PERGUNTAS FREQUENTES
Smart Pós da UniRitter
UniRitter
1. O que é a Smart Pós da UniRitter?
É a solução para montar um currículo inteligente, em que você escolhe as suas trilhas de formação
e aproveita os créditos acadêmicos cumpridos para obter mais certificados profissionais de forma
rápida, com foco na busca de conquistas ainda maiores no futuro, como MBAs e especializações. A
Smart Pós da UniRitter é uma fórmula inteligente de pós-graduação flexível, modular e
customizada, com professores referências em suas áreas de atuação.
2. Qual é a proposta da Smart Pós da UniRitter?
A proposta é que você experimente uma nova maneira de se atualizar do seu jeito e no seu tempo,
conforme o seu momento profissional. Por meio da Smart Pós da UniRitter você tem a possibilidade
de fazer os cursos na ordem que você considerar mais importante, considerando as oportunidades
de ofertas da UniRitter. Além disso, os programas são empilháveis e resultam em multicertificações
dentro do conceito de conhecimento sob demanda.
3. Quem pode fazer a Smart Pós da UniRitter?
Todas as pessoas com diploma de graduação e interesse na educação continuada, que buscam
avanços na carreira por meio da formação e da capacitação para permanecer no mercado de
trabalho podem fazer parte da Smart Pós da UniRitter. As pessoas que procuram mudar de área e
empreendedores também são o público-alvo.
4. Quais são os benefícios para quem faz Smart Pós da UniRitter?
 Eficiência – formação ágil, escalável e acessível. Permite o aproveitamento do tempo e
recursos investidos para a construção de novas jornadas de aprendizagem e, também,
para o planejamento da sua formação para toda a vida;
 Flexibilidade – formação personalizada e customizável. Aprendizagem no momento
oportuno (conhecimento sob demanda). Organização e seleção de conteúdos que cabem
na agenda, sem necessidade de um grande planejamento (espaço X tempo).
 Autonomia – permite ofertas autodirecionadas, em que o próprio estudante “monta” a sua
trilha de formação, possibilitando múltiplas certificações focadas no desenvolvimento de
competências profissionais específicas, técnicas e comportamentais (hard e soft skills);
 Qualidade – habilidades valorizadas pelo mercado de trabalho e certificadas em um
portfólio abrangente. Currículos relevantes e conteúdos de vanguarda, produzidos e
conduzidos por profissionais de referência nas suas áreas de atuação.
5. Quais são as modalidades de ensino da Smart Pós da UniRitter?
A Smart Pós da UniRitter oferece cursos na modalidade presencial e a distância. Ao todo são mais
de 300 opções de aprendizado, em diversas áreas do conhecimento, como Direito, Gestão e
Negócios, Educação, Engenharia, Saúde, TI, Moda, Hospitalidade, Arquitetura e Design.
6. Quais são os cursos ofertados pela Smart Pós da UniRitter?
Confira todas as opções disponíveis direto no site https://www.uniritter.edu.br/smart-pos.
 Cursos livres (nanodegrees) – duração variada 20h, 24h, 40h, 60h, 120h ou 160h
 Cursos de pós-graduação em nível de aperfeiçoamento – duração 180h
 Cursos de pós-graduação lato sensu – duração 360h (MBAs e especializações)

7. Os cursos atendem às exigências do Ministério da Educação (MEC)?
Todas as exigências do MEC para oferta de cursos de pós-graduação (lato sensu e aperfeiçoamento)
são cumpridas: quanto ao perfil do corpo docente, carga horária e padrão de emissão do certificado
de conclusão. As certificações profissionais são normatizadas com a necessidade de um processo
avaliativo e alcance de nota mínima para que o aluno tenha direito ao certificado.
8. Quando começarão as aulas? Neste momento da pandemia, como serão lecionadas?
A partir do dia 19 do mês de outubro de 2020. Confira a data de início do curso de interesse direto
no site https://www.uniritter.edu.br/smart-pos. Neste momento atípico vivenciado em todo país as
aulas acontecerão no formato remoto síncrono. Existe possibilidade também de cursos livres
autoinstrucionais, os quais podem ser feitos no momento que for melhor para você. A certificação
profissional recebida é válida para aproveitamento dos estudos em nível de pós-graduação.
9. Como fazer a inscrição para a Smart Pós da UniRitter?
Por meio do site www.uniritter.edu.br/pos-graduacao. Neste espaço, você terá a visibilidade de todos
os cursos disponíveis e poderá realizar a inscrição no curso de sua preferência.
10. Depois de fazer a inscrição, quais os próximos passos?
Após efetuar a inscrição, você será contatado pela equipe responsável da pós-graduação para
compartilhar todas as informações e as documentações necessárias.
11. De que forma acontecerá o processo seletivo?
O processo seletivo ocorrerá por meio da análise da documentação obrigatória exigida. Os requisitos
são: entrega de RG, CPF e diploma de graduação.
12. Como os candidatos ficam sabendo do resultado?
Pela equipe responsável da pós-graduação. Após a efetivação da matrícula, você receberá um email de boas-vindas e as instruções de como acessar as aulas.
13. De que maneira efetuar a matrícula?
A matrícula deverá ser efetuada por meio dos canais oficiais da instituição – equipe responsável pela
pós-graduação, call center ou Central de Atendimento ao Candidato (CAC). De segunda à sexta, das
10h às 21h, ou aos sábados, das 9h às 12h. WhatsApp (51) 3092-5600 e telefone (51) 4003.4951.
14. Quais os documentos necessários para efetivar a matrícula?
RG, CPF, comprovante de conclusão da graduação (diploma ou atestado de conclusão do curso de
graduação).
15. Quais são os valores dos cursos?
Confira os valores da Smart Pós da UniRitter logo abaixo:
 Certificações profissionais online: R$ 120,00 (cada)
 Certificações profissionais presenciais: R$ 360,00 (cada)
 Pós-graduação de aperfeiçoamento – 12x parcelas de 399,50/mês
 Pós-graduação lato sensu o (MBAs e especializações) conforme as opções disponíveis
direto no site https://www.uniritter.edu.br/smart-pos.
16. Quais são as formas de pagamento?
Boleto bancário ou cartão de crédito.
17. É possível parcelar os cursos de certificação profissional?
Sim, em até três vezes, tanto na modalidade presencial como online (EAD).

18. Serão disponibilizadas bolsas de estudos?
A UniRitter possui uma política específica para a oferta de bolsas de estudos e os regulamentos dos
processos em aberto deverão ser acompanhados direto no site da instituição.
19. Qual a metodologia de ensino utilizada no Smart Pós?
 Módulo Presencial
A aula presencial é estruturada a partir da seguinte sequência didática:
1. Contextualização: localização da importância do aprendizado para a especialidade;
2. Atividade de Aprendizagem: metodologias ativas em contextos de prática profissional;
3. Finalização: avaliação durante todo o processo de aprendizagem, com feedback.
 Módulo Online
No ambiente virtual de aprendizagem, a sua sala de aula online, você estudará a partir da seguinte
sequência didática:
1. Apresentação de um caso real ou fictício;
2. Material referencial para a resolução do caso e roteiro de estudos;
3. Dicas do professor;
4. Desfecho do caso;
5. Realização de atividades avaliativas (banco de questões).
Os cursos são autoinstrucionais, ou seja, não há mediação pedagógica de professor ou de tutor.
20. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será obrigatório?
Não há Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no currículo dos cursos de pós-graduação lato sensu.
Existe sim o projeto de experiência que oportuniza ao estudante a produção de um trabalho durante
ou ao final do curso. Contudo, não é um módulo obrigatório e o estudante tem a opção de cursar
qualquer outra disciplina ou módulo para cumprimento da carga-horária e conclusão do curso. Para
os cursos da área de Direito, os estudantes poderão optar por realizar o tradicional Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). A escolha é individual!
21. Os estudantes receberão certificação ao término do curso?
Sim, após a conclusão do curso você receberá o certificado.
22. Como saber quais empresas têm convênio com a Smart Pós da UniRitter?
Entre em contato com o RH da sua empresa ou com Central de Atendimento ao Candidato (CAC),
de segunda à sexta, das 10h às 21h, ou aos sábados, das 9h às 12h. WhatsApp (51) 3092-5600 e
telefone (51) 4003.4951.
23. Por que é importante fazer a Smart Pós da UniRitter?
Somente por meio da educação e da formação continuada é possível se manter sempre atualizado.
A Smart Pós da UniRitter é uma aliada para quem busca desenvolver habilidades, aprender novas
competências, mudar de carreira, obter uma promoção, manter o emprego, enfim, para as pessoas
que visam evolução e crescimento constante, melhorando sempre a cada dia.
24. Quais as vantagens da Smart Pós da UniRitter no mercado de trabalho?
Permite a conquista de conhecimentos sob demanda a partir de uma formação de qualidade
customizável e modular, que cabe na sua agenda e no seu bolso, onde você escolhe o que deseja
aprender e, ainda, dimensiona os recursos a partir da sua disponibilidade no momento.
25. O que significa lifelong learning?
Lifelong learning significa educação continuada, ou seja, é o conceito de que nunca é cedo ou tarde
demais para aprender. Uma filosofia que tem ganhado importância em um cenário de transformações
sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, bastante utilizada pelo mercado que está em constante
mudança. Por isso, as atualizações do conhecimento são necessárias e devem ser periódicas.

