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REGULAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 
 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

 

Art. 1o O presente Regulamento se constitui no documento norteador das atividades 

de Pós-Graduação Lato Sensu do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), em 

consonância com o Estatuto e Regimento Geral vigentes. 

 
Art. 2o O UNASP, instituição multicampi, oferecerá Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu nas diferentes áreas do conhecimento, de acordo com as necessidades regionais e 

demandas daí advindas, buscando cumprir sua missão institucional e responsabilidade social. 

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 
Art. 3o Os objetivos dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são: 

I –  complementar  a formação  acadêmica  e  incorporar  novas  competências 

técnicas e profissionais; 

II – aprimorar profissionais, para inserção e atuação no mercado de trabalho, 

fornecendo educação continuada nas diversas áreas do conhecimento; e 

III – possibilitar a capacitação técnica, científica e cultural em novas áreas do 

conhecimento, especialmente naquelas interdisciplinares. 

 
CAPÍTULO III 

DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 
 

 

Art. 4o A criação de Cursos deverá contemplar, necessariamente, coerência com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 
Art. 5o A proposta de criação de um Curso será, preferencialmente, formalizada pelo 

Colegiado do Curso de Graduação, por meio de Projeto Pedagógico a ser apreciado pelo Colegiado 

de Pós-Graduação e submetido à Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (CAMPPEX); 

 
§ 1o A aprovação do Projeto Pedagógico de um Curso compete ao Conselho Superior 

Universitário (CONSU). 
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§ 2o O Projeto Pedagógico será apresentado na forma de documento cujo roteiro 

básico encontra-se em anexo. 

 
Art. 6o O corpo docente dos Cursos será constituído necessariamente de, pelo menos, 

30% (trinta por cento) de docentes mestres ou doutores, com titulação obtida em programa de Pós- 

Graduação Stricto Sensu reconhecido. 

 
Art. 7o A carga horária mínima dos Cursos será de 360 (trezentas e sessenta) horas. 

 

Parágrafo único. O tempo mínimo de integralização é de 6 (seis) meses. 
 

 

Art. 8o  Cada disciplina terá um valor expresso em créditos, correspondendo cada 

crédito a 15 (quinze) horas de aula ou de trabalho equivalente. 

 
Parágrafo único. A critério da Coordenação do Curso, poderá ser concedido ao 

discente o aproveitamento de estudos em disciplinas já cursadas em Cursos de Pós-Graduação 

Lato e/ou Stricto-Sensu, comprovados o aproveitamento e a equivalência.  
 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 9o  Compete aos Coordenadores Gerais de Pós-Graduação Lato-Sensu, sem 

prejuízo de outras atribuições: 

I – Orientar a elaboração de novos Projetos Pedagógicos de Curso; 
II – Acompanhar a elaboração e execução dos projetos de marketing dos Cursos; 
III – Coordenar o processo de elaboração de relatórios acadêmico-gerenciais da Pós- 

graduação;  
IV – Analisar o conjunto dos resultados das avaliações advindas da CPA. 

 
Art. 10. Compete ao Coordenador de Curso Lato sensu: 

I – Coordenar a execução do Projeto Pedagógico de Curso; 

II – Subsidiar com informações os projetos de marketing dos Cursos; 

III – Realizar a seleção dos candidatos ao Curso; 

IV – Acompanhar as atividades didático-pedagógicas do curso; 

V – Indicar docentes para as diferentes disciplinas; 

VI – Atender ao Corpo Discente em suas necessidades; 

VII – Participar do Colegiado de Pós-Graduação; 

VIII – Fomentar a participação docente e discente nos grupos e atividades de pesquisa 

e nos programas de extensão; 

IX – Analisar o resultado das avaliações advindas da CPA, referente ao curso sob 

sua responsabilidade; e 

X  –  Colaborar na captação de alunos para o Curso. 
 

Art. 11. Compete ao Corpo Docente do Curso: 
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Curso; 

ensino; 

diário; 

I – Elaborar o Plano de Ensino, conforme modelo do UNASP; 

II – Entregar o Plano de Ensino da Disciplina no prazo indicado pelo Coordenador do 

III – Executar o Plano de Ensino com qualidade e diversidade de metodologias de 

IV – Avaliar os discentes com diferentes instrumentos e registrar os resultados no 

V – Registrar nos diários os conteúdos ministrados e frequência dos discentes; 

VI – Entregar os diários na Secretaria Acadêmica, em até 15 dias úteis após o 

encerramento da disciplina; e 

VII – Participar das reuniões do corpo docente quando solicitado. 
 

 

Art. 12. Compete ao Corpo Discente do Curso: 

I – Observar e cumprir a legislação vigente e o presente Regulamento; e 

II – Cumprir a carga horária e demais atividades propostas no Projeto do Curso. 
 

 

CAPÍTULO V 

DA MATRÍCULA 
 

 

Art. 13. Para ser matriculado, o candidato deverá ter sido aprovado no processo de 

seleção, de acordo com a modalidade do curso e público alvo. 

 
Parágrafo único. As regras para seleção de candidatos serão divulgadas por meio 

da página própria de cada curso, constante no portal do UNASP. 

 
Art. 14. As matrículas serão efetivadas no prazo estabelecido no calendário 

institucional e com a apresentação dos seguintes documentos: 

I – Comprovante de pagamento da 1ª mensalidade; 

II – Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente; 

III – Cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

IV – Cópia do Documento de Identidade; 

V – Certidão de Nascimento ou Casamento; 

VI – Cópia do CPF pessoal e do Responsável Financeiro; 

VII – Pagamento da taxa de inscrição 
 

 

Parágrafo único. Para os alunos estrangeiros  serão exigidos em acréscimo os 

seguintes documentos: 

I – Passaporte com Visto de Estudante, quando aplicável; 

II – RNE, quando aplicável; 

III – Diploma de Graduação com seu respectivo registro de validação e carimbo 

do consulado; 

IV – Histórico Escolar com carimbo do consulado; 

V – Tradução simples dos documentos acadêmicos, quando for o caso. 
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Art. 15. O discente, regularmente matriculado, poderá cursar disciplina isolada, como 

enriquecimento curricular, a qual será acrescentada ao histórico escolar. 

 
Art. 16. O discente,  regularmente matriculado, poderá requerer cancelamento de 

matrícula, por escrito, em documento próprio junto à Secretaria Acadêmica. 

 
Art. 17. O cancelamento da matrícula poderá ocorrer: 

I – A pedido do discente; 

II – Em razão de motivos disciplinares; e 

III – Em outros casos previstos no contrato de prestação de serviços. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

 

Art. 18. A avaliação do discente, em cada disciplina é de responsabilidade do docente, 

com a supervisão do Coordenador do Curso. 

 
Art. 19. A avaliação do discente será expressa por meio de notas de 0 (zero) a 10 

(dez), com intervalos de 0,5 (meio) ponto e sendo 6 (seis) a nota mínima exigida para aprovação. 

 
Art. 20. Nos cursos presenciais, a frequência mínima para aprovação será de 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária total de cada disciplina, mediante controle de registro 

de frequência. 

 
Parágrafo único. O aluno tem direito de solicitar revisão de notas e faltas. Para isso, 

aplica-se aos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, o definido no § 8º do Art. 20 do Regimento 

Geral do UNASP referente a prazos e formas para solicitação de revisão de resultados finais. 

 
Art. 21. Para o discente ser considerado aprovado será necessário: 

I – Aprovação em todas as Disciplinas do Curso; 

II – Cumprimento dos Estágios e Estudos Independentes, conforme exigência de 

cada Curso; e 

III – Cumprimento das atividades acadêmicas, dentro do prazo de integralização 

do curso. 
 

 
 

CAPÍTULO VII 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 

Art. 22. É facultativo ao Curso a proposição do TCC, sendo o seu desenvolvimento 

previsto no Projeto Pedagógico de Curso. 

 
Parágrafo único. Os cursos com previsão de TCC, deverão apresentar no PPC: 
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I – Modalidades aceitas, em consonância com o Regulamento de TCC do UNASP; 

II – Previsão da obrigatoriedade ou não da apresentação pública; 

III – Previsão da obrigatoriedade ou não da avaliação do TCC por um 20 leitor; e 

VI – Previsão da obrigatoriedade ou não da banca. 
 

 

Art. 23. Caberá ao Coordenador de Curso organizar o processo de elaboração e 

apresentação do TCC, quando for o caso, sendo sua atribuição: 

I – Apresentar um cronograma indicando as datas e atividades relacionadas ao TCC; 

II – Atribuir e distribuir os orientadores; 

III – Acompanhar o preenchimento  dos documentos relativos ao TCC conforme 

constam no Manual de TCC e entregar na Secretaria da Pós-graduação; e 

IV – Autorizar prorrogação e matrícula em dependência de TCC, junto à Secretaria 

Acadêmica. 
 

 

Art. 24. O discente poderá entregar o TCC somente após o cumprimento de todos os 

créditos e dentro do prazo de integralização do curso; 

 
§ 1º. O discente que não entregar o trabalho no tempo estipulado, poderá solicitar 

prorrogação de prazo de 1 a 6 meses, à Coordenação de Curso, que analisará o pedido em comum 

acordo com o Orientador. 

 
§ 2º. O discente que obtiver prorrogação do prazo de entrega do trabalho deverá arcar 

com o pagamento mensal do correspondente a 1/4 (um quarto) da mensalidade em vigor, durante 

o período da prorrogação. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA CERTIFICAÇÃO 

 
Art. 25. São exigências para certificação: 

I – Aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, quando previsto em PPC; e 

II – Integralização curricular do Curso. 
 

 

Art. 26. Os Certificados de Conclusão de Curso serão registrados no Setor de Registro 

de Diplomas e Certificados do UNASP. 

 
Art. 27. Os Certificados de Conclusão de Curso devem atender à legislação em vigor. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

 

Art. 28. Os cursos à distância atenderão, no que couber, a esse Regulamento. 
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CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão e, em grau de recurso, pelo Conselho Superior Universitário (CONSU). 

 
Art. 30. Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CONSU. 

 

 

Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário. 
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