
Pós-Graduação Lato Sensu
Especialização em

Empreendedorismo
Modalidade a Distância (EAD)

Procedimentos para inscrição e matrícula



TURMAS DATA DE INSCRIÇÃO INÍCIO DAS AULAS

1ª Turma - Empreendedorismo 01 a 15/07/2017 31/07/2017

2ª Turma - Empreendedorismo 01 a 15/08/2017 04/09/2017

3ª Turma - Empreendedorismo 01 a 15/09/2017 02/10/2017

4ª Turma – Empreendedorismo 02 a 16/10/2017 06/11/2017

5ª Turma – Empreendedorismo 01 a 15/03/2018 02/04/2018

6ª Turma – Empreendedorismo 02  a 30/07/2018 02/08/2018

7ª Turma – Empreendedorismo 01 a 15/09/2018 02/10/2018

8ª Turma – Empreendedorismo 03 a  18/10/2018 01/11/2018

9ª Turma – Empreendedorismo 03 a  18/11/2018 03/01/2019

10ª Turma - Empreendedorismo 04 a  19/01/2019 01/02/2019

A 10ª (décima) turma será a última
turma de oferta do curso de Pós-
Graduação em Empreendedorismo.

• O egresso pelo UNIESP PAGA que não

realizar a inscrição, matrícula e

ingresso até a 10ª turma, conforme

prazos especificados no CALENDÁRIO

DE TURMAS E INSCRIÇÃO, terá

obstada definitivamente sua futura

inscrição e matrícula de forma

gratuita no curso de Pós-Graduação

Lato Sensu, Especialização em

Empreendedorismo.

Calendário de Turmas e Inscrições



Inscrição
Painel UNIESP

Para realizar a inscrição no curso de Pós-

Graduação em EMPREENDEDORISMO

(EAD) o(a) Egresso(a) das Faculdades da

UNIESP que tenha colado grau, deverá

acessar o site da UNIESP no Portal do

aluno ou através do link

http://portal.uniesp.edu.br/Corpore.net/Log

in.aspx -

Em seguida deverá clicar no ícone: PÓS

EAD UNIESP PAGA
E seguir os procedimentos.

Ou poderá ainda acessar o link 
https://goo.gl/ZLGVRq



Inscrição
Tela Inicial

Após acessar o sistema o(a)

egresso(a) deverá informar o seu

CPF.

Em seguida deverá clicar em

Prosseguir.

Fonte: https://goo.gl/ZLGVRq



Inscrição
Validação de CPF

RESSALTAMOS que o curso é ministrado por turma com ingressos bimestrais, e o portal irá validar o CPF de aluno egresso que concluiu o curso como participante do

UNIESP PAGA. Únicos alunos habilitados ao ingresso de forma gratuita no curso de Pós-Graduação em Empreendedorismo

Se o sistema localizar, o considerar que

CPF não é válido, apresentará a

mensagem ao lado, instruindo o aluno

a procurar a coordenação de projetos

sociais da Faculdade, em que concluiu o

curso, visando a liberação da sua

inscrição no curso de pós-graduação na

turma seguinte conforme calendário de

inscrições



Inscrição
Confirmação de CPF

Considerando que o curso é ministrado

por turma com ingressos bimestrais, o

portal irá validar o CPF de aluno

egresso que concluiu o curso como

participante do UNIESP PAGA.

Únicos alunos habilitados ao ingresso

de forma gratuita no curso de Pós-

Graduação em Empreendedorismo

OBSERVAÇÃO: Deverá ser informado um e-mail válido (pessoal e intransferível), pois o sistema enviará um Token para finalização da inscrição e assinatura do Contrato



Inscrição
Curso e Polo

Em seguida o(a) egresso deverá

informar os dados com relação ao

Estado e Cidade em que reside e/ou

residirá no período em que cursará a

pós-graduação.



Inscrições
Dados Pessoais

O(a) egresso(a) deverá, ainda

informar todos os dados pessoais.

É de extrema importância que os

dados informados sejam exatamente

iguais aos que constam dos

documentos que serão enviados

pelo(a) egresso(a) pelo Correios,

para confirmação de matrícula.



Inscrição
Endereço

O(a) egresso(a) deverá

informar também um endereço

atual e válido, exatamente igual

ao que consta do comprovante

de endereço que deverá ser

enviado pelo(a) egresso pelo

Correios.



Inscrições
Dados Acadêmicos

Na tela de Formação, o(a)

egresso(a) deverá informar os dados

do cursos de Graduação que se

formou pelo UNIESP PAGA em

Faculdade da UNIESP.

Os dados informados nesta parte do

sistema deverão ser exatamente

iguais ao que consta do Certificado

de Conclusão e/ou Diploma do curso

de Graduação cursado pelo UNIESP

PAGA.



Inscrições
Finalização

Contrato

Após o preenchimentos de todos

os dados (pessoais, endereço e

acadêmicos), o(a) egresso(a)

deverá realizar a leitura do

Contrato de Prestação de

Serviços e finalizar a inscrição.



Inscrições
Finalização

Token
Após clicar em

,o sistema enviará uma

mensagem (modelo ao lado)

para o endereço de e-mail

informado pelo(a) egresso na

inscrição.

A mensagem contém o nº de

TOKEN pessoal e intransferível

que deverá ser informado em campos especifico do sistema para finalização da inscrição.



Inscrição
Finalização

Token

Para finalizar a inscrição

o(a) egresso(a) deverá

informar o nº do token

recebido na mensagem

enviada pelo sistema para o

seu endereço de e-mail.

Depois deverá clicar em

confirmar inscrição.



Inscrição
Finalização

Pronto!
A primeira etapa foi concluída!

Agora, o(a) Sr(a) precisa realizar os próximos

procedimentos para efetivação de sua

MATRÍCULA no curso de Pós-Graduação Lato

Sensu - Especialização em Empreendedorismo

ministrado na modalidade a Distância (EAD).



Matrícula
Efetivação

Concluída a primeira etapa.

Agora, vamos para a segunda etapa.

Para finalização do procedimento de

matrícula o(a) Sr(a) precisa adotar as

providências relacionadas no e-mail

recebido, como o envio da

documentação requerida para o

endereço postal informado, inclusive

Curriculum Vitae atualizado



Matrícula
Efetivação

A matrícula no curso de Pós-Graduação em Empreendedorismo, só será realizada após a constatação do cumprimento
integral dos procedimentos de (i) inscrição relatados nos slides anteriores, (ii) recebimento da documentação
comprobatória do estudante, pelo setor de registros.

Considera-se documentação comprobatória do estudante, os seguintes documentos:
• Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
• RG e CPF (Cadastro de Pessoa Física) (cópia);
• Comprovante de residência (cópia);;
• Histórico Escolar da Graduação (cópia);
• Certificado de Conclusão ou Diploma de Graduação (cópia);
• Currículo Vitae (atualizado); e
• Uma foto 3x4 recente.

A documentação comprobatória para validação da matrícula, deverá ser encaminhada via correios, aos cuidados do
“SETOR DE REGISTROS DA PÓS-GRADUAÇÃO” – Rua 03 de Dezembro – 10º andar – São Paulo - CEP 01014-020, em até
no máximo 10 (dez) dias após a conclusão da inscrição.

OBSERVAÇÃO: O não envio da documentação acarretará suspensão de acesso ao curso de Pós-Graduação.



Informações Importantes
Pós-Graduação em 

Empreendedorismo

Fonte: Projeto Pedagógico

Fonte: Projeto Pedagógico
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LINK DE ACESSO: 

https://ead.universidadebrasil.edu.br/pos_graduacao/

Aulas
Acesso

LOGIN:  (utilizar todos os números do RA e traço)

SENHA: (utilizar todos os números do RA e traço)

Após CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO no site http://portal.uniesp.edu.br/Corpore.net/Login.aspx -

e ENVIO DA DOCUMENTAÇAO completa e correta, PARA O SETOR DE REGISTROS, conforme

orientações e prazos especificados, o aluno TERÁ ACESSO às aulas do curso.


