
EDUCAÇÃO CONTINUADA 

REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SÃO JUDAS TADEU 

 

O presente convênio foi idealizado com intuito de proporcionar ao quadro associativo a 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos. Sendo certo que este convênio foi especialmente 

programado para (da mesma forma que o benefício já existente de Educação Continuada) estimular 

o desenvolvimento contínuo. Considerando estes aspectos, a Associação Beneficente dos 

Professores Públicos Ativos e Inativos do estado do Rio de janeiro (Appai) planejou o convênio 

com a Associação de Ensino Superior São Judas Tadeu - Faculdade São Judas Tadeu, aumentando 

as opções para que o associado e/ou beneficiário tenham a possibilidade de se especializar, 

fomentando a continuidade de sua capacitação. 

 

1. Objetivo 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Neuroeducação, da Faculdade São Judas Tadeu, 

objetiva desenvolver uma pedagogia centrada nos alunos e alicerçada em conhecimentos dos 

campos da educação e da neurociência, visando estabelecer um diálogo entre a educação e a 

neurociência envolvendo a memória, os sistemas sensoriais e motores, atenção, as emoções e o 

comportamento.  

2. Cobertura Prevista 

A Appai, através do convênio firmado, disponibilizará, ao quadro associativo, a realização de 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu, para os selecionados nas duas fases do processo, uma da 

Appai e outra curricular junto à Faculdade São Judas Tadeu, em regime de pagamento de bolsa de 

estudos junto àquela instituição de ensino, conforme valor estabelecido na cláusula 4. 

 

3. Processo seletivo 

a. O processo a ser seguido na Appai será o seguinte: 



1) Para efetuar a pré-inscrição, o associado colaborador e/ou beneficiário optantes deverão 

acessar o site da Appai ou o Portal do Associado. Neste caso informando matrícula e senha de 

acesso, onde encontrará o menu “Educação”, onde deverá clicar na opção “Educação 

Continuada Presencial”; 

2) As pré-inscrições serão feitas na opção fila de espera e serão efetivadas de acordo com 

o número de vagas disponibilizadas para formar a turma. 

3) O associado colaborador e seus beneficiários dependentes e/ou agregados deverão estar em dia 

com a contribuição associativa ou cumprindo algum acordo para o restabelecimento desta; 

4) O cumprimento dos Regulamentos Internos e demais normas da Associação é condição para a 

utilização do Sistema de Beneficiação e Convênios/Parcerias realizados pela Appai, devendo 

o associado colaborador optante respeitar e cumprir, bem como garantir que seus beneficiários 

também o façam. Portanto, os Associados e os Beneficiários deverão, para utilização, cumprir 

integralmente as regras deste Regulamento e demais Regulamentos da conveniada, a 

Faculdade São Judas Tadeu; 

5) O associado colaborador e seus beneficiários dependentes e/ou agregados optantes devem estar 

regulares no Setor de Cadastro (com a documentação, dados e informações etc.) e no Setor de 

Controle (com o recolhimento da contribuição associativa e, se for o caso, com os respectivos 

complementos da contribuição). A ausência de regularidade de ambos (juntos ou isolados), 

bem como o descumprimento das normas estatutárias e dos Regulamentos Internos da 

Associação (este inclusive), assim como dos Regulamentos da Empresa Contratada, poderão 

implicar na não cobertura ou suspensão da utilização deste convênio; 

6) Não estar com inscrição em duplicidade (pertencendo a duas matrículas); 

7) Será aceita apenas uma inscrição por grupo familiar (mesma matrícula); 

8) Será priorizada a seleção dos associados colaboradores. No caso de sobra de vagas, seguirão 

os beneficiários dependentes e agregados. 

Terminada a relação de propostos pela Appai, será encaminhada uma relação em ordem alfabética 

para a Faculdade São Judas Tadeu, que será responsável pela segunda fase da seleção. 

b. O processo seletivo na Faculdade São Judas Tadeu se dará da seguinte forma: 

1) A Faculdade São Judas Tadeu agendará com os selecionados a entrega dos documentos, 

incluindo os curriculares, necessários para a matrícula e execução do curso, conforme 

normativas do Ministério da Educação e Cultura e da própria instituição de ensino, bem 

como a carteira associativa da Appai e documento de identidade com foto; 



2) A Faculdade São Judas Tadeu encaminhará a relação dos selecionados para a Appai, que 

efetivará, em seu sistema, a inscrição no curso. 

 

4. Sobre a bolsa de estudos 

Em função da bolsa de estudos acordada, o associado assumirá, junto a Faculdade São Judas 

Tadeu, o pagamento de 22 (vinte e duas) parcelas fixas mensais de R$75,00 (setenta e cinco reais), 

sendo a primeira no ato da matrícula e as demais nos meses subsequentes, até o dia 10 de cada 

mês, totalizando um valor para o curso de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais). 

A Appai não se responsabilizará por qualquer ônus que seus associados e beneficiários assumam 

com a Faculdade São Judas Tadeu, sob qualquer pretexto, sendo todos os débitos por aqueles 

assumidos de responsabilidade única e exclusiva dos mesmos. 

No caso de trancamento de matrícula pelo aluno, o reingresso deverá ser feito diretamente pelo 

aluno junto à Instituição de Ensino Superior, conforme as condições gerais de matrícula na pós-

graduação, deixando o mesmo de ser atendido pelo convênio ora firmado. 

 

5. Sobre o curso 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Neuroeducação, na Faculdade São Judas Tadeu, terá a 

duração de 21 (vinte e um) meses e será conduzido da seguinte forma: 

Início: 14/09/2019  

Modalidade: presencial 

Período: quinzenal – aos sábados 

Horário: das 8 às 17 horas 

Carga horária: 444 horas 

Duração 18 meses de disciplinas + 3 meses de orientação e apresentação de monografia 

(neste período os alunos terão um professor orientador). 

Local: Faculdade São Judas Tadeu 

Rua Clarimundo de Melo, 79 – Encantado – Rio de Janeiro-RJ 

 



 

Para mais informações clique na ementa completa do curso. 

A Faculdade São Judas Tadeu estabelece regras e normas através do Manual de Organização. É 

importante que seja lido antes da realização da pré-inscrição. 


