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REGULAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades desenvolvidas na Pós-graduação Lato 
Sensu  Faculdade Raimundo Marinho - FRM, que é uma das avaliações, do sistema de ensino aprendizagem dos cursos 
de graduação, da Faculdade Raimundo Marinho - FRM.  

CAPÍTULO II - DA CONSTITUIÇÃO E DOS OBJETIVOS 

Art. 2º. Os cursos de pós-graduação lato sensu da Faculdade Raimundo Marinho - FRM serão regidos pelo disposto 
neste Regulamento, tendo em vista a Resolução CES/CNE nº 1, de 6 de abril de 2018, e a lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996.  

§ 1º. Os cursos de pós-graduação lato sensu constituem-se de cursos de especialização e os cursos designados como 

MBA (Master Business Administration) ou equivalentes, com carga horária mínima de 360 horas.  

§ 2º. Os cursos de Pós-graduação lato sensu deverão ser identificados pela área de conhecimento, que são as áreas 
de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPEs, tomando como base a relação 
definida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

§ 3º. Os cursos de pós-graduação lato sensu serão oferecidos aos portadores de diplomas de curso superior.  

 

Art. 3º. Os cursos de Pós-graduação lato sensu da Faculdade Raimundo Marinho - FRM são destinados aos 

profissionais graduados em nível superior e têm o objetivo de complementar, ampliar e aprofundar o nível de 

conhecimento teórico, prático e/ou empírico nas áreas do saber, proporcionando atualização de conteúdos, formação 

continuada e aprimoramento profissional.  

 

Art. 4º. As pós-graduações  lato sensu poderão ser oferecidos de forma exclusiva pela Instituição ou por convênio 

firmado entre a Faculdade Raimundo Marinho - FRM e outra instituição.  

§ 1º. Os poderes e as atribuições das partes envolvidas, bem como a divisão dos recursos arrecadados entre FRM, 

docentes e outra instituição, serão definidos pelos termos do convênio, cabendo sempre a FRM, por meio da 

Coordenação de Pós-Graduação ou comissão designada pela Diretoria da FRM, a responsabilidade de 

acompanhamento das atividades acadêmicas do curso.  

§ 2º. Os cursos de Pós-graduação lato sensu poderão ser oferecidos em caráter regular ou eventual, cabendo à 

Diretoria Geral decidir pela oferta mediante consulta a Coordenação de Pós-Graduação. 

 

Art. 5º. Na organização dos cursos de Pós-graduação lato sensu serão observados os seguintes princípios:  

I. qualidade nas atividades de ensino, investigação científica e tecnológica, bem como produção cultural e evidencia 

científica;  
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II. busca de atualização contínua nas áreas do conhecimento estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);  

III. flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências e áreas do conhecimento; 

 

CAPÍTULO III - DA IMPLANTAÇÃO E DO OFERECIMENTO 
 

Art. 6°. A implantação de um curso de pós-graduação será condicionada à existência de infraestrutura física e de 

pessoal da FRM e da Instituição conveniada que desejar ofertá-lo.  

Parágrafo único. Na análise para a implantação de um curso, deverá ser levada em consideração a qualificação dos 

docentes envolvidos no curso e a sua disponibilidade para orientação discente.  

 

Art. 7º. Os cursos de pós-graduação lato sensu deverão apresentar seu projeto pedagógico elaborado com base nos 

padrões Institucionais. 

Art. 8º. A proposta de criação de um curso de pós-graduação lato sensu deverá ser elaborada pela coordenação do 

curso e enviada à Coordenação de Pós-Graduação, que a avaliará. Em caso de aprovação, será enviada ao Diretor 

Geral, que encaminhará ao Conselho Superior Acadêmico e Administrativo da Faculdade – CAD. 

§ 1º. O processo seletivo do curso só poderá ser realizado após a aprovação de sua implantação pelo CAD.  

§ 2º. Após a aprovação do curso, o processo deverá ser encaminhado para a Coordenação de Pós-Graduação para 

providenciar o seu cadastramento no Sistema Gestão Acadêmica, seu registro e o arquivamento dos seus documentos 

legais.  

CAPÍTULO IV - DA ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Art. 9º. Os cursos de pós-graduação lato sensu terão a duração máxima de 18 meses, contados da data da matrícula 

no curso, incluindo o desenvolvimento e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

 

CAPÍTULO V - DOS PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO E DE MATRÍCULA 
 

Art. 10. O processo de admissão  será definido por Edital de Seleção elaborado pelo órgão competente, a partir de 

diretrizes emanadas da Coordenação de Pós-Graduação. 

Art. 11. A Secretaria Acadêmica será o órgão responsável pelos procedimentos de matrícula, de inscrição e de 

trancamento de disciplina dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.  

Art. 12. Ao aluno de Pós-Graduação não será concedido o trancamento de disciplina ou de matrícula.   

Art. 13. Na ausência dos procedimentos de matrícula no prazo estipulado no calendário acadêmico, o aluno será 

desligado automaticamente do curso.  

  

CAPÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 
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Art. 14. A verificação do rendimento escolar será realizada por disciplina. 

§ 1º. O aproveitamento nas disciplinas será avaliado a critério do professor e de acordo com as características de cada 

disciplina, respeitando o estabelecido no PPC.  

§ 2º. O aproveitamento do aluno em cada disciplina será expresso por notas de 0 (zero) a 10 (dez). 

§ 3º. Ao aluno que faltar a qualquer das verificações de aprendizagem ou deixar de executar trabalho escolar, será 

facultado o direito à outra oportunidade, se esse aluno requerer à Coordenação de Curso, no prazo de três dias úteis 

após o término do prazo de afastamento, desde que comprove através de documentos uma das seguintes situações:  

a) problema de saúde;  

b) obrigações com o Serviço Militar;  

c) pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se coincidentes com a realização da 

prova);  

d) convocação pelo Poder Judiciário ou pela Justiça Eleitoral;  

e) acompanhamento de dependentes em caso de defesa da saúde;  

f) falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe e filho), desde que a avaliação se realize dentro do período da ocorrência.  

I – Somente será autorizado o regime de exercício domiciliar ao aluno amparado pelo Decreto Lei no 1.044/69 e pela 

Lei no 6.202/75;  

II – Nos casos não previstos serão analisados pela Coordenação de Pós-Graduação mediante requerimento 

devidamente justificado;  

III – Para a compensação da ausência exigir-se-á do aluno a entrega dos trabalhos prescritos pelos professores dos 

módulos/disciplinas nos prazos em que estes determinarem.  

 

Art. 15. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento).   

Art. 16. O aluno poderá ser reprovado em, no máximo, 3 (duas) disciplinas do curso. 

 

CAPÍTULO VII - DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

Art. 19. Após a aprovação e autorização do Curso pelo CAD, o Coordenador de Curso, indicado no Projeto Pedagógico, 

deverá ser designado por portaria emitida pelo Diretor Geral.  

Art. 20. Compete ao Coordenador de Curso, auxiliado pelo Colegiado:   

I. Coordenar, supervisionar e tomar as providências necessárias para o funcionamento do curso, conforme 

estabelecem as suas normas e este Regulamento;   

II. Verificar o cumprimento do conteúdo programático e da carga horária das disciplinas do curso;   

III. Estabelecer mecanismos adequados de orientação acadêmica aos alunos do curso;   
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IV. Designar os docentes aptos a atuarem como orientadores dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e tomar 

outras providências para esse fim;   

V. Participar da elaboração dos editais dos processos seletivos à Pós-Graduação junto ao órgão competente da 

Instituição.  

CAPÍTULO VIII - DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 21. A qualificação mínima exigida para o corpo docente do curso será de 30% (quarenta por cento), com formação 

obtida em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecido pela CAPES/MEC, e, 70% (sessenta por cento) com 

formação obtida em  Programa de Pós-Graduação Lato Sensu.  

Art. 22. O corpo docente dos cursos será constituído, prioritariamente, por docentes da FRM, sendo que profissionais 

de outras instituições poderão atuar nos cursos desde que seu número não ultrapasse 1/3 (um terço) do total de 

docentes ou da responsabilidade da carga horária total do curso.  

Art. 23. Constituem atividades de Pós-Graduação Lato Sensu a ser exercidas por seu corpo docente:   

I. Atividades de Ensino: atividades regulares realizadas nos ambientes pedagógicos e relacionadas à docência das 

disciplinas do curso;   

II. Atividades Complementares de Ensino: atividades de orientação dos alunos de Pós-Graduação para realização do 

seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   

III. Atividades de Extensão: atividades regulares, extracurriculares, voltadas para a integração e o aprimoramento das 

disciplinas (seminários semanais, palestras, visitas técnicas etc.);   

IV. Atividades de Pesquisa: atividades regulares de pesquisa científica ou tecnológica, envolvendo alunos. 

 

Art. 24. São atribuições do corpo docente:   

I. Planejar e elaborar o material didático necessário à efetivação das aulas da disciplina ministrada;   

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, de acordo com os dispositivos regimentais;   

V. Orientar e participar da avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);   

VI. Participar das reuniões do Colegiado do Curso, quando for convocado pelo Coordenador.   

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Art. 25. Caberá à Coordenação de Pós-graduação, definir os critérios de avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu, com vistas à recomendação ou à restrição de oferta de novas turmas. 

Art. 26. No caso de oferta de curso de Pós-Graduação Lato Sensu à distância, deverão ser elaboradas normas 

específicas e complementares a este Regulamento, de acordo com a legislação vigente. 
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Art. 27. As disposições sobre patentes, segredo industrial, direitos autorais e outras formas de proteção da 

propriedade intelectual, decorrentes das atividades de operações previstas ou não em parcerias regidas por 

instrumentos jurídicos, serão analisadas pela coordenação da Pós-graduação, de acordo com a legislação em vigor.  

Art. 28. Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-se todas as disposições contrárias. 

 

Elaboração: Conselho Superior Acadêmico e Administrativo - CAD 
Aprovação: 28 de agosto de 2019. 

 

 


