
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Estabelece a regulamentação geral dos 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do 

Centro Universitário de Adamantina.  

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em sessão de 20 de setembro de 2017 e no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento Geral 

da Instituição,  

RESOLVE: 

Art. 1º.  Aprovar o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

constante do anexo desta Resolução.   

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 20 de setembro de 2017 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 
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CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

Artigo 1º. Os cursos de Pós-Graduação lato sensu serão regidos pelo disposto neste 
Regulamento, cuja base é o Regimento Geral do Centro Universitário de Adamantina e 
demais legislações vigentes, se pertinente. 

Parágrafo único. A Residência Médica e de outras áreas profissionais em Saúde,bem como a 
Residência Multiprofissional, não são objeto deste regulamento, embora sejam considerados 
cursos de Pós-Graduação lato sensu, devido à legislação específica e regimento próprio. 

Artigo 2º. O objetivo precípuo dos cursos de Pós-Graduação lato sensu é o aprimoramento 
teórico e prático nas diversas áreas do conhecimento para indivíduos com diploma de nível 
superior. 

CAPÍTULO II - DA IMPLEMENTAÇÃO E OFERECIMENTO 

Artigo 3º. A implantação de um curso de Pós-Graduação lato sensu está sujeita às normas 
estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário de 
Adamantina, em consonância com a legislação vigente e condicionada a: 

I. disponibilidade de recursos humanos, materiais e financeiros; 

II.  qualificação do corpo docente na área de concentração do curso, comprovada atuação 
profissional, acadêmica, artística ou científica, bem como sua disponibilidade para 
orientação discente; 

III.  existência de demanda que justifique sua criação. 

Artigo 4º. A oferta dos cursos de Pós-Graduação lato sensu será condicionada à aprovação do 
Projeto Pedagógico do Curso, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Conselho 
Universitário. 

§ 1º. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação submeterá o Projeto Pedagógico do Curso 
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho Universitário, emitindo parecer; 

§ 2º. Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão analisar o Projeto Pedagógico do 
Curso, e encaminhá-lo ao Conselho Universitário para aprovação. 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA CURRICULAR  



 

 

 

Artigo 5º. Os cursos de Pós-Graduação lato sensu deverão ter carga horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas, distribuídas em módulos, com duração máxima de 2 (dois) anos, 
a partir da matrícula no primeiro módulo, incluindo neste prazo a apresentação do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). 

§ 1º. Os módulos terão carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas, podendo ser 
emitido certificado de curso de Aperfeiçoamento aos concluintes de cada módulo. 

§ 2º.  A distribuição dos módulos será estipulada no Projeto Pedagógico do Curso, e inserida 
no contrato de prestação de serviços educacionais, a ser firmado entre o aluno e Centro 
Universitário de Adamantina, no ato da matrícula ou da rematrícula; 

§ 3º. Caso o aluno não consiga concluir e/ou defender seu trabalho final no prazo previsto, 
poderá solicitar prorrogação por até 6 (seis) meses, mediante apresentação de justificativa por 
escrito, cabendo à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação julgar a solicitação. 

Artigo 6º. O aluno poderá iniciar o curso em qualquer módulo, uma vez que os módulos são 
isentos de pré-requisito. 

Parágrafo único. O ingresso do aluno nos módulos dos cursos já em andamento fica 
condicionado à existência de demanda que justifique a abertura dos módulos anteriormente 
oferecidos. 

Artigo 7º. Quando o curso de Pós-Graduação lato sensu destinar-se à qualificação para o 
magistério, pelo menos 60 (sessenta) horas da carga horária total serão utilizadas com 
disciplinas de conteúdo didático-pedagógico. 

CAPÍTULO IV - DA APROVAÇÃO DOS CURSOS  

Artigo 8º. Cabe ao Conselho Universitário do Centro Universitário de Adamantina a 
aprovação dos cursos de Pós-Graduação lato sensu.  

§ 1º. O pedido de aprovação dos cursos deverá ser formulado pelo coordenador do curso, e 
encaminhado para análise pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, acompanhado da 
seguinte documentação: 

1. Projeto Pedagógico do Curso de acordo com modelo estabelecido na legislação vigente do 
Conselho Estadual de Educação e disponibilizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação; 



 

 

 

2. Requerimento ao Conselho Universitário, assinado pelo coordenador do curso e pelos 
docentes das disciplinas; 

3. Curriculum vitae (plataforma Lattes) de todos docentes envolvidos no curso; 

4. Relação do corpo docente do curso, em que, pelo menos 20% (vinte por cento) dos 
professores deverão ser servidores do Centro Universitário de Adamantina. 

§ 2º. A solicitação para aprovação dos cursos poderá ser feita a qualquer momento, sendo 
necessário um prazo de noventa dias para análise do projeto e aprovação pelos órgãos 
competentes.    

Artigo 9º. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação deve avaliar a solicitação e emitir seu 
parecer; em caso de aprovação, deverá encaminhar toda a documentação para análise e 
parecer do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que encaminhará ao Conselho 
Universitário para aprovação. 

Artigo 10. Após aprovação do curso pelo Conselho Universitário, qualquer modificação no 
Projeto Pedagógico do Curso deverá ser encaminhada aos conselhos para nova aprovação. 

Parágrafo único. Cada curso deverá disponibilizar aos alunos o Projeto Pedagógico do Curso 
e as normas específicas relativas aos critérios de avaliação e aprovação, calendário escolar 
com as atividades teóricas e/ou práticas previstas.  

CAPÍTULO V - DA COORDENAÇÃO DOS CURSOS  

Artigo 11. Cada curso de Pós-Graduação lato sensu terá um coordenador, que deve ser 
docente com cargo efetivo na carreira de magistério do Centro Universitário de Adamantina. 

Parágrafo único. O cargo de coordenador será exercido por docente com formação e 
comprovada experiência na área específica do curso, com título mínimo de mestre. 

Artigo 12. Os Coordenadores dos cursos de Pós-Graduação lato sensu serão indicados pelo 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e nomeado pelo Reitor.  

Artigo 13. O mandato do Coordenador da Pós-Graduação tem vigência até o final do curso, 
sendo autorizado pelo Conselho Universitário. 

Artigo 14. Aos coordenadores dos cursos de Pós-Graduação lato sensu compete: 

1. Representar o curso junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 



 

 

 

2. Responsabilizar-se pela elaboração e execução do Projeto Pedagógico do Curso; 

3. Acompanhar o desenvolvimento do curso junto aos docentes responsáveis pelas disciplinas; 

4. Elaborar o cronograma para as atividades do curso; 

5. Elaborar o horário semanal das aulas; 

6. Colaborar com os professores na elaboração dos programas teóricos e práticos; 

7. Atender aos docentes e discentes, orientando-os para resolução de problemas relativos ao 
curso; 

8. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem; 

9. Registrar, no final das atividades previstas para cada disciplina, as notas e frequências que 
constarão no histórico escolar; 

10. Assinar os documentos pertinentes; 

11. Acompanhar, em conjunto com a secretaria de Pós-Graduação, o encerramento das 
atividades em cada turma do curso; 

12. Atender às solicitações de informação sobre o curso, solicitadas por órgãos do Centro 
Universitário de Adamantina ou externos. 

CAPÍTULO VI - DO CORPO DOCENTE  

Artigo 15. A titulação mínima exigida para o corpo docente do curso é de Mestre. 

§ 1º. O Conselho Universitário poderá, excepcionalmente, aprovar docentes sem título de 
Mestre, se suas experiências e qualificações forem julgadas suficientes para o curso, desde 
que o número não ultrapasse 1/3 (um terço) do total de docentes indicados; 

Artigo 16. O corpo docente para os cursos de Pós-Graduação lato sensu será composto por 
servidores com cargos efetivos e cargos contratados por tempo determinado nas carreiras de 
magistério do Centro Universitário de Adamantina, bem como por profissionais externos ao 
Centro Universitário de Adamantina, desde que estes tenham formação e comprovada 
experiência na área específica do curso. 

§ 1. O número de docentes externos ao Centro Universitário de Adamantina não poderá 
ultrapassar o limite de 80% (oitenta por cento) em relação ao total de docentes do curso; 



 

 

 

§ 2. Aos profissionais externos ao Centro Universitário de Adamantina, não implicará ou 
acarretará qualquer vínculo empregatício, nem responsabilidade por parte da instituição. 

Artigo 17. A escolha de profissionais para o corpo docente obedecerá, preferencialmente, aos 
seguintes critérios: 

a) pertencer ao quadro de servidores permanentes do Centro Universitário de Adamantina, 
com qualificação específica na área da disciplina a ser ministrada; 

b) apresentar a maior titulação; 

c) ter participação em pesquisa e atividades de ensino na graduação e/ou pós-graduação; 

d) apresentar produção relevante nas áreas técnica e científica ou artística nos últimos 03 
(três) anos. 

Artigo 18. A substituição de membro do corpo docente será permitida desde que o docente 
substituto preencha os requisitos especificados nos artigos 14 a 16 deste regulamento. 

§ 1º. A substituição será feita com base em justificativa do coordenador, sendo aprovada em 
seguida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

§ 2º. Após aprovação da justificativa para substituição de docente, ficará a cargo do 
coordenador a adequação do novo docente no Projeto Pedagógico do Curso. 

Artigo 19. Constituem atividades de Pós-Graduação lato sensu a serem exercidas pelo corpo 
docente: 

I. Atividades de ensino: ações regulares realizadas nos ambientes pedagógicos, e 
relacionadas à docência nas disciplinas/módulos do curso; 

II.  Atividades complementares ao ensino: orientação de alunos de pós-graduação para 
realização de trabalho final; 

III.  Atividades de extensão: participação regular, extracurricular, voltada para integração e 
aprimoramento nas disciplinas/módulos (seminários, palestras, visitas técnicas, etc); 

IV.  Atividades de pesquisa: atuação regular em pesquisa científica ou tecnológica, 
envolvendo alunos. 

Artigo 20. São atribuições do corpo docente: 



 

 

 

I. Planejar e elaborar o material didático necessário para ministrar as aulas da disciplina; 

II.  Ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o curso; 

III.  Acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos na respectiva disciplina; 

IV.  Desempenhar as demais atividades inerentes ao curso; 

V. Orientar e participar na avaliação do trabalho final; 

VI.  Participar das reuniões com o coordenador de curso, quando convocado. 

CAPÍTULO VII - DO ACESSO AOS CURSOS  

Seção I - Da matrícula e rematrícula 

Artigo 21. O ingresso dos alunos nos cursos de Pós-Graduação lato sensu ocorrerá mediante 
matrícula junto à Secretaria de Pós-Graduação no Centro Universitário de Adamantina. 

Artigo 22. O candidato deverá efetuar sua matrícula dentro do período divulgado no edital 
específico do curso, devendo anexar ao requerimento cópia autenticada por fé pública de: 

1. Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso; 

2. Histórico escolar completo do curso de graduação; 

3. Registro ou pelo menos o protocolo de inscrição junto ao Conselho de Classe específico, 
para os casos aplicáveis; 

4. Cédula de Identidade; 

5. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), para brasileiros; 

6. Certidão de Casamento ou de Nascimento;  

7. Documentação específica exigida para estrangeiros, conforme legislação vigente; 

8. Pagamento da taxa específica; e 

9. 01 (uma) foto 3x4 recente, sem data. 

§ 1º. Para efetivar a matrícula, é indispensável apresentar todos os documentos relacionados 
acima. 



 

 

 

§ 2º. Não terá direito a certificado o aluno que não tiver sua matrícula confirmada pela 
Secretaria de Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina. 

§ 3º. A rematrícula pressupõe a pluralidade de módulos, de acordo o Projeto Pedagógico do 
Curso, bem com a efetivação de matrícula anterior, ficando o aluno dispensado das exigências 
previstas no “caput” deste artigo. 

Artigo 23. Nos cursos em que há desenvolvimento de atividades práticas em serviços de 
saúde, o coordenador deve estabelecer as vacinas que os alunos devem receber, bem como 
controlar o seu cumprimento, conforme legislação específica. 

Artigo 24. A matrícula nos cursos de Pós-Graduação lato sensu não configura contrato de 
trabalho com o Centro Universitário de Adamantina nem constitui vínculo empregatício entre 
as partes, ainda que o aluno receba bolsa de algum órgão governamental ou instituição de 
fomento à pesquisa. 

Seção II - Dos afastamentos e licenças 

Artigo 25. Serão indicados exercícios domiciliares aos alunos com moléstia infectocontagiosa 
ou licença maternidade para compensar faltas a atividades teóricas; tais condições deverão ser 
comunicado à Secretaria de Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina, mediante 
preenchimento de formulário próprio e entrega de atestado médico para encaminhamento ao 
coordenador do curso. 

§ 1º. Deferidas as licenças, os professores das disciplinas em que houve faltas atribuirão 
atividades e exercícios domiciliares a serem feitos pelo aluno, cabendo à coordenação do 
curso designar o período de entrega. 

§ 2º. As atividades práticas ocorridas no período de licença deverão ser executadas, 
integralmente, em período determinado pelo coordenador do curso. 

Artigo 26. A concessão das licenças gestante e por motivo de saúde não exime o aluno de 
cumprir as atividades acadêmicas e mostrar aproveitamento pedagógico. 

Artigo 27. As demais possibilidades de afastamento do curso e reposição das atividades 
acadêmicas em cursos presenciais e à distância serão decididas pela Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação, ouvido o coordenador do curso. 

Seção III - Do cancelamento da matrícula  



 

 

 

Artigo 28. O cancelamento da matrícula consistirá no desligamento definitivo do aluno, com 
total cessação dos vínculos didáticos mantidos com o Centro Universitário de Adamantina. 

Artigo 29. O aluno que cancelar a matrícula poderá solicitar declaração de frequência e 
aproveitamento nas disciplinas cursadas no período, ouvido o coordenador do curso. 

CAPÍTULO VIII - DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

Artigo 30. Os critérios para avaliação e aprovação serão expressamente estabelecidos no 
credenciamento do curso e em seu Projeto Pedagógico. 

Artigo 31. Serão atribuídas notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) às diversas formas de 
avaliação do aproveitamento escolar. 

§ 1º. A critério do coordenador do curso, poderá ser concedido aproveitamento de estudo em 
disciplinas já cursadas pelo aluno, desde que ele tenha o aproveitamento e a equivalência dos 
estudos comprovados; 

§ 2º. O aproveitamento de estudo em outros cursos de Pós-Graduação lato sensu poderá ser 
incorporado ao histórico escolar do aluno quando este for emitido no final do curso; 

§ 3º. As disciplinas solicitadas para aproveitamento deverão ter sido cursadas em programas 
de Pós-Graduação lato sensu de outras instituições reconhecidas pelo MEC; 

§ 4º. A solicitação para aproveitamento de disciplinas deverá ser feita na Secretaria de Pós-
Graduação do Centro Universitário de Adamantina, mediante apresentação do histórico 
escolar e certificado (equivalente), com cópia da ementa da disciplina cursada; 

§ 5º. O aproveitamento de disciplinas não poderá ultrapassar 20% da carga horária total do 
curso, e desde que as disciplinas tenham sido cursadas há menos de 2 (dois) anos; 

§ 6º. Caberá ao coordenador do curso analisar e dar o parecer de aceitação do aproveitamento. 

Artigo 32. Considerar-se-á aprovado no curso, o aluno que obtiver:  

1. No mínimo, média 7,0 (sete) com base nas notas de cada uma das disciplinas e atividades 
práticas do curso. 

2. Frequência mínima de 75% em cada uma das disciplinas. 



 

 

 

3. Frequência mínima de 75% nas atividades presenciais obrigatórias em cursos oferecidos 
na modalidade de Educação à Distância, compreendendo avaliação, exames, estágios, 
defesa de trabalhos ou atividades práticas, os quais serão realizados no Centro 
Universitário de Adamantina ou nos pólos de apoio presencial, devidamente 
credenciados. 

4. Ter apresentado presencialmente o TCC, sendo aprovado com nota igual ou maior que 
7,0 (sete). 

Parágrafo único. Será considerado aprovado e poderá receber certificado o aluno que tiver 
cursado todos os módulos, com suas respectivas disciplinas teóricas e práticas, mesmo que já 
tenha 75% de frequência obrigatória no curso. Não será concedido certificado aos alunos que 
não cumprirem a carga horária estabelecida pela coordenação do curso. 

Artigo 33. O certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu na área 
específica e o respectivo histórico escolar serão concedidos aos alunos concluintes aprovados. 

CAPÍTULO IX - DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TC C) 

Artigo 34. O TCC deverá ser elaborado individualmente pelo aluno até o final do curso, 
mediante a designação de um orientador entre os docentes do curso. 

§ 1º. O TCC será apresentado à Comissão Julgadora designada para este fim e, a critério do 
orientador e do coordenador do curso, poderá ser apresentada publicamente. 

§ 2º. O aluno que, por causa justa e devidamente comprovada perante a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, não entregar seu TCC no prazo estipulado pode solicitar 
prorrogação por até seis meses, contados a partir do último dia letivo do curso. 

Alínea 1ª. O aluno deve solicitar a prorrogação por escrito ao coordenador do curso, que 
analisará o pedido junto com o orientador. 

Alínea 2ª. O não cumprimento deste prazo implicará na reprovação do aluno no curso. 

CAPÍTULO X - DOS DEVERES DOS ALUNOS  

Artigo 35. Cabe ao corpo discente cumprir as normas estabelecidas neste regulamento, como 
também atender as regras estabelecidas pelo curso no qual está matriculado. 

CAPÍTULO XI - DO CALENDÁRIO ESCOLAR 



 

 

 

Artigo 36. O calendário escolar e as normas do curso serão organizados pelo coordenador e 
deverão ser comunicados aos alunos e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

CAPÍTULO XII - DOS CURSOS À DISTÂNCIA  

Artigo 37. Os cursos oferecidos na modalidade de Educação à Distância (EAD) devem ser 
credenciados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, mediante a apresentação de 
informações didático-pedagógicas, administrativas, materiais e de recursos humanos 
condizentes com as exigências para a sua viabilização e conforme os critérios estabelecidos 
para os cursos presenciais, descritos neste regulamento. 

Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação poderá solicitar parecer sobre 
o curso ao(s) órgão(s) responsável(eis) pela regulação da EAD no Centro Universitário de 
Adamantina. 

CAPÍTULO XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 38. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação expedirá normas e instruções aos 
coordenadores dos cursos de Pós-Graduação lato sensu para racionalização de seus serviços e 
rotinas administrativas, visando à melhor coordenação, supervisão e divulgação de suas 
atividades. 

Artigo 39. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação poderá propor a suspensão de 
qualquer curso de Pós-Graduação lato sensu que não cumprir o presente regulamento e 
demais normas vigentes. 

Parágrafo único. A proposta de suspensão de curso de Pós-Graduação lato sensu deverá ser 
encaminhada para apreciação e aprovação em última instância, pelos órgãos competentes da 
instituição. 

Artigo 40. As disposições sobre patentes, designações, segredos comerciais, direitos autorais 
e de propriedade intelectual, decorrentes das atividades de operações previstas ou não em 
convênios, serão analisadas caso a caso, conforme a legislação em vigor, ouvindo as partes 
envolvidas e assessoradas pelos órgãos competentes. 

Artigo 41. Nas publicações decorrentes do trabalho final, deverão constar os nomes dos 
autores, das empresas de fomento (se houver) e do Centro Universitário de Adamantina. 

Artigo 42. O aluno que não cumprir as determinações deste regulamento será desligado do 
curso de Pós-Graduação lato sensu e ficará impedido de receber o certificado. 



 

 

 

Artigo 43. Não haverá trancamento de matricula para Cursos de Pós-Graduação lato sensu. 

Artigo 44. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  

Artigo 45. Este Regulamento entrará em vigor após análise técnica pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e aprovação pelo Conselho Universitário. 

Parágrafo único. Os cursos em andamento deverão obedecer às normas vigentes na ocasião 
de sua aprovação até a sua conclusão. Em caso de reoferecimento, aplicar-se-á o presente 
Regulamento. 

 

      Adamantina, 20 de setembro de 2017. 

 

 

 

      Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

      Reitor 

 

 

Profa. Dra. Márcia Zilioli Bellini  

      Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 


