
 

Pós-graduação em Ciência de Dados Universidade 
Federal do Rio Grande/ Sindireceita 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

Qual o custo do curso para o filiado do Sindireceita? 

 

O Sindireceita contratou o curso com a Universidade Federal do Rio Grande assumindo 30% do 

valor total do curso, para uma turma de 100 alunos, no mínimo. Isso significa que o Sindireceita 

pagará um valor correspondente a R$ 1.365,00 para cada aluno com seus recursos, restando valor 

remanescente de 20 mensalidades de R$ 159,25 a cargo do aluno, a serem pagas a partir de 

agosto de 2020. Importante ressaltar que o aluno poderá se restituir do valor integral do curso em 

sua declaração anual de ajuste do imposto de renda. 

 

Existe alguma forma de subsídio adicional? 

 

Muitas delegacias sindicais estão ofertando bolsas integrais ou parciais para seus filiados, como 

cobertura do valor da mensalidade remanescente (R$ 159,25). Cabe a cada filiado se informar com 

o delegado sindical de sua região. Quando há concessão de bolsa integral, a delegacia sindical fica 

como responsável financeira, encarregando-se do pagamento direto à Diretoria Executiva Nacional 

dos valores das mensalidades. Já quando há concessão de bolsa parcial, o aluno permanece como 

responsável financeiro: recebe e paga o boleto, a cada mês, e busca o ressarcimento 

correspondente ao valor da bolsa com a sua delegacia sindical. 

 

Quero matricular meu dependente, como devo proceder e qual o valor? 

 

Os dependentes dos filiados ao Sindireceita podem se matricular. Consideramos como 

dependentes do filiado seu cônjuge, filhos, enteados ou outros dependentes econômicos, como 

netos sob seu sustento. Para sua matrícula, basta que o filiado seja apontado como responsável 

financeiro no formulário de inscrição, no campo próprio. Os boletos das mensalidades dos 

dependentes serão enviados ao filiado responsável, no mesmo valor da mensalidade dos alunos 

filiados (R$ 159,25). 

 

Em qual circunstância o aluno assume o custo integral do curso? 

 



A única exigência aos alunos é que eles concluam o curso, sem necessidade de aprovação no 

curso. Em caso de desistência, e só nessa eventualidade, o aluno deve ressarcir o Sindireceita dos 

valores integrais do curso, descontados os valores já pagos até o momento da desistência. Para 

confirmação da matrícula, os responsáveis financeiros assinarão um termo de compromisso para 

esta finalidade. 

 

 

Não tenho conhecimento em tecnologia da informação, consigo fazer o curso? 

 

O curso de pós em ciência de dados Sindireceita/URG tem uma formatação única, exatamente 

para permitir a todos os alunos, mesmo àqueles pouco afeto à área de TI, que façam a pós sem 

maiores dificuldades. São dois módulos, o primeiro, de 180 horas/aula, é voltado a conceitos 

básicos, que permitam à turma chegar ao módulo da pós bem nivelado. O segundo módulo, a pós-

graduação propriamente dita, de 360 horas/aula, é que vai tratar dos conceitos mais específicos, já 

com a facilitação do módulo preliminar. Importante ressaltar que é obrigatório cursar ambos os 

módulos. 

 

O curso será em formato EAD? 

 

Sim. As disciplinas serão integralmente aplicadas em módulo EAD. Os alunos serão devidamente 

capacitados à utilização da plataforma e ao aluno pode se utilizar de seu computador pessoal para 

o curso, sem necessidade de recursos tecnológicos adicionais. Apenas as provas serão realizadas 

em polos de aplicação. 

 

E onde haverá polo de aplicação? 

 

As provas serão realizadas em três datas apenas, sempre ao final de cada semestre. A princípio, 

acordamos a instalação de polos em Rio Grande/RS (sede da universidade), Belo Horizonte, 

Brasília, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife e São Paulo. Entretanto, acordamos 

que nos estados ou regiões onde houver 20 ou mais alunos, estabeleceremos um polo local. Assim 

que encerrarmos o período de matrículas, negociaremos com a URG e com os alunos a melhor 

logística para atender ao interesse de todos os alunos. Caso o aluno não reste satisfeito com seu 

polo de aplicação, poderá cancelar sua matrícula sem qualquer custo. 

 

O curso é reconhecido pela Receita Federal? 

 



Sim. O curso é homologado pela Receita Federal e integrará o rol de projetos de educação do 

órgão. Isso nos permite a liberação dos alunos por até 5 horas semanais para cursá-lo e a licença 

capacitação de até 90 dias para elaboração do trabalho de conclusão. Importante ressaltar que a 

RFB já demonstrou grande interesse do aproveitamento dos formandos para equipes especiais que 

tenham por pressuposto a formação na área de ciência de dados. 

 

Os alunos terão suporte do Sindicato ao longo do curso? 

 

Sim. Os alunos serão acompanhados pela coordenação de ensino da Universidade do Rio Grande 

e pela Diretoria Executiva Nacional do Sindireceita, do começo ao fim do curso, de modo a orientar, 

informar e buscar as soluções para as demandas dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


