
Pós Graduação em Pedagogia Espírita - 2022 
 
 
Informações importantes sobre o curso 
 
Depois de feita a inscrição vamos marcar uma reunião individual pelo Zoom, com cada 
aluno inscrito, para um primeiro contato, numa breve entrevista, para tirarmos qualquer 
dúvida sobre o curso e para darmos algumas orientações gerais. 
 
 
Sobre a inscrição: 
O valor da inscrição é R$ 120,00 (depósito bancário ou PIX). 
Em caso de desistência, até o dia 10 de janeiro de 2022, devolveremos 50% do valor da 
inscrição. Caso a desistência aconteça depois dessa data, o valor da inscrição não será 
devolvido. 
 
Sobre as mensalidades: 
O valor das mensalidades é R$ 250,00, com vencimento no dia 15 de cada mês. 
O curso tem 24 meses de duração (2 anos). 
Oferecemos um desconto para pagamento até o 5º dia útil de cada mês. 
O valor com desconto é R$ 230,00. 
Apoiadores da Universidade Livre Pampédia (pelo CATARSE) tem mais desconto - R$ 
200,00 (valor fixo da mensalidade com vencimento no dia 10 de cada mês) 
O pagamento pode ser feito através de um boleto ou por depósito/PIX. 
 
Sobre as aulas: 
As aulas se dão durante UM sábado por mês. 
O calendário completo do primeiro ano já está disponível no site da Universidade Livre 
Pampédia. 
O horário das aulas é das 9h00 às 12h30, e das 14h00 às 17h30. 
As aulas serão ao vivo, pelo Zoom, e ficarão gravadas. 
Disponibilizaremos o acesso às aulas gravadas e outros materiais como textos e vídeos 
através da nossa plataforma de cursos EAD. Os alunos terão que criar um perfil nessa 
plataforma para terem acesso aos materiais. Passaremos as instruções para a criação 
desse perfil mais adiante. Na plataforma é possível baixar os textos em PDF. 
 
Sobre se comprometer com um curso de 2 anos: 
Essa é a terceira turma do curso que é totalmente à distância, por isso percebemos 
algumas atitudes que funcionam melhor na relação do aluno com o curso. Segue a lista: 
 

- Procure não perder as aulas ao vivo. Mesmo que as transmissões pelo Zoom sejam 
gravadas e fiquem disponíveis, os alunos que perdem a aula, depois encontram 
dificuldade de tempo para assistir à gravação da aula perdida. A aula ao vivo é mais 
interessante porque tem a possibilidade de interação com os outros alunos e com os 
professores, seja pelo Zoom, seja pelo grupo do WhatsApp. Mas se por qualquer 
motivo, você precisar faltar, fica tudo lá gravado para você não ficar desatualizado 
do andamento do curso. 



- Não fique aflito com a quantidade de materiais extra que colocamos na plataforma 
EAD como complemento das aulas. Esse material não é obrigatório. Ele serve para 
que os alunos, que têm um interesse maior sobre um tema específico, possam ter 
mais referências. A parte essencial das aulas são os encontros ao vivo, algumas 
aulas gravadas que indicamos e alguns textos. Os livros inteiros que 
disponibilizamos são referências para consulta e não precisam ser lidos na íntegra. 
E textos, materiais, livros e links (menos os vídeos das aulas gravadas), você pode 
baixar e armazenar para consultas posteriores ao curso, se quiser e precisar. 

- Qualquer dificuldade em relação à compreensão do conteúdo das aulas deve ser 
comunicada o quanto antes para que possamos ajudar. 

 
Sobre desistir do curso depois do início das aulas: 
 
Caso o aluno desista do curso, estabelecemos como regra que o aluno deve nos avisar 3 
meses antes de se desligar. Isso significa que caso a desistência seja repentina, o aluno 
deve manter o pagamento das mensalidades pelos 3 meses seguintes ao desligamento. O 
acesso aos materiais das aulas anteriores também ficará disponível por 3 meses após o 
aviso da desistência, e depois o aluno não terá mais acesso ao material. 
 
Importante: 
 
A proposta da Universidade Livre Pampédia é mantermos uma relação próxima e pessoal 
com os alunos, dentro da visão humanista e das diretrizes da pedagogia espírita que nos 
fundamentam. Por isso, estamos à disposição para qualquer dificuldade e qualquer dúvida.  
 
Por outro lado, como se trata de um projeto sem fins lucrativos, a entrada das mensalidades 
(que são bem acessíveis) é para cobrir nossos custos mensais e, por isso, pedimos o 
compromisso da continuidade do curso, uma vez inscritos e já tendo iniciado a frequência. A 
inadimplência e a desistência em nosso caso prejudicam a nossa entrada mensal. Não 
somos uma empresa lucrativa, mas um projeto de ideais de cultura, educação e 
espiritualidade! 
 
Conte conosco e contamos com você! 
 
Bolsas: 
 
A cada 10 inscritos no curso, fornecemos 1 bolsa parcial ou integral. A avaliação para os 
candidatos a bolsa será feita através de entrevistas on-line.  


