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REGULAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU   

 
O presente documento constitui-se em um instrumento que normatiza o gerenciamento 
e as atividades relacionadas a todos os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos 
pela FLT – Faculdade Luterana de Teologia. 

 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DAS MODALIDADES DA PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 
Art. 1º – Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FLT – Faculdade Luterana de 
Teologia orientam-se pelas normas especificadas neste Regulamento e estão sujeitos ao 
Estatuto da União Cristã – Associação Social e Educacional (Entidade Mantenedora da 
FLT) e ao Regimento Interno da FLT, em consonância com a legislação vigente e com as 
normas estabelecidas pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT.  
 
Art. 2º – Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FLT, que podem ser de 
Especialização, Aperfeiçoamento ou Capacitação, têm por finalidade a qualificação de 
recursos humanos para o exercício de atividades profissionais e técnicas, incluindo a 
formação humana e a realização de estudos com abordagem científica; e têm por 
objetivo proporcionar ao discente as mais recentes informações, visando conferir ao 
mesmo um nível de elevado padrão científico, técnico e profissional na área do curso. 
 

§ 1º – Considerando-se a que a educação superior brasileira prevê a oferta de 
cursos e programas subsequentes à graduação, e que podem ser (a) de Pós-
Graduação Stricto Sensu, que compreendem programas de mestrado e 
doutorado, acadêmicos ou profissionais, ou que podem ser (b) de Pós-Graduação 
Lato Sensu, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 
atendam às exigências das instituições de ensino, e que podem consistir de cursos 
de especialização, aperfeiçoamento e outros (LDB, Lei 9394, de 20.12.1996, Art. 
44), a FLT oferece as seguintes modalidades de cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu: 

I – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade de Especialização, 
que se caracterizam por possuírem carga horária mínima de 360 horas, 
nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem 
assistência docente, nem o tempo reservado para a elaboração individual 
de um Trabalho de Conclusão de Curso, quando assim exigido por lei, e que 
tem objetivo técnico profissional específico, sem abranger o campo total do 
saber em que se insere a especialidade; são cursos destinados ao 
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treinamento nas partes de que se compõe um ramo profissional ou 
científico. 
II – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade de 
Aperfeiçoamento, que se caracterizam por possuírem carga horária mínima 
de 180 horas (Parecer CNE/CES nº 263/2006 e Parecer CNE/CES nº 
254/2002), nestas não computado o tempo de estudo individual ou em 
grupo, sem assistência docente, e que se ocupam de campos específicos da 
atividade profissional, inclusive a docente, sem abranger o campo total do 
saber em que se insere a especialidade; são igualmente cursos destinados 
ao treinamento nas partes de que se compõe um ramo profissional ou 
científico. 
III – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade de Capacitação, 
que se caracterizam por possuírem carga horária mínima de 50 horas, que 
se ocupam de campos específicos da área profissional, sendo destinados à 
capacitação de recursos humanos em tópicos selecionados específicos de 
um ramo profissional ou científico. 

§ 2º – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu podem ser eventuais, ao passo que a 
pós-graduação em sentido próprio (Stricto Sensu) é parte integrante do complexo 
universitário, necessária à realização de fins essenciais de uma universidade ou de 
IES (faculdades ou centros universitários) que foram devidamente autorizadas 
para tal fim, nos termos da legislação de ensino vigente. 

 
CAPÍTULO II – DA COORDENAÇÃO GERAL DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU 
 
Art 3º – A coordenação geral dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu será feita por um 
colegiado de docentes, composto pelos coordenadores dos cursos de pós-graduação, 
presididos por um dentre os pares, indicado pelo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
§ 4º – São atribuições da Coordenação Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 
 
 I – Deliberar sobre a criação de novos cursos; 
 II – Encaminhar a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos novos cursos; 

III – Acompanhar todas as questões relativas à implantação e à oferta, ao 
desenvolvimento, e à conclusão de cursos; 
IV – Selecionar e deliberar sobre o colegiado de docentes de cada curso, incluindo 
os docentes do quadro permanente sempre que possível, e/ou convidando 
docentes externos à FLT, e zelando por sua titulação, competência científica, 
técnico-acadêmica e didática;  
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V – Manter reuniões regulares sobre o andamento dos cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu; 
VI – Encaminhar a elaboração das planilhas de orçamento de receitas e despesas 
dos cursos, e monitorar a evolução financeira destes,  
VII – Convocar, sempre que necessário para a organização e o bom andamento 
dos cursos, os docentes que fazem parte do colegiado de um ou de mais cursos, 
para reuniões de planejamento e discussão de pautas atinentes aos cursos; 
VIII – Zelar para que os cursos sejam avaliados pela CPA, e interagir com a CPA, 
visando melhorias. 
IX – Resolver todas as questões atinentes aos cursos, planejados ou já em 
andamento, visando o êxito de sua oferta; 
X – Encaminhar a elaboração de contratos, termos de convênio e/ou de parceria 
com entidades de interesse da FLT, visando o apoio na oferta de cursos de pós-
graduação; e, 
XI – Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 

 
CAPÍTULO III – DA CRIAÇÃO DE CURSOS  

 
Art. 5º – Os Projetos de criação de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, independente 
da modalidade (Especialização, Aperfeiçoamento ou Capacitação) podem ser de 
iniciativa tanto da Coordenação Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, quanto 
de outros colegiados da FLT (p. ex. CEPE, Diretoria Geral, ou mesmo Conselho Superior), 
ou ainda de docentes ou coordenadores que elaboram propostas de novos cursos a 
partir da constatação de necessidades de formação decorrentes do contato com os 
públicos-alvo ou entidades que se encontram no raio de atuação da FLT, devendo todas 
as propostas, indistintamente, seguir o trâmite interno até sua aprovação.  
 

§ 1º – As propostas ou projetos de novos cursos lato sensu poderão estar inseridas 
em programas permanentes ou serem oferecidas em caráter eventual.  
§ 2º – Cada Projeto de criação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 
independente se na modalidade de Especialização, Aperfeiçoamento ou 
Capacitação, deve conter:  

I – identificação:  
a) nome do Curso;   
b) Coordenador(es) do Curso;  
c) período previsto de realização;  
d) períodos de inscrição e seleção;  
e) carga horária prevista;  
f) número mínimo e máximo de vagas;  
g) público-alvo; 
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h) requisitos e documentos para inscrição e matrícula; 
i) local e endereço da oferta do curso; 
j) eventual indicação de parceria, convênio ou contrato de instituição 
que apoia a oferta do curso; 

II – justificativa para a oferta e lançamento do curso;  
III – objetivos gerais e específicos;  
IV – relação das disciplinas com as respectivas ementas, conteúdos 
programáticos, cargas horárias, e bibliografia básica e complementar;  
V – relação do corpo docente por disciplina, com a respectiva titulação e 
instituição de origem; 
VI – metodologia de ensino e critérios e atividades/formas de avaliação das 
disciplinas;  
VII – detalhamento da disponibilidade de espaço físico, recursos humanos, 
recursos materiais e equipamentos (facultativo);  
VIII – planilha orçamentária com previsão de receitas e despesas; 
IX – demais normas de funcionamento. 

§ 3º – Caberá aos proponentes a apresentação dos projetos para análise e parecer 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e, na sequência, ao Conselho 
Superior, para aprovação e, posteriormente, o acompanhamento dos cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu.  
§ 4º – Quando o curso de Pós-Graduação Lato Sensu tiver como objetivo a 
formação de docentes, deverá ser observado o disposto na legislação específica. 

 
Art. 6º – O corpo docente dos cursos de especialização deverá ser constituído por 
docentes especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-profissional, sendo que o 
percentual de docentes que deverão apresentar titulação de mestre ou doutor, obtido 
em programa de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecido pelo Ministério da Educação 
deverá ser, pelo menos, aquele  exigido pela legislação da Pós-Graduação vigente no 
momento da aprovação do projeto. 
 

§ 1º – Recomenda-se que, independente do percentual mínimo de mestres e 
doutores exigidos por legislação no momento da aprovação do curso, a instituição 
tenha por meta possuir em seus cursos de Pós-Graduação Lato Sensu o maior 
percentual possível de docentes mestres e doutores, sendo que os demais 
docentes devem possuir, no mínimo, formação em nível de especialização. 
§ 2º – Para composição do corpo docente dos cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu, deverá ser verificado primeiramente o quadro permanente de docentes da 
FLT, de acordo com a área do conhecimento prevista para desenvolvimento do 
projeto do curso, podendo-se também convidar docentes externos que 
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preencham os requisitos de titulação mínima para ministrarem disciplinas 
específicas. 
§ 3º – A respectiva Coordenação de Curso será responsável pelo planejamento, 
distribuição e registro da carga horária de seus docentes em cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu, inclusive pelos horários extraordinários, a fim de evitar a 
sobreposição com outras atividades do docente na FLT, observadas as normas 
vigentes.  

 
Art 7º – Cada Curso de Pós-Graduação Lato Sensu constituirá um colegiado específico, 
sendo que as atividades de cada curso de Pós-Graduação Lato Sensu serão coordenadas 
por um docente (Coordenador de Curso), cuja indicação caberá ao Diretor de Ensino, 
Pesquisa e Extensão: 
 

§ 1º – São atribuições do Coordenador de Curso: 
I – coordenar, supervisionar e tomar as providências necessárias para o 
funcionamento do curso, conforme estabelecido no PPC do curso e neste 
Regulamento;  
II – exercer a coordenação interdisciplinar, visando a conciliar os interesses 
de ordem didática dos docentes advindos das várias áreas do saber, e que 
atuam no curso; 
III – verificar e monitorar o cumprimento do conteúdo programático e da 
carga horária das disciplinas do curso; 
IV – estabelecer mecanismos adequados de orientação acadêmica aos 
discentes do Curso;  
V – apresentar anualmente um relatório ao CEPE, destacando os principais 
pontos positivos e problemas na ministração dos cursos, inclusive com 
sugestões, caso haja novo oferecimento novas turmas do curso, para 
discussão e avaliação; 
VI – convocar e presidir as reuniões do colegiado do curso por ele 
coordenado, com direito ao voto de qualidade, devendo-se lavrar atas 
dessas reuniões;  
VII – escolher um(a) secretário(a) ad hoc para lavrar as atas de cada reunião 
do colegiado; 
VIII – quando convocado, representar o colegiado do curso em reuniões de 
outros colegiados da FLT;  
IX – conferir, aprovar e assinar os planos de ensino e diários de classe, de 
acordo com o sistema Unimestre; 
X – quando previsto no projeto de curso, encaminhar ao supervisor do 
comitê científico os projetos de pesquisa dos TCCs e coordenar todas as 
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atividades inerentes à elaboração do TCC, atribuindo a cada discente, de 
acordo com o tema escolhido, um docente como docente orientador; 
XI – executar as deliberações da Coordenação Geral de Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu e o que estabelecem as normas de funcionamento 
desses cursos;   
XII – comunicar ao órgão competente qualquer irregularidade no 
funcionamento do Curso e solicitar as correções necessárias; e, 
XIII – exercer outras atribuições inerentes ao cargo, e observadas as 
disposições do presente Regulamento. 

§ 2º – São atribuições do corpo docente enquanto colegiado de curso: 
I – preparar, em tempo hábil, todo material didático necessário para 
ministrar sua disciplina;  
II – ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o Curso;  
III – destinar semanalmente tempo suficiente para o atendimento, 
esclarecimento de dúvidas e resposta a questões dos discentes;  
IV – acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes na respectiva 
disciplina;  
V – desempenhar as demais atividades que sejam inerentes aos Cursos, 
dentro dos dispositivos regimentais;  
VI – participar da orientação e da avaliação de trabalhos de conclusão de 
curso, cumprindo com os prazos estabelecidos; 
VII – elaborar e registrar os planos de ensino e diários de classe no sistema 
Unimestre, bem como, assinar e enviar/entregar na secretaria acadêmica 
da FLT; 
VIII – desincumbir-se de todas as demais atividades inerentes ao 
planejamento e à execução de suas disciplinas e do curso em geral. 

§ 3º – Será assegurada ao docente a autonomia didática, nos termos da legislação 
vigente, do Regimento Interno da FLT, e deste Regimento. 
 

Art 8º – Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu podem ser oferecidos nas modalidades 
presencial ou a distância, desde que asseguradas todas as condições necessárias para 
seu funcionamento e atendida a legislação pertinente.  
  

Parágrafo único – A oferta na modalidade a distância, ainda não existente na FLT, 
somente poderá será realizada depois que a FLT obtenha a devida autorização 
junto aos órgãos governamentais competentes, nos termos da lei brasileira. 
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CAPÍTULO IV – DA OFERTA FORA DE SEDE 
 
Art. 9º – A oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, independente da modalidade 
(Especialização, Aperfeiçoamento ou Capacitação) poderá ocorrer, nos termos da 
legislação vigente, de maneira presencial, em qualquer área do saber e em 
localidade/município diverso daquele constante de sua portaria de credenciamento, 
sendo que nesses casos, a FLT se responsabiliza diretamente pela contratação e 
definição do perfil do corpo docente, pela organização didático-pedagógica do curso 
ofertado, pela integralização do mesmo, pela relação das disciplinas, pela carga horária, 
e por todos os demais requisitos que comprovam a presença da qualidade inerente à 
sua atuação em sua sede e pela qual obteve autorização do MEC para funcionamento.  
 

CAPÍTULO V – DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA 
 
Art. 10 – No contexto da oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a FLT pode selar, 
observadas as disposições da legislação de ensino brasileira vigente, contratos, 
convênios e termos de parceria, seja com outras instituições congêneres e credenciadas 
ao ensino superior, seja com instituições não credenciadas ao ensino superior. 
 

§ 1º – Na elaboração ou na oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a FLT 
poderá selar contrato, convênio ou termo de parceria congênere com outras 
instituições credenciadas no âmbito do sistema federal e dos demais sistemas de 
ensino, nos termos da legislação, e nos quais constarão os poderes e atribuições 
das partes envolvidas. 
§ 2º – A FLT poderá também selar contratos, convênios ou termo de parcerias 
com instituições não credenciadas para oferta de cursos superiores e que atuam 
em áreas afins às de sua atuação ou que lhe sejam de especial interesse, nos 
termos previstos em lei, visando obter apoio para diversas atividades de natureza 
operacional e logística, tais como apoio para divulgação de cursos junto aos 
públicos-alvo de atuação dessas instituições, uso de infraestrutura física, apoio 
logístico na oferta de cursos fora de sua sede, e atividades similares, 
permanecendo as atividades de natureza acadêmica de exclusiva e restrita 
competência e responsabilidade da FLT, tais como: elaboração dos projetos 
pedagógicos dos cursos; celebração de contratos de prestação de serviços 
educacionais com discentes que se matricularem nos cursos; registro acadêmico; 
pagamentos, cobranças, acompanhamento administrativo-financeiro e 
acompanhamento de inadimplentes; prestação de serviços de biblioteca, 
cabendo-lhe também, nos termos da lei, enquanto instituição que efetivamente 
ministrou o curso, o direito e o dever exclusivo de conferir os certificados aos 
concluintes. 



REGULAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU |  FLT  

 
10 

 

§ 3º – É vedado selar contratos, convênios e termos de parceria visando 
„franquear“ a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a entidades não  
credenciadas para a oferta de curso superior, ou ainda visando validar serviços 
educacionas de entes não credenciados ao ensino superior.  

 
CAPÍTULO VI – DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO, MATRÍCULA E CANCELAMENTO 

 
Art 11 – Somente poderão candidatar-se a cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
portadores de diploma de curso superior devidamente reconhecido.  
 

§ 1º – A inscrição deve ocorrer dentro do período previsto no cronograma 
constante PPC do curso, é individual para cada curso e tem seus procedimentos 
informados no material de divulgação dos mesmos.  
§ 2º – Será considerado inscrito o candidato que preencher o formulário de 
inscrição, entregar os documentos necessários e efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, conforme informado no material de divulgação. 
§ 3º – Caso o curso ofertado não seja realizado por decisão da Instituição, a taxa 
de inscrição será devolvida a todos os candidatos inscritos.  
§ 4º – No caso de o candidato não ser selecionado para o curso, desistir de cursá-
lo após ter efetuado sua inscrição, ou não efetuar a matrícula, a taxa de inscrição 
não será devolvida.  

 
Art. 12 – Além dos discentes regulares, os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu poderão 
admitir discentes cursando disciplinas isoladas.  
 

Parágrafo único – Os discentes graduados, matriculados em disciplinas isoladas, 
poderão cursar, nessa condição, até 180 horas de um mesmo curso de 
Especialização, até 90 horas de um mesmo curso de Aperfeiçoamento, ou até 25 
horas de um mesmo curso de Capacitação, recebendo ao final do respectivo 
curso, uma Declaração de Disciplinas Cursadas. 

 
Art. 13 – A seleção dos candidatos regulares e de disciplinas isoladas caberá ao 
Coordenador do Curso, de acordo com os critérios constantes no projeto pedagógico.  
 
Art. 14 – O discente terá sua matrícula efetivada no ato da entrega da documentação, 
confirmada a oferta do curso, e mediante assinatura de Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais.  
 
Art. 15 – O cancelamento deve ser solicitado formal e presencialmente pelo discente 
junto à Secretaria Acadêmica da FLT.  
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§ 1º – Quando efetuado até 7 (sete) dias úteis, após a data de início da primeira 
disciplina, não haverá incidência de multa contratual. Após esse prazo, o discente 
deverá pagar uma multa contratual de valor igual a uma parcela do curso, não se 
desonerando das parcelas vencidas.  

I - no caso de pagamento parcelado, não confere direito à restituição de 
valores já pagos, nem isenção dos valores vencidos;  
II - no caso de pagamento à vista, adotar-se-á como referência o valor à 
vista e o total de meses de duração do curso previsto no respectivo projeto 
pedagógico, não havendo direito à restituição do valor equivalente a um 
mês, nem dos valores correspondentes aos meses já cursados.  

§ 2º – Nos cursos Lato Sensu da FLT não há possibilidade de interrupção 
(trancamento) de curso.  

 
Art. 16 – Em havendo atraso no pagamento das mensalidades superior a 30 dias a FLT 
poderá:  
 

I –  negativar o devedor em cadastros ou serviços legalmente constituídos e 
destinados à proteção de crédito, após prévia notificação;  
II –  promover protesto de duplicata representativa da dívida vencida;  
III –  promover a cobrança judicial;  
IV –  rescindir o contrato por inadimplemento do discente. 
 

Parágrafo único – no caso do inciso IV, havendo atraso no pagamento de 
até três mensalidades, o contrato poderá ser recindido, por deliberação 
conjunta entre o Coordenador de Curso e o Diretor Administrativo-
Financeiro da FLT. 

 
CAPÍTULO VII – DO REGIME DIDÁTICO 

 
Art. 17 – Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu possuem calendário acadêmico 
(cronograma) próprio.  

 
Art. 18 – A integralização dos estudos dar-se-á na forma de aulas ou de atividades 
desenvolvidas, através do Sistema UniMestre, com assistência docente, respeitado o 
projeto do curso e os critérios de avaliação de cada disciplina.  

 
Art. 19 – Cabe ao coordenador do curso, deferir ou não, o aproveitamento de disciplinas 
cursadas em outras ofertas, desde que, nos termos da lei, sejam do mesmo nível das 
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oferecidas no curso em pauta e tenham equivalência mínima ou de 80% de conteúdo e 
100% de carga horária, ou de 100% de conteúdo e 80% de carga horária. 

 
§ 1º – Para egressos de outras instituições de ensino superior, o aproveitamento 
ficará limitado ao máximo de 50% da carga horária prevista para o curso.  
§ 2º – O prazo para solicitação de aproveitamento de disciplinas não poderá 
exceder 24 (vinte e quatro) meses após o término da última disciplina do curso.  
 

Art. 20 –  A avaliação ou verificação do rendimento escolar será feita por disciplina.  
 
§ 1º – O aproveitamento nas disciplinas será avaliado a critério do docente e de 
acordo com as características de cada disciplina, respeitando o estabelecido no 
projeto do curso.  
§ 2º – Para cada disciplina será realizada, no mínimo, 1 (uma) atividade avaliativa, 
sendo recomendada a realização de 2 (duas) ou mais, sendo que cada avaliação 
dará origem a uma nota de 0 a 10 (zero a dez); 
§ 3º – Para aprovação nas disciplinas, o discente deverá obter, no mínimo, o 
equivalente a 70% de aproveitamento, nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula 
zero), e 75% de frequência;  
§ 4º – O discente reprovado poderá cursar disciplina equivalente, desde que a 
disciplina seja oferecida no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses após 
o término da última disciplina do curso.  
 

Art. 21 – A frequência às atividades de cada curso será exigida conforme as 
determinações constantes do Regimento Interno da FLT e da legislação vigente, 
devendo informações a esse respeito constar no PPC. 
 
 

CAPÍTULO VIII – DA DURAÇÃO DOS CURSOS 
 
Art. 22 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu terão duração conforme a sua 
modalidade: 
 

I – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade de Especialização (mín. de 
360 horas) terão duração recomendada de 2 (dois) anos, contados a partir da data 
da matrícula, devendo eventuais ampliações de prazo de integralização ser 
aprovadas pela Coordenação Geral dos Cursos de Pós-Graduação.  
II – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade de Aperfeiçoamento 
(mín. de 180 horas) terão duração recomendada de 1 (um) ano, contado a partir 
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da data da matrícula, devendo eventuais ampliações de prazo de integralização 
ser aprovadas pela Coordenação Geral dos Cursos de Pós-Graduação. 
III – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade de Capacitação (mín. de 
50 horas), terão duração recomenda de 6 (seis) meses, devendo eventuais 
ampliações de prazo de integralização ser aprovadas pela Coordenação Geral dos 
Cursos de Pós-Graduação. 
 
§ 1º – Cada curso seguirá o cronograma previsto em seu próprio PPC. 
§ 2º – Os Cursos poderão ser ministrados em uma ou mais etapas com 
integralização.  

 
 

CAPÍTULO IX – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  (TCC) 
 
Art. 23 – Além das exigências relativas ao aproveitamento e à assiduidade, o discente 
deverá apresentar, de acordo com a modalidade do curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
(Especialização, Aperfeiçoamento, ou Capacitação) e de acordo com o previsto no 
respectivo Projeto Pedagógico do Curso, um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cuja 
realização deverá se dar observados os termos da legislação pertinente vigente. 
 
Art. 24 – Nos curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Especialização oferecidos pela FLT, 
considerada a legislação vigente, poderá  ser exigido um TCC – Trabalho de Conclusão 
de Curso, sendo que cada Projeto Pedagógico de Curso específico fará constar a 
exigência ou não de TCC. 
 

§ 1º – Em sendo exigida a elaboração de um TCC, este deverá ser feito em uma 
das quatro modalidades: 

I – Na forma de um artigo acadêmico que tenha no mínimo 15 e no máximo 
20 laudas de conteúdo, e que verse sobre um tema de livre escolha do 
discente, desde que ligado à área de ênfase do curso em que esteja inscrito; 
II – Na forma de uma resenha crítica e comparativa de duas (2) obras de 
autores distintos que versem sobre um mesmo assunto, de livre escolha do 
discente, desde que ligado à área de ênfase do curso em que esteja inscrito, 
devendo a referida resenha ter no mínimo 15 e no máximo 20 laudas; 
III – Na forma de uma monografia que contenha no mínimo 20 e no máximo 
40 laudas de conteúdo, desconsiderados os elementos pré- e pós-textuais, 
e que verse sobre um tema de livre escolha do discente, desde que ligado 
à área de ênfase do curso em que esteja inscrito; 
IV – Em forma diversa, a ser definida conforme a natureza do curso, e 
detalhada no PPC do referido curso. 
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§ 2º – As instruções a respeito dos referenciais teóricos e metodológicos para a 
elaboração do projeto de TCC e do TCC propriamente dito serão abordados no 
contexto da disciplina de “Metodologia da Pesquisa Científica”, e terão como 
referência o livro Marilze W. RODRIGUES; Stélio RODRIGUES; Rolf R. KRÜGER. 
Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Normas Técnicas para 
Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da FLT. São Bento do Sul: FLT, 2015, 
considerando edição mais recente dessa obra, se houver. 
§ 3º – O TCC será elaborado pelo discente mediante orientação de um docente 
(Docente Orientador), preferencialmente da Instituição, escolhido pelo discente 
dentre o grupo de orientadores indicados pela Coordenação de Curso, após a 
entrega do Projeto de TCC por parte do discente, na data estabelecida pelo 
Cronograma do curso, sendo que o acompanhamento da orientação será 
combinado entre docente orientador e orientando e supervisionado pelo 
coordenador de curso, o qual também deverá observar que haja um limite de 5 
(cinco) discentes para cada orientador, por curso.  
§ 4º – O TCC, em qualquer uma das três modalidades mencionadas nos incisos I-
III do caput deste artigo, é sempre um trabalho ou elaboração individual, de 
acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do curso, que demonstre as 
capacidades de integração de informações e conhecimentos, do relacionamento 
da teoria com a prática e da capacidade de realizar observações, utilizando 
diferentes recursos técnico-metodológicos para embasar a compreensão de 
aspectos da realidade.  
§ 5º – No caso de publicação, constarão como autores, o discente, o docente 
orientador do TCC e outros, caso convidados.  
§ 6º – O prazo limite para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não 
deverá ultrapassar o tempo de seis meses após o encerramento da oferta das 
disciplinas do curso em que o discente estiver matriculado, sendo que eventuais 
exceções deverão ser requeridas pelo discente dentro de um prazo máximo de 
dois anos após o encerramento da oferta das disciplinas, mediante o pagamento 
de taxa adicional de orientação, e após cujo período não será permitida mais a 
retomada do TCC.  
§ 7º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na forma definida em cada 
projeto, deverá ser postado na Plataforma UniMestre ou, se assim estipulado, 
enviado à coordenação de curso e ao Docente Orientador via e-mail até a data 
limite, valendo para avaliação a última versão.  

 
Art. 25 – Nos curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Aperfeiçoamento oferecidos pela 
FLT, que terão pelo menos 180 horas, considerada a legislação vigente, poderá  ser 
exigida elaboração de um TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, sendo que cada 
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Projeto Pedagógico de Curso específico fará constar a exigência ou não de TCC e, em 
caso de exigência, quais as modalidades que serão aceitas.  
 

§ 1º – Em sendo exigida a elaboração de um TCC, aplicam-se as disposições 
constantes nos §§ 2º, 3º, 5º e 7º do Art. 24, acima, também aos TCCs dos Lato 
Sensus de Aperfeiçoamento. 
§ 2º – Os TCCs de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu de Aperfeiçoamento serão 
sempre um trabalho ou elaboração individual, de acordo com o previsto no 
Projeto Pedagógico do curso, e que demonstre as capacidades de integração de 
informações e conhecimentos, do relacionamento da teoria com a prática e da 
capacidade de realizar observações, utilizando diferentes recursos técnico-
metodológicos para embasar a compreensão de aspectos da realidade.  

 
Art. 26 – Nos curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Capacitação oferecidos pela FLT, a 
elaboração de um TCC – Trabalho de Conclusão de Curso é facultativa, sendo que cada 
Projeto Pedagógico de Curso específico fará constar a exigência ou não de TCC e, em 
caso de exigência, quais as modalidades que serão aceitas.  
 

§ 1º – Em sendo exigido um TCC, aplicam-se as disposições constantes nos §§ 2º, 
3º, 5º e 7º do Art. 24, acima, também aos TCCs dos Lato Sensus de Capacitação. 
§ 2º – Os TCCs de Lato Sensus de Capacitação serão sempre um trabalho ou 
elaboração individual, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do curso, 
e que demonstre as capacidades de integração de informações e conhecimentos, 
do relacionamento da teoria com a prática e da capacidade de realizar 
observações, utilizando diferentes recursos técnico-metodológicos para embasar 
a compreensão de aspectos da realidade.  

 
Art. 27 – Haverá, para cada discente dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu um 
orientador ou, a critério do Coordenador de Curso, outros orientadores adjuntos.  

 
§ 1º – O Coordenador do Curso designará o orientador dentro do seu próprio 
corpo docente, ou em casos especiais, de fora deste quadro.  
§ 2º – A qualquer tempo poderá ser autorizada pelo Coordenador de Curso a 
transferência do discente para outro orientador.  
§ 3º – O candidato reprovado uma única vez no trabalho de conclusão de curso 
terá oportunidade a uma entrega em data a ser fixada pela Coordenação do 
Curso.  

 
Art. 28 – Ao docente orientador compete:  
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I – definir, juntamente com o orientando, o tema da monografia ou trabalho de 
conclusão de curso;  
II – orientar e acompanhar o seu orientando no preparo e na elaboração da 
monografia ou trabalho de conclusão;  
III – encaminhar a monografia ou trabalho de conclusão à coordenação do Curso 
para as providências necessárias à avaliação final; e 
IV – exercer as demais funções inerentes às atividades de orientação. 

 
CAPÍTULO X – DO DESLIGAMENTO DE DISCENTE 

 
Art. 29 – Estará automaticamente desligado do Curso o discente que se enquadrar em 
uma ou mais das seguintes situações:  
 

I – for reprovado mais de duas vez em uma disciplina;  
II – não completar todos os requisitos do Curso no prazo estabelecido, sem que 
apresente justificativa plausível para tal;  
III – ausentar-se, parcial ou totalmente, sem justificativas, das atividades das 
aulas;  
IV – deixar de atender reiteradamente às solicitações pertinentes ao Curso, 
efetuadas pelos docentes ou pela coordenação; e 
V – apresentar alguma atitude grave que o desabone perante o Corpo docente do 
Curso, perante colegas, perante a Instituição.  
 

Parágrafo único – situações especiais serão deliberadas pela coordenação 
e curso em conjunto com o colegiado. 

 
CAPÍTULO XI – DOS CERTIFICADOS 

 
Art. 30 – Ao discente que tiver aprovação da carga horária mínima exigida, e quando 
exigido, no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), será concedido o Certificado de Pós-
Graduação Lato Sensu, podendo ser de Especialização, de Aperfeiçoamento, ou de 
Capacitação.  
 
Art. 31 – O discente que não concluir o curso de Especialização em que estiver 
matriculado poderá solicitar, por escrito, Certificado de Aperfeiçoamento, desde que, 
tenha cursado com aprovação o mínimo de 180 horas, ou Certificado de Capacitação, 
desde que, tenha cursado com aprovação o mínimo de 50 horas. 
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Art. 32 – O discente que não concluir o curso de Aperfeiçoamento em que estiver 
matriculado poderá solicitar, por escrito, Certificado de Capacitação, desde que, tenha 
cursado com aprovação o mínimo de 50 horas. 
 
Art. 33 –  O discente que não concluir o curso de Especialização ou de Aperfeiçoamento 
em que estiver matriculado, e tiver cursado com aprovação, carga horária inferior a 50 
e superior a 20 horas, poderá solicitar por escrito, Declaração de Atualização ná área do 
Curso, com indicação das disciplinas cursadas. 
 
Art. 34 – Aos discentes que cursaram disciplinas isoladas, independente do número de 
horas cursadas, e aos discentes que não concluiram o curso de Especialização ou de 
Aperfeiçoamento em que estiveram matriculados e que concluíram carga horária 
inferior a 20 horas, a FLT fornecerá Histórico das disciplinas cursadas.  
 
Art. 35 – Para cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a FLT emitirá certificados, nos quais 
constarão: 
 

I – ato legal de credenciamento da FLT; 
II – identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da 
carga horária de cada atividade acadêmica; 
III – elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua 
respectiva titulação. 
 
§ 1º – No contexto de contratos, convênios e termos de parceria com instituições 
não autorizadas à oferta de cursos superiores, a FLT observa o dispositivo legal de 
que os Certificados de conclusão de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu devem 
ser obrigatoriamente registrados por ela, enquanto IES devidamente credenciada 
e que efetivamente ministrou o curso. 
§ 2º –  Os certificados dos cursos ofertados por meio de contrato, convênio ou 
parceria entre instituições credenciadas e congêneres serão registrados por 
ambas, com referência ao instrumento por elas celebrado. 
§ 3º – Os certificados emitidos terão, nos termos da legislação vigente, validade 
nacional. 
§ 4º –  Os certificados obtidos em cursos de Especialização não equivalem a 
certificados de especialidade. 
§ 5º –  A FLT poderá oferecer ao final do curso uma cerimônia de encerramento 
das aulas para a turma, entregando o histórico curricular concluído ou certificado 
para quem tiver obtido a conclusão do curso. 
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CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 36 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensio, Pesquisa e Extensão 
da FLT. 
 
Art. 37 – Situações específicas de funcionamento serão regidas por normas 
administrativas estabelecidas pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT.  
 
Art. 38 – Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação pelo CEPE, 
revogando disposições em contrário.  
 

 
Prof. Dr. Claus Schwambach 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

 
Documento aprovado pelo CEPE conforme Resolução nº 08/2018, de 05/10/2018, 

conforme ata CEPE nº 07/2018, de 22 de maio de 2018. 
 

 


