
 
  ORIENTAÇÕES GERAIS DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO 

LATO SENSU A DISTÂNCIA 
 
 
Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu EaD da UCSAL, nos termos da legislação em              
vigor a saber: 

 
Resolução CNE/CES Nº 1, DE 06 de abril de /2018, que “Estabelece diretrizes e normas para a                 
oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no âmbito             
do Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 9.394/1996, e                  
dá outras providências”. 

 

Para cada curso de especialização é previsto um Projeto Pedagógico de Curso (PPC),             
constituído pelos seguintes componentes:  

I – Matriz Curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, não               
computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência da tutoria,             
contendo disciplinas ou atividades de aprendizagem com efetiva interação no          
processo educacional; 

II - Plano de curso de cada disciplina da Matriz Curricular, contendo objetivos,             
programa, metodologias de ensino aprendizagem, previsão de trabalhos discentes,         
avaliação e bibliografia;  

III - Composição do corpo docente, devidamente qualificado; 

IV - Processos de avaliação da aprendizagem dos estudantes. 

 

O corpo docente do curso de especialização será constituído por, no mínimo, 30% (trinta              
por cento) de Mestres e Doutores, com titulação obtida em programas de pós-graduação             
stricto sensu reconhecidos pelo poder público. 

 

Os cursos são 100% a distância e com atividades  de caráter avaliativo e formativo. 

Os cursos são ofertados através de Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, cujo acesso              
do aluno dar-se -á após a efetivação de sua matrícula, através de login e senha próprio                
disponibilizado pela UCSal. 

 



No ato da matrícula, o candidato dará o aceite virtual no contrato de prestação de serviços                
pela UCSAL e deverá apresentar a seguinte documentação, exigida pela UCSAL: 

I – Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso de graduação,             
reconhecido pelo MEC, expedida pela Instituição de Ensino de origem;  

II - Carteira do Conselho Profissional, para os cursos com estágio; 

III - Cédula de Identidade;  

IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

V - Comprovante de residência. 

A efetivação da matrícula está condicionada ao pagamento da primeira parcela, conforme            
as condições contratuais, sendo renovada a cada semestre. 

 
Ao concluir o curso, será expedido certificado de especialista ao estudante que obtiver o              
aproveitamento dos créditos dos componentes curriculares do curso, conforme estabelecido          
Institucionalmente. 

Os certificados devem ser acompanhados dos respectivos históricos escolares, e conter           
obrigatória e explicitamente: 

I - ato legal de credenciamento da instituição, nos termos da legislação em vigor; 

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. 

 

Para mais informações, acesse o Portal do aluno após a efetivação da sua matrícula e               
consulte o regulamento de funcionamento dos cursos de Pós-graduação Distância. 

 

 


