
 
 

  
 

 

 

 

 

LUI – LOGOS UNIVERSITY INT. 

4300 Biscayne Blvd, 203 

Miami, Florida 33137 

Website:    www.unilogos.edu.eu 

e-mail Address:   atendimento@unilogos.edu.eu                          

Ato No 004/2020 – Componentes eletivos   

O Ilustre Presidente da Logos University International 

- UniLogos®, no uso das atribuições que lhe são 

definidas pelo Estatuto Regimental, registrado no 

Departamento de Estado da Flórida e do Estado da 

Louisiana, determina: 

CONSIDERANDO que a UniLogos® deseja sempre aprimorar seus serviços, atos institucionais e 

informar de maneira clara seus procedimentos acadêmicos e administrativos, assim como descrito em seus 

manuais oficiais;  

CONSIDERANDO a necessidade de informar de maneira formal a política de uso e escolha dos 

componentes curriculares eletivos;  

Art. 01 – Seguindo as normativas da Universidade e nossa metodologia, os componentes curriculares são 

separados em obrigatórios e eletivos;   

Art. 02 – Os componentes eletivos refletem o “major” e em conjunto com o projeto de pesquisa, passam a 

denominar a especialização escolhida pelo Mestrando ou Doutorando;    

Art. 03 – O pós-graduando, concluinte dos componentes curriculares obrigatórios deverá fazer contato com a 

Central de Mediação, ou com a SEGEN para solicitar a abertura dos componentes eletivos, que seguirão a sua 

própria escolha. 

Art. 04 – O pós-graduando poderá obter a ementa dos componentes eletivos na SEGEN através do 

secretaria@unilogos.education;   

Art. 05 – O procedimento de lançamento dos componentes eletivo pode ocorrer em um prazo médio de 30 

(trinta) dias, caso se faça necessária a atualização dos Artigos Referenciais;  

 Art. 06 – A Secretaria Geral é o órgão adequado para dirimir dúvidas relacionadas ao programa de curso;  

Art. 07 – Fica ratificada a obrigatoriedade de acompanhamento dos Atos administrativos da Universidade e de 

seus Manuais oficiais os quais podem ser visualizados nos seguintes endereços eletrônicos: 1. 

https://unilogos.edu.eu/noticias-administrativas-oficiais/ e 2. https://unilogos.edu.eu/downloads/ ; 

ISNI – 0000 0004 6796 7523 
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 Qualquer dúvida pode ser enviada à nossa Secretaria-Geral por e-mail: secretaria@unilogos.education  

 

                                                                                                                        Miami, FL  January 10, 2020 
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