
 RESOLUÇÃO ESAB Nº. 01/2015, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015. 
 

Revoga a resolução ESAB nº 01/2009 acerca da carga horária do aluno 
jubilado que retorna à ESAB 

 
 
A Diretora Acadêmica da Escola Superior Aberta do Brasil - ESAB, no uso das 
atribuições conferidas pelo Regimento Interno da ESAB e por delegação do 
Diretor Geral, e ainda,  
 
- CONSIDERANDO que todos os cursos de Pós-graduação - Especialização e 
MBA Executivo Empresarial apresentam Estrutura Curricular com 12 (doze) 
módulos, com 40 (quarenta) horas cada um, perfazendo um total de 480 
(quatrocentas e oitenta) horas;  
 
- CONSIDERANDO que cada módulo é organizado com 30 unidades de 
estudos para ser concluído num prazo médio de 30 (trinta) dias;  
 
- CONSIDERANDO que o prazo de conclusão de qualquer curso de Pós-
graduação - Especialização e MBA Executivo Empresarial, ofertado pela ESAB 
é de, no mínimo 6 (seis) meses e, no máximo 18 (dezoito) meses;  
 
 

RESOLVE, 
 
Revogar a Resolução ESAB nº 01/2009 e regulamentar os procedimentos para 
permanência e conclusão de estudos nos cursos de alunos jubilados.  
 
Art. 1º – O aluno que completar 24 meses de matrícula em curso de Pós-
graduação - Especialização e MBA Executivo Empresarial na ESAB, sem 
cumprir com todos os requisitos para recebimento do certificado de conclusão 
de curso, terá sua matricula jubilada.  
 
Parágrafo Único – Jubilamento é o desligamento automático do aluno que não 
concluiu o curso no prazo contratado.  
 
Art. 2º – São requisitos necessários para que o aluno receba seu certificado de 
conclusão de curso:  
 
I – Estudar e ser aprovado (avaliação on-line) em todos os módulos da 
estrutura curricular;  
 
II – Ser aprovado em todas as provas presenciais;  
 
III - Ter a Monografia aprovada pela Banca Examinadora.  
 
Art. 3º - O aluno jubilado poderá retornar ao mesmo curso, desde que este 
ainda conste da grade de cursos da instituição, mediante nova MATRICULA, 
iniciando-se, a partir de então, nova contagem de tempo.  



§ 1º – Com a nova matrícula no mesmo curso, o aluno poderá solicitar a 
dispensa das disciplinas já estudadas e nas quais obteve aprovação, inclusive, 
nas provas presenciais.  
 
Os requisitos para a dispensa das disciplinas já estudadas nas quais o aluno 
obteve aprovação são: 
 
I - o aluno que estiver cursando apenas o TCC, terá um prazo máximo de 08 
(oito) meses para a sua conclusão; 
 
II - o aluno que estiver cursando até 05 (cinco) módulos além do TCC terá um 
prazo mínimo de 08 (oito) meses e máximo de 12 (doze) meses para concluir o 
curso; 
 
III - o aluno que estiver cursando um total de 06 (seis) ou mais módulos além 
do TCC terá um prazo mínimo de 12 (doze) meses e máximo de 18 (dezoito) 
meses para concluir o curso; 
 
§ 2º – Caso o curso tenha sofrido qualquer alteração em sua estrutura 
curricular o aluno deverá, obrigatoriamente, cursar os novos módulos. 
  
§ 3º– O investimento financeiro por parte do aluno, na nova matrícula do 
mesmo curso, corresponderá ao valor dos módulos a serem cursados, e aos 
custos referentes à elaboração da monografia.  
 
Art. 4º – Uma vez jubilado, o aluno poderá apresentar sua defesa, por meio de 
pedido de recurso, que será analisado pela Direção Acadêmica.  
 
§ 1º – O pedido de recurso deverá ser fundamentado, e documentado, se for o 
caso, e encaminhado à secretaria da ESAB por meio de e-mail.  
 
§ 2º – Recebido o pedido de recurso, a Diretora Acadêmica terá o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para se manifestar, com envio de resposta ao interessado.  
 
Art. 5º – Passados 06 (seis) meses do Jubilamento sem que o aluno se 
manifeste, ele deixa de ter direito ao pedido de recurso conforme previsto no 
Art. 4º desta resolução. 
 
Art. 6º - Aplica-se, no que couber, estas disposições para os alunos dos cursos 
de Pós-Graduação – Especialização e de MBA Executivo Empresarial.  
 
Art. 7º - Revogam-se todas as disposições em contrário.  
 
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação interna.  
 
 
Vila Velha, 13 de fevereiro de 2015.  
 
Ignêz Martins Pimenta 
Diretora Acadêmica da ESAB  


