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ANEXO VII 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU MBA EM DESIGN 

THINKING E INOVAÇÃO (MBADTI) – MODALIDADE 
ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), TURMA 2022-2023 

 

 

 
Contratante:  

Identidade:  Emissor:  CPF:  
Endereço (completo):  

 
E-mail:  
Celular:  

 
Contratada: Coordenação do Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e 
Inovação (MBADTI) – Modalidade Ensino a Distância (EAD), situada no Campus I, Avenida 
Universitária, n.º 1488, quadra 86, Setor Leste Universitário, CEP: 74605-010, Goiânia-GO. 
 
Pelo presente, firmam, entre si, o(a) Contratante ____________________________________________ 
e o Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação (MBADTI) – 
Modalidade Ensino a Distância (EAD) (Turma 2022-2023) este Termo de Compromisso para a 
realização do referido Curso, em que o(a) Contratante se compromete a efetuar os pagamentos 
referentes à matrícula e às 18 (dezoito) mensalidades do referido Curso, sob pena de não ser 
matriculado(a) no Curso ou dele desligado(a). Da mesma forma, a Contratada garante concluir a oferta 
do Curso, desde que a quantidade de contratantes adimplentes seja de no mínimo 150. 
 
1. Do Objeto 
 
1.1 – Este Termo de Compromisso tem por objeto estabelecer as condições de atividade, direitos e 
deveres entre os fomentadores do Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e 
Inovação (MBADTI) – Modalidade Ensino a Distância (EAD) (Turma 2022-2023) e o(a) Contratante 
matriculado(a) no Curso. 
 
2. Dos Responsáveis pela Execução do Curso 
 
2.1 – A responsabilidade pela execução do Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design 
Thinking e Inovação (MBADTI) – Modalidade Ensino a Distância (EAD) (Turma 2022-2023) é da 
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC). A secretaria do Curso de 
Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação (MBADTI) – Modalidade Ensino a 
Distância (EAD) (Turma 2022-2023) funcionará na sede da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e 
de Computação, localizada no bloco A. 
 
3. Da Duração do Curso e Titulação 
 
3.1 – O Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação (MBADTI) – 
Modalidade Ensino a Distância (EAD) (Turma 2022-2023) terá duração de 18 meses, sendo o início 
previsto para 31 de janeiro de 2022 e seu término em 31 de julho de 2023, prorrogável até 29 de janeiro 
de 2024. Após o término do Curso, o(a) Contratante que obtiver desempenho mínimo esperado obterá 
um Certificado de Conclusão do Curso expedido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), de acordo 
com a resolução nº. 1930/2019, que estabelece o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação 
“LATO SENSU” da Instituição, sendo o(a) Contratante titulado(a) como Especialista em Design 
Thinking e Inovação. 
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4. Da Inscrição, da Matrícula e das Mensalidades 
 
4.1 – O(A) Contratante efetuará a inscrição de forma gratuita. 
 
4.2 – O(A) Contratante efetuará o pagamento de uma taxa de matrícula no valor de R$ 199,00 (cento e 
noventa Reais). 
 
4.3 – As mensalidades serão pagas em 18 (dezoito) parcelas de R$ 199,00 (cento e noventa Reais) 
cada, sempre com vencimento para o dia 10 de cada mês, com o vencimento da primeira mensalidade 
no dia 10/2/2022 e da última em 10/7/2023 (18ª mensalidade). 
 
4.4 – O comprovante de pagamento em tempo é o instrumento que permitirá ao(à) Contratante a 
participação nas aulas, o recebimento das médias/notas das disciplinas, a garantia de manutenção do 
Curso e de expedição do Certificado de Conclusão, uma vez que o Curso é totalmente autofinanciado. 
 
4.5 – A Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) não farão 
devoluções de valores referentes à matrícula ou às mensalidades, salvo quando cobradas 
indevidamente. 
 
4.6 – As mensalidades pagas com atraso sofrerão acréscimo de 2% de multa e 0,033% de juros de mora 
ao dia, quando não pagas até a data de vencimento. 
 
5. Das Compensações e Reajustes 
 
5.1 – Apenas em uma única situação poderá ocorrer modificação dos valores das mensalidades: quando 
o número de contratantes adimplentes for menor do que o mínimo de 150 (cento e cinquenta). 
 
5.2 – Sempre que a situação do item 5.1 for verificada, este fato será comprovado aos(às) Contratantes 
em reunião virtual por meio de planilhas e, caso um acordo com um novo valor das parcelas não seja 
aprovado, o Curso será cancelado. 
 
6. Do Cancelamento da Participação no Curso 
 
6.1 – O(A) Contratante inscrito(a) no Curso poderá efetuar o cancelamento de sua participação em qualquer 
tempo, sendo para isto necessária prévia comunicação com trinta dias de antecedência à Secretaria do 
Curso, por escrito para o e-mail mbadti.emc@ufg.br, e o(a) Contratante deve ter pago todas as mensa-
lidades até o mês corrente. Não ocorrendo o referido, ficará o(a) Contratante inadimplente sujeito à 
cobrança do valor devido pelas regras da FUNAPE, conforme o termo de compromisso assinado pe-
lo(a) Contratante.  
 
7. Das Aulas e Defesa de Projeto 
 
7.1 – O Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação (MBADTI) – 
Modalidade Ensino a Distância (EAD) (Turma 2022-2023) será oferecido 100% online, com previsão 
de atividades síncronas e assíncronas, distribuídas em 6 (seis) eixos temáticos conectados com as 
ferramentas de Design Thinking. 
 
7.2 - O Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação (MBADTI) – 
Modalidade Ensino a Distância (EAD) (Turma 2022-2023) é estruturado em módulos e utiliza as 
metodologias ativas de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e de Aprendizagem Baseada em 
Projetos (ABPj), com atividades assíncronas em datas pré-estabelecidas, de tal forma que a participação 
síncrona dos(as) estudantes será obrigatória apenas na aula magna e no último encontro de cada módulo 
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do Curso. 
 
7.3 – As avaliações serão realizadas nos módulos, ficando a cargo dos respectivos Professores. 
 
7.4 – Em caráter excepcional, fica a critério dos professores de cada módulo considerar os produtos 
entregues pelo(a) Contratante que não tenha estado presente na atividade síncrona obrigatória, bem 
como realizar uma atividade de recuperação da atividade síncrona obrigatória perdida pelo(a) 
Contratante. Além disso, fica a critério dos professores de cada módulo aplicar atividades de 
recuperação para avaliação dos estudantes (repescagem). 
 
7.5 – O Curso será realizado por meio de atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) Google Sala de Aula e encontros síncronos realizados por meio das ferramentas 
de comunicação Google Meet e/ou Zoom, ou outras ferramentas institucionais. 
 
7.6 – Para cursar as disciplinas é essencial que o(a) Contratante tenha um email G-mail, condições de 
acessar regularmente a internet, disponibilidade de tempo para realização das atividades propostas pe-
los Professores, Supervisores de Módulos no AVA Google Sala de Aula e Tutores(as), bem como par-
ticipar dos encontros síncronos, tanto obrigatórios quanto não obrigatórios. 
 
7.7 – Todas as atividades ofertadas são coordenadas, orientadas e integradas pedagogicamente pelos 
Supervisores de Módulos, responsáveis pela programação das atividades no AVA Google Sala de Aula, 
a partir da elaboração dos roteiros dos problemas utilizando a metodologia de ABP e roteiros de 
projetos utilizando a metodologia de ABPj.  
 
7.8 – Os Supervisores de Módulos são responsáveis pela inclusão de todo o material didático escolhido 
e apontado pelos professores na ementa de um módulo (textos, artigos, livros eletrônicos, dissertações 
de mestrado, teses de doutorado, patentes, desenhos industriais, etc.) amplamente disponíveis na Inter-
net de forma gratuita, respeitando os direitos autorais. 
 
7.9 – Os Supervisores de Módulos também têm o importante papel de coordenar as atividades do Eixo 
de Projeto, e ainda mediar soluções para os problemas pedagógicos enfrentados pelos(as) Contratantes 
do Curso. 
 
7.10 – A orientação de quíntuplas dos Contratantes será realizada por um professor orientador do Curso 
de forma assíncrona ao longo do Curso, utilizando a metodologia ativa de ABPj, com o objetivo de 
elaboração de um capítulo de livro no Eixo Projeto. 
 
7.11 – Os Contratantes deverão fazer a defesa do projeto em eventos síncronos perante uma banca 
constituída por três professores do Curso, preferencialmente, no 17º ou 18º mês do Curso. O prazo 
máximo para a defesa do projeto não pode ultrapassar 2 (dois) anos desde o início do Curso, conforme 
Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UFG, sendo portanto limitado a 30 de 
janeiro de 2024. 
 
7.12 – O Cronograma do Curso está disponível na Tabela 1 e no site do Curso na Internet 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/440/o/arquivo-3-calend%C3%A1rio-do-mbadti-ead-2022-2023_%281%29.pdf).  
 

Tabela 1 – Cronograma do Curso 
Módulo Data Responsáveis 

Eixo Comum: Design 
Thinking 

31 de janeiro de 2022  
a 8 de abril de 2022 

Prof. Dr. Getúlio Antero de Deus Júnior e 
Prof. Dr. Marcos Lemos Afonso 

Eixo 1: Design Thinking e 
Humanidades 

30 de maio de 2022  
a 21 de agosto de 2022 

Prof. Dr. Marcos Lemos Afonso e  
Prof. Dr. Rodrigo Pinto Lemos 
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Eixo 2: Design Thinking e 
Gerenciamento de Projetos 

30 de maio de 2022  
a 21 de agosto de 2022 

Prof. Dr. Leonardo Guerra de Rezende 
Guedes e  
Prof. Dr. Carlos Galvão Pinheiro Júnior 

Eixo 1: Design Thinking e 
Tecnologia 

29 de agosto de 2022  
a 11 de dezembro de 2022 

Prof. Dr. Marcelo Stehling de Castro e 
Prof. Dr. Sérgio Granato de Araújo 

Eixo 3: Design Thinking e 
Finanças 

29 de agosto de 2022  
a 11 de dezembro de 2022 

Prof. Dr. Getúlio Antero de Deus Júnior e 
Prof. Dr. Leonardo Guerra de Rezende 
Guedes 

Eixo Formação de 
Professores: Design 
Thinking e Metodologias 
Ativas 

29 de agosto de 2022  
a 11 de dezembro de 2022 

Prof. Dr. Marcos Lemos Afonso e  
Prof. Dr. Marcelo Stehling de Castro 

Eixo 2: Design Thinking e 
Logística 

30 de janeiro de 2023  
a 21 de maio de 2023 

Prof. Dr. Marcos Lemos Afonso e  
Prof. Dr. Rodrigo Pinto Lemos 

Eixo 3: Design Thinking e 
Propriedade Intelectual 

30 de janeiro de 2023  
a 21 de maio de 2023 

Prof. Dr. Getúlio Antero de Deus Júnior e 
Prof. Dr. Diogo Appel Colvero 

Eixo Formação de 
Professores: Design 
Thinking e Avaliação 

30 de janeiro de 2023  
a 21 de maio de 2023 

Prof. Dr. Marcos Lemos Afonso e  
Prof. Dr. Getúlio Antero de Deus Júnior 

Eixo Projeto 31 de janeiro de 2022 
a 30 de janeiro de 2024 

Professores Orientadores 

 
8. Das Responsabilidades dos(as) Contratantes 
 
8.1 – O(A) contratante se compromete a manter seus dados cadastrais sempre atualizados na Secretaria 
do Curso, incluindo correio eletrônico (e-mail) para envio e recebimento de informação sobre o Curso, 
sendo este o principal canal de comunicação entre Contratantes e Contratada. 
 
8.2 – O(A) contratante fica sujeito(a) ao cumprimento de todas as exigências do Regulamento 
Específico do Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação (MBADTI) – 
Modalidade Ensino a Distância (EAD), bem como da Resolução CEPEC nº. 1930/2019 que rege todos 
os Cursos de Especialização Lato Sensu da UFG. 
 
8.3 – Ao final do Curso (Art. 45 – Resolução 1630/2019), terá direito ao Certificado do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu o(a) contratante que obtiver: 
I. frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso, salvo os casos 
em que a legislação específica determinar outra porcentagem; 
II. aproveitamento em cada módulo, aferido em processo formal de avaliação, de no mínimo 70% 
(setenta por cento); 
III. aprovação do projeto pela banca examinadora. 
 
Atesto que li e concordo com o conteúdo acima e, para constar, firmo eletronicamente este termo de 
compromisso na presente data. 
 

                                                                                       Goiânia-GO, __ de ________ de 2021. 
 

  
Contratante   

 

ATENÇÃO: Este termo foi disponibilizado eletronicamente como um formulário Google institucional 
(UFG), e/ou qualquer ferramenta institucional da UFG, preservando o seu conteúdo. 


