
 

 

Atenção aluno(a), 
 

Para que você consiga ter acesso regular ao seu curso, verificar todos os procedimentos abaixo. 
 

Olá....favor fazer o cadastro em www.legale.com.br/ead e seguir os passos abaixo... 
 

O CADASTRO ACIMA É NECESSÁRIO CASO NÃO TENHA FEITO QQ. CURSO ONLINE ANTERIORMENTRE E 
NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRO DA COMPRA DA PÓS. 

 
O seu curso irá “aparecer” na plataforma EAD após sete dias da aquisição do curso. 

 
Passo a passo....novas turmas de pós... 

 
FAVOR LER COM MUITA ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO....ISSO O(A) AJUDARÁ EM SEU CURSO TODO!!! 

 
Olá...parabéns pela escolha de uma pós da Faculdade Legale!!! 

 
Por conta da pandemia, os professores gravam suas aulas em suas casas e a Faculdade disponibiliza na 
Plataforma EAD em regra até o horário da aula....ou seja, a aula não é ao vivo. E tal formato seguirá assim 
até o final do curso por determinação da Coordenação – o que não acarreta nenhum prejuízo visto que as 
aulas serão inseridas sempre em plataforma EAD. De qualquer forma, o aluno pode assistir as aulas em 
qualquer dia e horário depois que ela é inserida em plataforma EAD, ficando estas aulas disponíveis até 180 
dias depois do final do seu curso. A plataforma EAD é independente de qualquer cadastro anteriormente 
realizado e somente tem cadastro nela o(a) aluno(a) que já fez curso online conosco....caso não tenha feito 
o(a) aluno(a) deverá clicar em área do aluno e fazer NOVO cadastro. O curso irá “aparecer” em sua 
plataforma EAD a partir de sete dias úteis do pagamento realizado no sistema do Pagseguro. 

 
Antes do final do curso, será disponibilizada em área do aluno a prova do seu curso (em regra dissertativa), 
a qual deverá ser impressa e enviada por correios (todos os procedimentos constarão ao tempo) e aquele 
aluno que optar pela entrega ou não do TCC também será orientado para este fim. A Coordenação estimula 
a realização do TCC, que é no formato de artigo ou monografia e poderá ser enviado pelos Correios em até 
180 dias depois do término do curso. Não há apresentação – apenas entrega. 

 
Sua área de aluno de pós contém basicamente todas as informações que você precisa saber a respeito do 
seu curso, tais como grade, material de apoio, orientações e comunicados gerais...segue link abaixo 

 
https://www.legale.com.br/pos-graduacao-area-do-aluno-legale.php 

 
Caso tenha dificuldade em acessar o link acima, acesse www.legale.com.br e acesse o ícone Pós-graduação 
– área do aluno (não confundir com o campo Graduação). 

 
Um excelente curso a todos!!! 

 
A Coordenação 
FACULDADE LEGALE 
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