
 

CEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Resolução nº 01/2019, de 27 de março de 2019 

Assunto:  

Diretrizes referentes à certificação  

de Cursos de Pós-graduação lato sensu e  

processos de aproveitamento de estudos. 

 

O Presidente do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Regimento Interno da FLT, considerando a deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão em sua reunião 02/2019, realizada em 27 de março de 2019, RESOLVE: 

Art. 1º - Definir as diversas situações em que estudantes de Cursos de Pós-graduação lato sensu 

pertencentes a cursos/turmas já encerrados não concluíram com êxito o TCC previsto, ou não puderam 

concluir com êxito a carga horária mínima exigida para a obtenção do certificado de seu curso, mas que 

cursaram diversas disciplinas ou atividades com êxito, deverão ter sua situação novamente analisada pela 

Secretaria Acadêmica em conjunto com a Coordenação dos respectivos cursos, para que se defina a forma 

da comprovação ou mesmo a forma de certificação da carga cursada com sucesso pelo estudante, dentro 

das diretrizes constantes na presente Resolução, e considerando as 3 (três) modalidades de cursos de 

pós-graduação lato sensu previstas no Regulamento da Pós-graduação lato sensu (especialização, 

aperfeiçoamento e capacitação).  

 

Art. 2º - Será feita uma avaliação visando enquadrar os estudantes mencionados no Art. 1º em uma das 

4 (quatro) situações abaixo: 

 

Parágrafo 1º – Estudantes que não concluíram o TCC previsto no PPC ou que por motivo de 

desistência ou impossibilidade de concluir com êxito a carga horária mínima exigida para a 

obtenção do Certificado de Pós-graduação lato sensu modalidade Especialização, que é de 360 

horas (60 min), mas que tiverem cursado com êxito o mínimo de 180 horas (60 min), poderão 

preencher requerimento junto à Secretaria Acadêmica, solicitando um Certificado de Pós-

graduação lato sensu modalidade Aperfeiçoamento, no verso do qual são listadas todas as 

disciplinas do curso cursadas com sucesso; se tiverem cursado menos de 180 horas (60 min) e 

mais de 50 horas (60 min), poderão preencher requerimento junto à Secretaria Acadêmica 

solicitando um Certificado de Pós-graduação lato sensu modalidade Capacitação, no verso do 

qual são listadas todas as disciplinas do curso cursadas com sucesso; em sendo o número total 

de horas cursadas nesse curso abaixo de 50 horas (60 min), esses estudantes receberão, ao 

concluir sua participação no curso, uma Declaração das Disciplinas Cursadas, contendo a 

listagem das disciplinas que cursaram com êxito. Caso desejarem ingressar em futuras turmas 

desse curso, poderão utilizar tal Declaração para solicitar o aproveitamento de estudos; 

 

Parágrafo 2º – Estudantes que não concluíram o TCC previsto no PPC ou que por motivo de 

desistência ou impossibilidade de concluir com êxito a carga horária mínima exigida para a 

obtenção do Certificado de Pós-graduação lato sensu modalidade Aperfeiçoamento, que é de 180 

horas (60 min), mas tiverem cursado com êxito o mínimo de 50 horas (60 min), poderão requerer 

junto à Secretaria Acadêmica um Certificado de Pós-graduação lato sensu modalidade 

Capacitação, no verso do qual são listadas todas as disciplinas do curso cursadas com sucesso; 

em sendo o número total de horas cursadas nesse curso abaixo de 50 horas (60 min), esses 

estudantes receberão, ao concluir sua participação no curso, uma Declaração das Disciplinas 

Cursadas, contendo a listagem das disciplinas que cursaram com êxito. Caso desejarem ingressar 

em futuras turmas desse curso, poderão utilizar tal Declaração para solicitar o aproveitamento 

de estudos. 



 

 

Parágrafo 3º – Estudantes que não concluíram o TCC previsto no PPC ou que por motivo de 

desistência ou impossibilidade de concluir com êxito a carga horária mínima exigida para a 

obtenção do Certificado de Pós-graduação lato sensu modalidade capacitação, que é de 50 horas 

(60 min), receberão, ao concluir sua participação no curso, uma Declaração das Disciplinas 

Cursadas, contendo a listagem das disciplinas que cursaram com êxito. Caso desejem ingressar 

em futuras turmas desse curso, poderão utilizar tal Declaração para solicitar o aproveitamento 

de estudos. 

 

Parágrafo 4º – Em qualquer das situações acima o estudante poderá requerer uma Declaração 

das Disciplinas Cursadas, independente da carga de aulas cursada e da modalidade de Pós-

graduação lato sensu cursada.  

  

Art. 3° – Estudantes que se enquadram nas diversas situações previstas nos Art. 1º e 2º acima poderão 

matricular-se em novos cursos ou turmas, requerer aproveitamento de estudos, cursar novas disciplinas 

se necessário e retomar a elaboração de TCCs de acordo com o novo curso ou turma, ficando definidas as 

seguintes taxas:  

 I – Taxa de aproveitamento de estudos por disciplina: R$20,00; 

II – Taxa de nova disciplina: para cada disciplina do novo curso ou turma que o estudante cursar, 

pagará o valor de 1 (uma) mensalidade/parcela desse curso, e assim sucessivamente, até atingir 

a quantidade de disciplinas que falta cursar para obter o certificado de conclusão desejado, seja 

para atingir 360h (modalidade especialização), seja para atingir 180h (modalidade 

aperfeiçoamento), ou seja para atingir 50h (modalidade capacitação); 

III – Para estudantes que não quitaram todas (mensalidades) em um curso anterior, já encerrado, 

e o interromperam, e que ficaram com seu TCC pendente, e desejarem retomá-lo em uma outra 

turma ou curso de Pós-graduação lato sensu na modalidade de especialização ou de 

aperfeiçoamento, deverão pagar 6 mensalidades relativas aos 6 meses de orientação do TCC, de 

acordo com o valor da mensalidade vigente no curso em que ingressarem; 

IV - Para estudantes que quitaram seus compromissos financeiros (mensalidades) em um curso 

anterior, já encerrado, mas que ficaram com seu TCC pendente, e desejarem retomá-lo em uma 

outra turma ou curso de Pós-graduação lato sensu na modalidade de especialização ou de 

aperfeiçoamento, deverão pagar uma taxa única no valor de R$ 600,00, destinada a cobrir 

despesas de orientação. 

Art. 4° – Casos omissos são deliberados pela Coordenação de Curso. 

Art. 5° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Bento do Sul, 27 de março de 2019. 

Prof. Dr. Claus Schwambach 

Presidente do CEPE 

Publique-se 


