os 60 (sessenta) dias estipulados pela Coordenação do Curso, o aluno deverá
enviar o TCC para a correção através da plataforma online (área do aluno) e/ou email
e/ou protocolar no polo, podendo ser entregue por via de regra através de e-mail e cd,
junto a cópia presencial.
Após a correção dos orientadores de conteúdo e forma, o aluno será comunicado da
nota e de eventuais alterações e será orientado a gravação de um CD-ROM com o
conteúdo da obra, em arquivo protegido para modificações, que serão disponibilizados,
de forma gratuita pelo aluno, para serem alocadas na biblioteca da FACULDADE NOVO
HORIZONTE no polo e sede.
A nota mínima para aprovação do TCC é 7,0 (sete).
Os alunos terão aulas específicas sobre a elaboração da monografia, bem como sobre o
enquadramento nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Durante estas aulas será disponibilizado o Manual para a Elaboração de TCC o qual
deverá ser fielmente seguido pelos alunos.
Em casos extremos, os quais serão analisados individualmente, o prazo para a entrega
o TCC poderá ser majorado em até 90 (noventa) dias, desde que preenchido o
Requerimento e justificado a impossibilidade do aluno em entregá-la no prazo correto
e desde que o aluno tenha sido aprovado em todos as disciplinas ou módulos. Cada mês
de prorrogação será cobrado à parte, conforme valores estipulados em “TARIFAS
ACADÊMICAS”, valor referente a 1 mensalidade integral do curso, mês a mês.
O aluno que não entregar o TCC ou, de acordo com o parágrafo acima, não solicitar a
prorrogação, será reprovado no Curso.
9. DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS
O atraso no pagamento das parcelas através de boleto bancário e os cheques devolvidos
por mais de uma vez, sem que tenha havido qualquer manifestação do aluno, ensejará
a cobrança extrajudicial e/ou judicial, bem como inscrição do nome nos serviços de
proteção ao crédito.
Por conta disso é imprescindível que o aluno, com dificuldade financeira, procure
imediatamente o departamento financeiro para negociação dos débitos pendentes.
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10. DO PROCESSO DE REMATRICULA
A cada seis meses será solicitada a renovação da matrícula com o objetivo de sanar
qualquer dificuldade que haja em torno de documentação, pagamentos em abertos,
questões de ordem administrativa e acadêmica, dessa maneira, concluiremos o curso
com mais qualidade e compromisso.
11. CASOS OMISSOS
Os casos não previstos neste Manual e no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais serão resolvidos, em primeira instância, pela Coordenação do Curso e, em
segunda instância, pela FACULDADE NOVO HORIZONTE.

GILBERTO CLAUDINO DA SILVA JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
FACULDADE NOVO HORIZONTE
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TARIFAS ACADÊMICAS
TABELA DE VALORES E TAXAS
TIPOS DE DOCUMENTOS

VALOR
Normal

PRAZO

Sem custo

Com
Urgência
Sem custo

Imediato

Com
Urgência
Imediato

R$ 5,00

R$ 10,00

5 dias

24horas

Sem custo

Sem custo

Imediato

Imediato

R$ 5,00

R$ 10,00

5 dias

24 horas

Atestado de Frequência para Bolsa de Estudos

Sem custo

Sem custo

5 dias

24 horas

Atestado de Frequência para Passe Escolar

Sem custo

Sem custo

5 dias

24 horas

R$ 10,00

R$ 15,00

5 dias

24 horas

Atestado de Matrícula (Impressão online)

Sem custo

Sem custo

24 horas

24 horas

Atestado de Matrícula para Bolsa de Estudos

Sem custo

Sem custo

5 dias

24 horas

Atestado de Matrícula para Fins Militares

Sem custo

Sem custo

5 dias

24 horas

Atestado de Matrícula para Vale Estudantil

Sem custo

Sem custo

5 dias

24 horas

Boletim Notas/Faltas com Assinatura – Sistema
Online
Boleto Bancário - 2ª via

Sem custo

Sem custo

Imediato

Imediato

10,00

10,00

Imediato

Imediato

Conteúdo Programático de Disciplinas - 2ª via

R$ 15,00

R$ 20,00

15 dias

7 dias

Crachá/Carteira - Pós-Graduação

R$ 25,00

R$ 35,00

5 dias

24 horas

Declaração para Fins de Imposto de Renda - 2ª via

R$ 10,00

R$ 15,00

10 dias

5 dias

Declarações em Geral - 2ª via

R$ 10,00

R$ 15,00

5 dias

24 horas

Emissão e Registro Certificado Modelo Cartão - 2ª via

R$ 250,00

−−−

−−−

−−−

Histórico Escolar (Aluno formado) - 2ª via

R$20,00

R$ 30,00

5 dias

48 horas

Histórico Escolar (Aluno não concluinte)

R$ 15,00

R$ 20,00

5 dias

48 horas

Matriz Curricular - 2ª via

R$ 10,00

R$ 20,00

5 dias

24 horas

Adesivo de Carro
Atestado de Boa Conduta
Atestado de Frequência (Impressão online)
Atestado de Frequência Normal

Atestado de Matrícula - 2ª via

Normal
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