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APRESENTAÇÂO 

 

O CPGEX é  responsável pela promoção de atividades de ensino e extensão, 

complementares aos cursos de ensino superior. Objetiva contribuir para a 

materialização dos propósitos da Instituição e procura viabilizar cursos de pós-

graduação, aperfeiçoamento, extensão cujos conteúdos contemplam a missão 

educativa. 

 

TÍTULO I 

DO CURSO E DE SEUS OBJETIVOS 

Art.1º - O curso de pós-graduação Lato Sensu é uma das modalidades de cursos 

oferecidos nas FIES, pelo Centro de Pós-Graduação e Extensão-CPGEX, 

obedecendo as disposições legais existentes, voltado às expectativas de 

aprimoramento acadêmico e profissional com duração de até 2 (dois) anos, com 

exceção de cursos que apresentam uma carga horária de 200h ou 400 horas de 

estágio e com caráter de educação continuada.  

Art.2º - O curso de pós-graduação lato sensu tem como objetivos contribuir para a 

materialização dos propósitos da Instituição cujos conteúdos contemplam as 

aspirações educativas da Instituição.  

 

TÍTULO II 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art.3º - A modalidade de curso de que trata este Regulamento tem amparo legal na 

Resolução CNE/CES Nº 1, de 8 de junho de 2007, da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), homologada em 18 de 

maio de 2007. 

Parágrafo Único - Nos termos da resolução vigente, incluem-se na categoria de 

curso de pós-graduação lato sensu os cursos designados como MBA (Master 

Business Administration) ou equivalentes. 

 

TÍTULO IIIDA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Art.4º - O curso de pós-graduação lato sensu tem sua organização curricular 

apresentada em componentes curriculares diversos, como disciplinas, estágios e 

outras atividades de cunho formativo. 
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§ 1.º - O conteúdo, a carga horária e a distribuição dos componentes curriculares 

obedecem às características e necessidades de cada curso oferecido; 

§ 2.º - Em função de projetos específicos e objetivos determinados nos mesmos, os 

cursos podem partilhar componentes curriculares comuns, os alunos poderão gozar 

do regime de aproveitamento de estudos; 

§ 3.º - O aproveitamento de estudos, seus critérios e a definição dos responsáveis 

pelo processo de isenção serão definidos, no âmbito de cada curso, pelo 

Coordenador, em entendimentos com os integrantes do corpo docente, reservando-

se a estes, preferencialmente, a condição de avaliadores, de acordo com sua 

formação e especialidade. 

§ 4.º - De acordo com a resolução vigente, os cursos de pós-graduação lato sensu 

terão a duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, nestas não são 

computados o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e 

o reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de 

conclusão de curso. 

Art.5º - Na ocorrência de qualquer impedimento à execução das atividades 

estabelecidas, o Centro de Pós-Graduação e Extensão – CPGEX poderá alterar o 

programa e a estrutura do curso, carga horária das componentes curriculares, corpo 

docente, bem como a data de início e término do curso e calendário das aulas, 

conforme autonomia dessa Instituição estabelecida pela Lei nº 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases, sem prejuízo aos alunos nela matriculados. 

 

TÍTULO IV 

DO REGIME ACADÊMICO 

 
CAPÍTULO I – DA INSCRIÇÃO  

Art.6º - Em cumprimento ao estabelecido na resolução vigente, os cursos de pós-

graduação lato sensu são oferecidos somente para matrícula de portadores de 

diploma de curso superior. 

Art.7º - A inscrição para participação do processo de seleção para os cursos 

oferecidos pelo CPGEX poderá ser feita de forma on-line por meio de preenchimento 

do formulário de inscrição disponível no site da instituição ou ainda de forma 

presencial.  
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CAPÍTULO II - DA SELEÇÃO 

Art.8º - O processo de seleção dos candidatos para os cursos de pós-graduação 

levará em consideração a análise curricular e se necessário a entrevista com o 

Coordenador do Curso.  

§ 1.º - A seleção dos alunos é responsabilidade do Coordenador do curso.  

§  2.º - As exigências relativas à seleção deverão constar  na divulgação do curso. 

 

CAPÍTULO III - DAS VAGAS 

Art.9º - O número de vagas para cada curso será fixado em função de suas 

características. 

 

CAPÍTULO IV - DA MATRÍCULA NOS CURSOS 

Art.10 - Terão direito à matrícula os candidatos que forem aprovados no processo 

de seleção, respeitando o limite de vagas oferecidas. 

Art.11 - Para efetivar a matrícula no curso pretendido, o candidato deverá realizar 

diretamente na Secretaria do Centro de Pós-Graduação e Extensão – CPGEX. 

§ 1º - No ato da matrícula, o aluno ou responsável financeiro, deverá firmar com as 

FIES o contrato de prestação de serviços educacionais.  

§ 2º - O responsável pela inscrição, descrito no item acima, deverá efetuar o 

pagamento da parcela equivalente ao plano ao qual houver aderido. 

 

CAPÍTULO V - DA FREQUÊNCIA 

Art.12 - A frequência no curso é obrigatória e obedece ao disposto na resolução 

vigente, exige 75% (setenta e cinco por cento) de presença por módulo. 

§ 1º - É considerado reprovado o aluno que não atingir o mínimo obrigatório de 

frequência indicado no presente Artigo. 

§ 2º - As aulas de reposição poderão acontecer em datas não previstas no 

calendário oficial do curso. 

 

CAPÍTULO VI – DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Art.13 - O aproveitamento, no decorrer de cada componente curricular, é avaliado 

mediante: 

a- O acompanhamento continuado, feito pelo professor, do desempenho do aluno 

nos trabalhos acadêmicos propostos;  
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Art.14 - A apuração do rendimento do aluno, em cada componente curricular, será 

expressa por meio de graus, de 0 (zero) a 10 (dez). 

§ 1º - O lançamento dos graus para cada disciplina curricular deve ser efetuado pelo 

professor, observado o prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento das 

aulas. 

§ 2º - Considera-se aprovado na disciplina curricular o aluno que alcançar média 7,0 

(sete). 

§ 3º - Nos casos em que o projeto pedagógico do curso dispense a avaliação da 

disciplina curricular  por grau, o professor deverá registrar seu cumprimento ou não. 

Art.15 - A elaboração de trabalhos poderá ser realizada nas seguintes condições: 

a- Alunos que comprovarem por meio de atestado médico, doença contagiosa ou 

cirurgia realizada; 

b- Casos omissos autorizados pela coordenação do curso. 

Art.16 - Os pedidos de revisão das avaliações deverão ser feitos na Secretaria do 

CPGEX, por meio de requerimento e em até 7 dias após a entrega das notas. 

§ 1º - Os pedidos de revisão das avaliações terão custo adicional. 

Art.17 - Nos casos de reprovação em disciplina curricular, o auno deverá refazê-la 

com custo adicional, ficando a critério do CPGEX definição de data, local e horário 

para oferta da disciplina curricular em questão. 

 

 

CAPÍTULO VII - DO TRANCAMENTO E DO CANCELAMENTO 

Art.18 - A opção de trancamento ou cancelamento dos cursos de pós-graduação 

lato sensu  dá por meio de preenchimento de requerimento na Secretaria do CPGEX 

e após pagamento de taxa vigente. Para tal o aluno deverá estar em dia com as 

mensalidades.  

§ 1º - O prazo de trancamento é de 01 (um) ano. 

 

 

CAPÍTULO VIII – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

Art.19 - Atendendo ao disposto na resolução vigente, o aluno do curso de pós-

graduação lato sensu está obrigado a elaborar um Artigo ou Monografia ou 

montagem de peça para a conclusão do curso. 
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Art.20 – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) norteia-se pelas seguintes 

características: 

a- relação direta com a área ou campo de saber no qual está situado o curso; 

b- aplicabilidade  a trabalhos  atuais  ou futuros em que se envolva o aluno, de modo 

a contribuir, para o aperfeiçoamento acadêmico, desempenho profissional, 

desenvolvimento e a consecução dos objetivos das instituições e projetos nos quais 

se insira. 

Art.21 – O TCC será objeto de orientação por parte de docente entre os 

profissionais designados pela coordenação do curso. 

Art.22 – O TCC pode ser objeto de defesa perante banca examinadora alinhada ao 

projeto pedagógico do curso. 

Art.23 – O TCC, depois de revisada pelo orientador deve ser entregue na Secretaria 

do CPGEX em formato impresso e digital no prazo máximo de 90 ou 180 (cento e 

oitenta dias) a contar da data de término do último componente curricular ministrado 

no curso (última aula). O discente que não cumpriu este prazo, pode solicitar 

prorrogação de 90 dias para artigo e 180 dias para monografia. 

§ 1º - A prorrogação deve ser solicitada ao por escrito a secretaria do CPGEX, com 

taxa adicional; 

§ 2º O aluno que não cumprir o prazo a que se refere este artigo perderá o direito à 

certificação de Especialista. 

§ 3º - A Monografia será disponibilizada para consulta na Biblioteca Central das 

FIES em formato impresso e/ou digital. 

  

TÍTULO V 

DA CERTIFICAÇÃO 

 
Art.24 - O aluno que cumprir todas as exigências acadêmicas e regimentais relativas 

ao curso faz jus ao certificado de especialização correspondente. 

Parágrafo Único - O prazo máximo para integralização do curso, ou seja, para 

cumprimento de todas as exigências acadêmicas e regimentais do curso, é de 6 

(seis) meses a contar da data de término da última disciplina curricular programada. 

Art.25 - O aluno que concluir o curso, nos termos definidos neste Regulamento, 

obterá o certificado reconhecido como título de pós-graduação lato-sensu  de acordo 

com a resolução vigente. 
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TÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO 

 
Art.26 - A coordenação de cada curso será entregue a um coordenador, para esse 

fim, designado pela Coordenação do CPGEX. 

§ 1º - A juízo da Coordenação do CPGEX, um mesmo profissional poderá exercer a 

coordenação de vários cursos. 

Art.27 - São principais atribuições do Coordenador do Curso: 

a- responder perante a Coordenação do CPGEX, pela consecução do projeto 

pedagógico do curso e pelo alcance dos objetivos estabelecidos; 

b- selecionar os alunos para os cursos sob sua coordenação; 

c- prestar assistência e orientação a professores e discentes, promover a 

intermediação entre docente e discente, visando o sucesso do curso; 

d- tomar, junto à Coordenação do CPGEX, as providências relativas às 

necessidades e condições exigidas para a realização do curso; 

cumprir as exigências formuladas pelo CPGEX; 

e- zelar para que professores, alunos e os técnico-administrativo cumpram as 

normas e determinações gerais em vigor na FIES e CPGEX, bem como acompanhar 

as atividades acadêmicas como: entrega dos diários de classe, lançamento de 

notas, cumprimento dos programas curriculares etc. 

 

TÍTULO VII 

DO CORPO DOCENTE 

 
Art.28 - O corpo docente do curso de pós-graduação lato sensu será composto por 

docentes das FIES e docentes convidados. 

Art.29 - O corpo docente de cursos de pós-graduação deverá ser constituído,  por, 

pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de professores portadores de título de 

mestre ou doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido 

pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

Art.30 - Constituem as principais obrigações dos integrantes do corpo docente e que 

deverão ser acompanhadas pela Coordenação do Curso: 
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a- ministrar as componentes curriculares, colaborar com a Coordenação para a 

consecução da proposta do curso e o alcance dos objetivos estabelecidos; 

b- colaborar com o pessoal de apoio técnico e administrativo ao curso, efetuando, 

de acordo com as rotinas e prazos estabelecidos, todos os registros e anotações 

necessários, como: lançamento dos graus das avaliações, atualização do 

preenchimento dos diários de classe, entrega de toda documentação necessária 

para efeitos de cadastro e pagamento... 

c- cumprir integralmente os horários e programas estabelecidos; 

d- manter atualizado seu Curriculum Lattes. (http://lattes.cnpq.br) 

 

TÍTULO VIII 

DO CORPO DISCENTE 

 
Art.31 - Constituem obrigações dos integrantes do corpo discente: 

a- participar de todas as atividades acadêmicas do curso; 

ser assíduo, garantindo o cumprimento do previsto no Art. 12 deste Regulamento; 

b- colaborar com a Coordenação, com o Corpo Docente e com o Apoio Técnico e 

Administrativo, para que sejam concretizada a proposta do curso; 

c- comunicar ao CPGEX oficialmente a desistência do Curso; 

d- registrar quaisquer alterações nos seus dados cadastrais. 

Art.32 - Constituem direitos dos integrantes do corpo discente: 

a- receber o programa das disciplinas curriculares, contendo, a proposta do curso, 

procedimentos didático-metodológicos adotados, os objetivos a atingir, as indicações 

bibliográficas e os critérios de avaliação adotados; 

b- receber o Certificado de Conclusão do Curso, nos termos da resolução vigente, 

após o cumprimento das exigências acadêmicas e legais, com frequência, prevista 

na proposta do curso. 

TÍTULO IX 

DO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 
Art.33 - Constituem obrigações em: 

a- realizar as funções e tarefas correspondentes aos seus cargos, tendo em vista a 

consecução da proposta do curso e o alcance dos objetivos estabelecidos; 
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b- cumprir, e zelar para que professores e alunos cumpram, as normas e 

determinações gerais em vigor nas FIES. 

Art.34 – De acordo com o CPGEX e as disposições legais vigentes, alunos 

matriculados nos cursos de Especialização, poderão integrar o apoio técnico e 

administrativo do referido curso, na condição de monitor. 

  

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.35 - Todos os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu realizados pelo CPGEX 

devem obedecer ao presente Regulamento.  

Art.36 - Os casos eventualmente omissos poderão ser submetidos à apreciação da 

Coordenação Geral do CPGEX para decisão e julgamento.  

Art.37 - O presente Regulamento poderá ser alterado, a qualquer tempo, pelo 

CPGEX. Neste caso, o aluno deverá ser notificado do novo Regulamento. 

 

Seção VI 

DA EXTENSÃO 

 

Artigo 38O. - A atividade de Extensão da FIES é entendida como uma atividade 

acadêmica articulada de forma indissociável ao Ensino e à Pesquisa, marcada por 

um processo educativo, cultural e científico que viabiliza a relação transformadora 

entre IES e Sociedade. 

§ 1o. É uma atividade ligada à Direção Acadêmica e Centro de Pós Graduação e 

Extensão - CPGEx  e assuntos Comunitários. 

Artigo 39O. -  Toda e qualquer forma ou prática de extensão atenderá a um dos 

seguintes níveis: 

I Programa: Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão 

(cursos, eventos, prestação de serviços) integradas com atividades de 

pesquisa/iniciação científica e de ensino. 

II Projeto: ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, 

científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. 
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III Curso: ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, planejada e 

organizada de modo sistemático apresentando no mínimo 16 (dezesseis) horas e no 

máximo 180 (cento e oitenta) horas. 

IV Evento: implica na apresentação e/ou exibição, livre ou com público 

específico do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e 

tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pelas FIES. 

V Prestação de Serviços: corresponde ao trabalho oferecido pela Instituição 

contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, entre outros). 

Artigo 40O.  -  A responsabilidade pela coordenação de cursos de extensão será do 

CPGEx articulado ou não com a Direção Acadêmica dependendo do caráter do 

curso. 


