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QUEM SOMOS NÓS? 
 

UNILOGOS® - Inteligência Educacional 

Foi fundada em 2006 com objetivos 

educacionais possui missão de divulgar e 

aprimorar o ensino em todas as áreas do 

saber. Acumula diversos convênios 

Nacionais e Internacionais quantificando 

seu padrão de ensino as exigências mais 

modernas. Destaca-se nas áreas humanas, 

exatas e da saúde, focando seu trabalho 

com eficácia e eficiência. Profissionais 

gabaritados, Doutores, Mestres e 

Especialistas inovando o mercado 

profissional com ferramentas engajadas 

para fazer a educação Superior ser cada vez 

mais reconhecida e respeitada.  

Integração, Inovação, lisura profissional e 

modernidade fazem parte de nossa meta 

diária. 

 



QUAL NOSSA MISSÃO? 

LEVAR CONHECIMENTO A 

TODAS AS CAMADAS 

SOCIAIS, PRIMANDO 

SEMPRE PELO BEM E 

PELO JUSTO.  

SER UMA MOLA 

PROPULSORA PARA O 

PROGRESSO DA 

SOCIEDADE, FAZENDO DA 

EDUCAÇÃO O PRINCIPIO 

BASILAR DA MUDANÇA 

SOCIAL. 



NOSSA METODOLOGIA 

 As atividades de Tecnologia Educacional da 

UniLogos® consistem na aplicação sistemática 

de procedimentos, métodos, técnicas e 

instrumentos adequados aos Programas de 

Capacitação profissional e do desenvolvimento 

Natural de cada individuo. 

 Nossa meta pedagógica é a aplicação de uma 

educação ATIVA.  



QUAL O PERFIL DOS ALUNOS UNILOGOS? 

• Autodidata; 

• Persistência; 

• Motivação / disciplina; 

• Planejamento e organização pessoal; 

• Capacidade de gerenciar o seu tempo; 

• Realização de tarefas em tempo hábil; 

• Proativo; 



PERFIL -CARACTERÍSTICAS DO ALUNO 

• Pensamento crítico; 

• Aberto às críticas; 

• Mente aberta para o novo - Novas ideias, novas 

perspectivas; 

• Espírito de colaboração -Dar opinião e 

sugestão. 



COMPETÊNCIAS DE AUTO-ORIENTAÇÃO 

• Auto-conhecimento; 

• Auto-suficiência; 

• Auto-confiança. 



COMPETÊNCIAS METACOGNITIVAS 

• Processo de aprendizado 

("Eu sei como eu aprendo!"); 

• Auto-avaliação 

("Eu sei se estou aprendendo!"). 



COMPETÊNCIAS DE COLABORAÇÃO 

• Somente falo quando o outro termina;  

• Comunicação virtual ("Eu sei o que você quer 

dizer e você sabe o que eu quero dizer."); 

• Reações assíncronas ("Eu estou aqui."); 

• Feedback virtual ("Como estou me saindo?"). 



O QUE É ESPERADO DO ALUNO APÓS SUA 

FORMAÇÃO? 

A UNILOGOS® espera que você esteja em tempo 

hábil preparado para inovar o mercado profissional, 

como um (ª) profissional sem igual e levando a seus 

clientes o que há de mais novo com eficiência e 

eficácia para a melhor efetivação de sua meta 

profissional e de seu ideal de vida. 

 

Um bom profissional é realizado, pois nunca 

trabalha sempre se diverte com responsabilidade. 



Comece seu estudo pelo Material Didático, 
posteriormente pelo Material Complementar.  
Para ampliar seu conhecimento baixe os livros da 
Biblioteca e pesquise-os sempre que possível. 

Participe ativamente do Fórum de Perguntas e 
Respostas, ampliando o seu conhecimento e 
ajudando na ampliação do conhecimento de outros 
colegas. 



AUXILIO DO TUTOR 

O tutor estará disponível para lhe auxiliar a 

qualquer momento, faça contato utilizando o e-

mail especifico do Curso, que é o: 

tutor@institutologos.org  

 

Cada curso possui uma duração descrita no item 

“Orientações” dentro do ambiente do aluno. 

  



WEB AULAS - AO VIVO E REPRISE 

As Web Aulas ocorrem no Ambiente de Ensino em 

Tempo Real, uma moderna plataforma com 

inúmeros recursos, se por qualquer ocasião o 

acadêmico perder a aula em tempo real ele 

poderá assisti-la aqui no AVA. As aulas ficarão 

postadas no Tópico "Vídeos" para o acesso do 

Acadêmico.  



WEB SALA 



AMBIENTE DO ALUNO 





COMUNICAÇÃO 

Durante o curso será produzida uma lista de 

mala direta dos Acadêmicos, nossa principal 

ferramenta de comunicação será o e-mail.  

 

Porém em casos excepcionais temos o contato 

telefônico: 

(21) 3726-1032 



NOSSO SISTEMA PEDAGÓGICO 

O e-learning (do inglês electronic learning, "aprendizagem 
eletrônica") ou ensino eletrônico corresponde a um 
modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia. 
Atualmente, o modelo de ensino/aprendizagem eletrônico 
assenta no ambiente online, aproveitando as capacidades 
da Internet para comunicação e distribuição de conteúdos. 
Outra definição simples para e-learning será "o processo 
pelo qual o aluno aprende através de conteúdos 
colocados no computador e/ou Internet e em que o 
professor, se existir, está à distância, utilizando a Internet 
como meio de comunicação (síncrono ou assíncrono), 
podendo existir sessões presenciais intermédias". O 
sistema que inclui aulas presenciais no sistema de e-
learning recebe o nome de blended learning ou b-learning. 



BENEFÍCIOS DO E-LEARNING 

 
O e-learning aumenta as possibilidades de difusão do conhecimento e da informação 
para os alunos e tornou-se uma forma de democratizar o saber para as camadas da 
população com acesso às novas tecnologias, permitindo que o conhecimento esteja 
disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. 

São apontadas várias vantagens ao e-learning: 

 Centralidade no aluno. 

 Convergente com as necessidades dos alunos. 

 Rápida atualização dos conteúdos. 

 Personalização dos conteúdos transmitidos. 

 Facilidade de acesso e flexibilidade de horários. 

 O ritmo de aprendizagem pode ser definido pelo próprio utilizador/formando. 

 Disponibilidade permanente dos conteúdos da formação. 

 Custos menores quando comparados à formação convencional. 

 Redução do tempo necessário para o formando. 

 Possibilidade de formação de um grande número de pessoas ao mesmo tempo. 

 Diversificação da oferta de cursos. 

 Facilidade de cobertura de públicos geograficamente dispersos. 

 Registro e possibilidade de acompanhamento detalhado da participação dos alunos. 

 Redução de custos logísticos e administrativos (deslocamentos, alimentação...). 

 Desenvolvimento de capacidades de auto-estudo e auto-aprendizagem. 

 



CERTIFICAÇÃO 

Formação (qualificação Profissional)  

INSTITUTO LOGOS – BR 

Pós Graduação Lato Sensu 

FIB – FACULDADE ITALO BRASILEIRA 

Especialização, Mestrado e Doutorado (USA) 

LOGOS UNIVERSITY &  

CALIFORNIA UNIVERSITY -FCE 

 



CENTER TRAINING INTERNATIONAL 

São Escolas atuantes, com histórico de atividade 

que buscam junto a UNILOGOS a integralização 

de disciplinas para a obtenção das titulações 

sequenciais.  

Os Centros de Treinamento (ITC) não são filiais da 

UNILOGOS, desta forma não temos qualquer 

ingerência no sistema pedagógico aplicado nos 

ITCs.  



12 CENTERS TRAINING AUTORIZADOS 



OS ALUNOS DO ITC SÃO ALUNOS DA UNILOGOS? 

Não, os alunos são matriculados e possuem 

vinculo com o ITC, a UNILOGOS possui vinculo 

Jurídico – Jurídico ou seja, o aluno matriculado 

no ITC não repassa nenhum dos valores 

investidos em seu estudo para a UNILOGOS. A 

prestação de serviço é reservada ao ITC. 

Recomendamos a Leitura do Documento 002/2015 

Que se encontra no site oficial da UNILOGOS na aba: 

Accredited schools 



A UNILOGOS POSSUI ALUNOS FORA DOS ITCS? 

Sim, a UNILOGOS possui seus próprios centros 

de ensino, mas o principal é o ensino E-Learning 

Síncrono. 

Neste caso em especifico o aluno possui vinculo 

direto com a UNILOGOS, sem a participação de 

qualquer ITC.   



A UNILOGOS É RECONHECIDA? 

Sim, nossos programas pedagógicos foram 

avaliados e aprovados pela Credenciadora 

Federal Americana California University FCE. A 

FCE é uma entidade isenta de impostos, membro 

ativo do American Council on Education (ACE) 

www.acenet.edu , o Conselho Americano de 

Educação. Além disso possui autorização de 

todos os orgãos de fiscalização educacional dos 

Estados Unidos da America.  



DOCUMENTOS 



TRADUÇÃO 



REPRESENTAÇÃO PARA AMÉRICA DO SUL  



TRADUÇÃO 



A UNILOGOS PARTICIPA DE ALGUM PROGRAMA 

DE QUALIDADE? 

Sim a UNILOGOS é signatária e foi Reconhecida 

pela ACADEMIC IMPACT da Organização das 

Nações Unidas – ONU, sendo uma entre as 1200 

Universidades do Mundo a se enquadrar dos 

requisitos de qualidade de ensino e promoção 

social proposto pelas Nações Unidas. 



DOCUMENTO - ONU 



DOCUMENTO DO GOV. AMERICANO (UNILOGOS) 

Todos os 

Documentos 

apresentados aqui 

estão disponíveis na 

aba About no site da 

UNILOGOS® 



PARECER JURÍDICO-BRASILEIRO SOBRE OS 

DOCUMENTOS DA UNILOGOS 










