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REGIMENTO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE 

 

Dispõe sobre as políticas gerais, organização, normas e 

procedimentos dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

da Faculdade Pernambucana de Saúde, e dá outras 

providências.   

 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

Art. 1º A pós-graduação lato sensu da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) é constituída 

de cursos desenvolvidos no campo da saúde e educação na área da saúde para profissionais 

diplomados na educação superior.  

 

Art. 2º A pós-graduação lato sensu tem como objetivo aprofundar conhecimentos teórico-

práticos de profissionais, para funções especializadas no campo da saúde e educação na área da 

saúde que atendam às exigências de melhoria e aperfeiçoamento das atividades do sistema de 

saúde, e do aprimoramento e desenvolvimento destes profissionais, conferindo certificado aos 

seus concluintes.  

 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS E CONCEPÇÕES CURRICULARES 

 

Art. 3º Os cursos de pós-graduação lato sensu da FPS atendem integralmente às normas da 

Resolução no 1, de 8 de junho de 2007, da Resolução no 2, de 12 de fevereiro de 2014 do 

CNE/CES/MEC, e da Instrução Normativa no 1, de 13 de fevereiro de 2015, bem como está 

autorizado pela Faculdade Pernambucana de Saúde de acordo com portarias institucionais 

próprias para cada curso.  

 

Parágrafo único. A oferta de cursos de pós-graduação lato sensu dar-se-á na categoria de 

especialização e modalidade presencial, sendo realizados no campus da FPS e em outros locais 

pertinentes para o estágio e vivência profissional.  
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Art. 4º O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) dos cursos de pós-graduação lato sensu devem 

ser elaborados em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS, 

respeitando a missão, visão, identidade e princípios institucionais.  

 

§ 1º O PPC dos cursos de pós-graduação lato sensu devem ser concebidos a partir das 6 (seis) 

competências gerais abaixo relacionadas, que por sua vez direcionam os objetivos de 

aprendizagem, de desempenho e outros componentes curriculares do curso:  

I. Expertise e conhecimento;   

II. Atenção à saúde;  

III. Prática profissional;   

IV. Comunicação em saúde; 

V. Educação permanente, e;  

VI. Pesquisa científica.  

§ 2º O PPC de cada curso será construído pelo coordenador de curso, assessorado pelo 

coordenador de pós-graduação lato sensu, considerando a legislação em vigor do órgão 

regulador e as normas e diretrizes da FPS.  

§ 3º Cada coordenador de curso deve seguir o modelo de PPC proposto pela coordenação geral 

da pós-graduação lato sensu, de acordo com os itens descritos no documento.  

 

Art. 5º O currículo dos cursos é constituído por módulos organizados e ordenados sob critérios 

de precedência lógica e correlação didática, que integram os diversos conteúdos numa 

abordagem educacional teórico-prática, associando os domínios cognitivo, psicomotor e afetivo 

da aprendizagem.  

§ 1º O currículo dos cursos deve considerar a combinação de estratégias educacionais, tais quais 

tutorias de Aprendizagem Baseada em Problemas, oficinas, simulações, palestras interativas, 

discussões de casos clínicos, prática em laboratórios especializados, e vivência profissional 

supervisionada, sobretudo enfatizando as metodologias ativas de aprendizagem.  

§ 2º A abordagem educacional deve enfatizar a construção colaborativa dos conhecimentos e 

habilidades pelos estudantes, promovendo a aprendizagem ativa, significativa e contextual, 

destacando a resolução de problemas reais.  

 

Art. 6º Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima 

de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em 
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grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração do trabalho 

de conclusão de curso.  

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 7º O corpo docente dos cursos de pós-graduação lato sensu deverá ser constituído por 

professores especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-profissional, sendo que 50% 

(cinquenta por cento) destes, pelo menos, deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor 

obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação.  

§ 1º O corpo docente dos cursos deverá ser constituído por um percentual de tutores vinculados 

a FPS, de acordo com a legislação vigente do Ministério da Educação.  

§ 2º Podem ser convidados professores externos à FPS para comporem o quadro docente do 

curso, desde que haja o percentual mínimo, conforme parágrafo anterior.  

 

Art. 8º A indicação e convite dos docentes para integrarem os cursos serão realizados pela 

coordenação do respectivo curso de pós-graduação lato sensu, sob supervisão da coordenação 

geral de pós-graduação lato sensu.  

§ 1º Os docentes convidados para integrar os cursos deverão apresentar documentação 

acadêmica e profissional, e preparar o plano de ensino conforme modelo proposto pela 

coordenação geral de pós-graduação lato sensu.  

§ 2º Os docentes dos cursos de pós-graduação lato sensu que abordarem estratégias ativas de 

aprendizagem devem participar dos cursos e treinamentos promovidos pelo Comitê de 

Desenvolvimento Docente da FPS.   

 

CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

Art. 9º A coordenação didático-científica do Programa de Pós-graduação lato sensu será 

exercida por um coordenador do corpo docente efetivo da FPS.  

Parágrafo Primeiro: a coordenação de pós-graduação lato sensu será nomeada pelo Diretor  

Acadêmico.  

 

Art. 10 Ao Coordenador de pós-graduação lato sensu compete:   
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I. Planejar, supervisionar, acompanhar, articular, representar, orientar, controlar, propor, 

apoiar e executar atividades inerentes ao setor de pós-graduação lato sensu da FPS;  

II. Convocar e coordenar as reuniões mensais do colegiado do curso;  

III. Acompanhar as atividades de cada curso zelando pelo cumprimento de sua proposta 

pedagógica;   

IV. Avaliar e aprovar, de acordo com as exigências do órgão regulador, o projeto de cada curso 

de pós-graduação lato sensu;  

V. Encaminhar os processos acadêmico-administrativos às autoridades competentes;  

VI. Apoiar a organização e coordenação do processo de seleção;  

VII. Orientar o coordenador de curso em assuntos acadêmico-administrativos relacionadas com 

o curso, garantindo o cumprimento do regimento interno da FPS, do código de ética e das 

normas da pós-graduação lato sensu;   

VIII. Analisar os resultados das avaliações dos cursos;  

IX. Definir o número de vagas para cada curso juntamente com o coordenador de curso, 

alinhando os aspectos acadêmico, administrativo e financeiro;  

X. Emitir relatório semestral a Direção Acadêmica referente ao andamento do setor, 

participando semanalmente da reunião de planejamento estratégico da FPS;  

XI. Realizar, quando necessário, reuniões com o corpo docente e a coordenação de curso para 

o cumprimento das normas da pós-graduação;  

XII. Contribuir com a articulação de parcerias e convênios que propiciem benefícios ao 

programa de pós-graduação lato sensu;  

XIII. Informar à Direção as necessidades de adequação do quadro de pessoal do setor, com 

funções específicas, a serviço do programa de pós-graduação;  

XIV. Elaborar o cronograma anual das atividades, após colegiado, e apresentar para a direção 

acadêmica;  

XV. Fornecer suporte acadêmico, técnico e administrativo aos coordenadores de curso, 

docentes e discentes de pós-graduação;  

XVI. Fazer parte do Colegiado de Gestão Acadêmica e Administrativa (CGAA) e Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), representando o setor;   

XVII. Avaliar os cursos de pós-graduação, em especial, a estrutura didático-pedagógica, 

conteúdo programático e atividades previstas, propondo ao coordenador de curso possíveis 

mudanças curriculares em sua estrutura;  

XVIII. Respeitar e fazer respeitar integralmente os procedimentos exigidos pelo MEC/INEP, para 

o funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu;  
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XIX. Acompanhar o processo de divulgação dos cursos e formação de turmas de pós-graduação, 

analisando junto com o setor de comunicação e marketing da FPS a viabilidade de novas 

campanhas e ações de divulgação;  

XX. Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem da pós-graduação.                  

 

CAPÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

Art. 11 Ao coordenador de curso compete:   

I. Acompanhar as atividades de cada Curso zelando pelo cumprimento de sua proposta 

pedagógica;   

II. Acompanhar as atividades de docência e orientação dos estudantes;   

III. Organizar e coordenar o processo de seleção;   

IV. Acompanhar e orientar todas as atividades acadêmico-administrativas que se relacionam 

ao curso, junto a discentes e docentes;   

V. Preparar a documentação relativa ao curso para fins de aprovação do projeto pedagógico, 

planos de ensino, cronogramas de aulas e folha de pagamento;   

VI. Analisar os documentos entregues pelos estudantes;   

VII. Promover avaliações periódicas do curso, analisar resultados e apresentar sugestões de 

superação;  

VIII. Organizar instruções, normas, planos ou projetos relativos ao curso e submetê-los à 

coordenação de pós-graduação lato sensu;  

IX. Convocar reuniões com discentes do curso, quando necessário;   

X. Selecionar candidatos para serem admitidos no curso, com base nas etapas do processo 

seletivo;  

XI. Acompanhar, organizar e encaminhar a distribuição de orientandos por orientador;  

XII. Coordenar o evento científico para conclusão de curso.  
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CAPÍTULO VI 

DO COLEGIADO 

 

Art. 12 O colegiado do curso será composto pelo coordenador de pós-graduação lato sensu, 

pelos coordenadores de cada curso vigente de pós-graduação lato sensu e por representação do 

corpo docente e corpo discente.  

 

Art. 13 O colegiado do curso tem caráter consultivo. As decisões serão conduzidas pelo 

coordenador de pós-graduação lato sensu, em conformidade com as exigências do órgão 

regulador e as normas da FPS, em consonância com a direção acadêmica da FPS e órgãos 

superiores, considerando as proposições do colegiado. 

 

Art. 14 Ao colegiado do curso compete:  

I. Opinar a respeito do programa analítico dos módulos e, quando necessário, sugerir 

modificações ao alcance dos objetivos do curso;  

II. Propor ou opinar a respeito da exclusão de estudante do curso, por motivos acadêmicos ou 

disciplinares;  

III. Participar da seleção de candidatos a bolsas de estudo, caso haja disponibilidade;  

IV. Apreciar e propor convênios ou ajustes de cooperação de caráter acadêmico e/ou 

financeiro para suporte ou desenvolvimento do curso;  

V. Receber, apreciar e encaminhar, se necessário, sugestões, reclamações, representações e 

recursos de estudantes e professores sobre qualquer assunto de natureza didático-

científica, pertinente ao curso;  

VI. Avaliar periodicamente o currículo nas áreas de conhecimento do curso, introduzindo 

modificações que se fizerem necessárias para sua permanente atualização;  

VII. Opinar a respeito da organização de instruções, normas, planos ou projetos relativos ao 

curso;  

VIII. Participar das análises das avaliações periódicas do curso e apresentar sugestões de 

superação;  

IX. Opinar a respeito do número de vagas para o curso.  
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CAPÍTULO VII 

DA SECRETARIA 

 

Art. 15 À Secretaria Acadêmica compete:  

I. Apoiar e manter organizados os processos e arquivos acadêmicos e administrativos do 

setor de pós-graduação lato sensu da FPS;  

II. Ter conhecimento e cumprir o regimento da pós-graduação lato sensu;  

III. Dar suporte operacional à coordenação de pós-graduação lato sensu;   

IV. Divulgar o horário das aulas e providenciar as reservas de salas e equipamentos, de acordo 

com as orientações do coordenador do curso de pós-graduação lato sensu;  

V. Manter atualizados nos arquivos eletrônico e físico, o registro de aula, as atas de notas e 

frequências dos estudantes dos cursos de pós-graduação lato sensu;   

VI. Solicitar, com antecedência, a compra de materiais específicos para o desenvolvimento 

dos cursos;  

VII. Encaminhar ao coordenador de pós-graduação lato sensu, relatório de quitação das 

atividades dos docentes e dos coordenadores, visando emissão de autorização de 

pagamento dos serviços;  

VIII. Enviar ao setor de TI a relação dos matriculados, com o número de matrícula;  

IX. Manter cronograma atualizado e divulgar aos setores pertinentes;  

X. Protocolar no setor de diplomas as informações necessárias para emissão de certificados 

de conclusão;  

XI. Emitir declarações de vínculo aos estudantes matriculados;  

XII. Emitir Histórico Escolar, nos termos da Resolução em vigor, sendo entregue com 

assinatura da coordenação de pós-graduação e da secretária acadêmica;  

XIII. Receber e arquivar a documentação relativa aos cursos, mantendo os arquivos eletrônicos 

e físicos organizados e em dia, com devido controle acadêmico e administrativo;  

XIV. Oferecer ao coordenador de curso apoio necessário ao cabal desempenho das atribuições;  

XV. Atender estudantes e professores nas necessidades específicas de cada curso;  

XVI. Realizar auditorias sistemáticas nos arquivos, sob supervisão da coordenação de pós-

graduação, visando manter em ordem toda a documentação dos setores.  
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CAPÍTULO VIII 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 16 As inscrições para o processo de seleção do programa de pós-graduação lato sensu 

estarão abertas aos portadores de diploma de graduação.  

Art. 17 Para inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

I. Formulário de inscrição preenchido (em formato impresso ou digital);  

II. Currículo Lattes ou Curriculum vitae;  

III. Diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação;  

IV. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  

 

CAPÍTULO IX 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 18 Para o preenchimento das vagas oferecidas, será realizada seleção que constará de 2 

(duas) ou 3 (três) etapas:  

I. 1ª Etapa: análise de currículo;  

II. 2ª Etapa: análise da carta de intenção e justificativa de interesse pelo curso;  

III. 3ª Etapa: entrevista, somente quando necessária.  

Parágrafo único: o resultado final será a média ponderada das etapas, sendo: peso 2 para a 

análise do currículo, peso 2 para a entrevista (quando houver) e peso 1 para a carta de intenção, 

devendo o candidato atingir um mínimo de 70% dos pontos possíveis.  

 

Art. 19 Serão chamados a ocupar as vagas os candidatos classificados, por ordem de notas 

decrescentes.  

 

Art. 20 As normas de seleção serão divulgadas em edital com antecedência de trinta (30) dias, 

no mínimo, à realização da seleção, discriminando-se o número de vagas, o valor da taxa de 

inscrição, a documentação exigida e outras informações necessárias.  

 

Art. 21 A seleção será válida para matrícula somente no período letivo para o qual foi realizada.   
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CAPÍTULO X 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 22 As normas para matrícula deverão obedecer ao disposto pela FPS para os programas de 

pós-graduação lato sensu.  

 

Art. 23 Para matrícula, o candidato inscrito deverá apresentar os seguintes documentos, 

conforme exigência da secretaria acadêmica e do setor financeiro da FPS:   

I. Formulário de inscrição preenchido (modelo próprio em formato impresso e digital);  

II. Currículo lattes ou Curriculum vitae;  

III. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;  

IV. Original e cópia do Diploma IES (ou Certificado de Conclusão do Ensino Superior);  

V. Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

VI. Original e cópia do Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento do Serviço 

Militar, para o candidato brasileiro do sexo masculino maior de 18 anos;  

VII. Original e cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação da última eleição ou do 

2º turno, se for o caso;   

VIII. 2 (duas) fotografias 3 x 4, com o nome no verso;  

IX. Original e 2 (duas) cópias da Carteira de Identidade do estudante e do responsável 

financeiro, se for o caso;  

X. Original e 2 (duas) cópias do C.P.F. do estudante e do responsável financeiro, se for o 

caso;   

XI. Original e cópia comprovante de residência (conta de luz, de água, documentação de 

veículo etc., desde que em nome do responsável financeiro);  

XII. Original e Cópia comprovante de renda (responsável financeiro).  

 

CAPÍTULO XI 

DAS AULAS E REGIME DIDÁTICO 

 

Art. 24 As aulas serão realizadas no campus da FPS ou em local indicado por esta, quando se 

tratar de estágio e vivência profissional, ou em casos excepcionais.  

Art. 25 Os encontros para as aulas serão realizados em finais de semana intercalados, 

especificamente às sextas-feiras, das 18h às 22h e sábados, das 8h às 19h, sendo realizados 

habitualmente dois encontros (finais de semana) mensais.  
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Parágrafo único. A depender dos feriados do ano letivo e de outros casos excepcionais, os 

encontros podem acontecer num intervalo menor ou maior a 15 (quinze) dias, os quais serão 

informados previamente aos estudantes.  

 

Art. 26 O período letivo da pós-graduação lato sensu será iniciado com o encontro de 

acolhimento nos dias e horários considerados no Artigo 25, onde os estudantes serão 

apresentados aos setores e ambientes educacionais da FPS, ao regimento interno da instituição, 

do setor e currículo do curso, recebendo na ocasião o cronograma e calendário das atividades 

educacionais.  

 

Art. 27 Serão oferecidos aos estudantes, ambientes de aprendizagem diversos, tais como: salas 

de tutoria, salas de exposição, laboratório de recursos digitais, laboratórios de comunicação, 

laboratórios especializados, ambiente virtual de aprendizagem (AVA), biblioteca e ambientes 

clínicos para visitas técnicas e/ou campo de estágio de acordo com o PPC de cada curso.  

 

Parágrafo único. Aos estudantes, coordenador e docentes do curso será oportunizado o AVA 

para aprendizagem a distância, compartilhamento de documentos e materiais acadêmicos e para 

avaliação do curso e dos envolvidos, mediante número de login e senha pessoal.  

 

CAPÍTULO XII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 28 A avaliação do desempenho acadêmico, em cada módulo, leva em consideração a 

frequência e o aproveitamento.   

§ 1º A frequência às aulas é obrigatória, salvo os casos expressos em lei.   

 

Art. 29 O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento contínuo do 

estudante e dos resultados por ele obtidos em cada módulo.   

Art. 30 Cada docente decidirá, conjuntamente com o coordenador do curso, o sistema de 

avaliação mais apropriado para ser utilizado em cada módulo, sendo obrigatória, ao menos, uma 

avaliação de caráter somativo.  
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Parágrafo único. Dentre os instrumentos de avaliação formativa e somativa poderão ser 

utilizados pelos docentes: observações diretas, seminários, avaliações cognitivas, resenhas 

temáticas, avaliação de desempenho prático e/ou atitudinal, entre outros, desde que aprovados 

pelo coordenador de curso e coordenação geral da pós-graduação lato sensu. 

 

Art. 31 Para aprovação no módulo é obrigatória a média 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco) da carga horária do módulo.  

§ 1º Independentemente dos resultados das médias obtidas, é considerado reprovado no módulo, 

o estudante que não obtiver frequência, no mínimo, de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária do módulo.  

§ 2º A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do docente do módulo e 

do coordenador do curso, e seu controle, para o efeito do inciso anterior, da Secretaria 

Acadêmica.   

§ 3º Para o estudante que não obtiver a média mínima no módulo, será dada oportunidade para 

nova realização da tarefa para recuperação da nota, uma única vez.   

§ 4º Na hipótese de não alcançar a nota mínima exigida na avaliação de recuperação, o estudante 

será considerado reprovado no módulo.   

§ 5º A avaliação de recuperação deverá seguir o formato apresentado no parágrafo único, do 

Art. 30, tendo o mesmo critério de aprovação, no mínimo nota 7,0 (sete).  

 

Art. 32 Aos estudantes que reprovarem, em até 45% dos módulos, por não obterem o mínimo 

de presença (75%) e/ou nota média final (7,0), será oportunizado o cumprimento dos módulos, 

de acordo com as condições da IES para atendimento a esse fim, sob o regime de dependência.  

§ 1º Como regime de dependência, considera-se o estudante cursar a oferta do mesmo módulo 

ou ementa equivalente, na turma subsequente do mesmo curso ou outro curso que contenha o 

(s) módulo(s) equivalente(s).  

§ 2º Para o estudante obter aprovação no(s) respectivo(s) módulo(s), se no decorrer de até um 

ano do início da turma original não for ofertada turma subsequente, serão oferecidas estratégias 

de avaliação, de acordo com o descrito no parágrafo único do Art. 30.  

§ 3º O estudante que não obtiver o mínimo de presença (75%) e/ou nota média final 7,0 (sete), 

em mais de 45% (quarenta por cento) do total dos módulos, será considerado desligado do 

curso.  

§ 4º Para o cumprimento do(s) módulo(s) em regime de dependência, o estudante deverá: 

solicitar matrícula no(s) módulo(s) reprovado(s) através de requerimento padrão e arcar com o 
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ônus financeiro pertinente, no valor vigente da mensalidade, pelo tempo que durar o módulo a 

ser cursado.  

§ 5º Para o cálculo da média final do curso será considerada a média aritmética das notas de 

cada módulo do curso.  

 

Art. 33 Os estudantes que ingressarem no curso, após o início do mesmo, poderão cursar os 

módulos anteriores a sua matrícula, sem ônus financeiro adicional em turma subsequente.  

 

Parágrafo único. Para o estudante obter aprovação no(s) respectivo(s) módulo(s), se no decorrer 

de até um ano do início da turma original não for ofertada turma subsequente, serão oferecidas 

estratégias de avaliação, de acordo com o descrito no parágrafo único do Art. 30.  

 

CAPÍTULO XIII 

REGIME ESPECIAL DOMICILIAR 

 

Art. 34 O aluno impossibilitado de frequentar as aulas é amparado pela legislação e Regimento 

da Faculdade Pernambucana de Saúde, que preveem a realização do Regime Especial 

Domiciliar como forma de compensar a sua ausência. O Regime Especial Domiciliar tem por 

premissa compensar, fora da sala de aula, os conteúdos que o aluno estará perdendo com seu 

afastamento das aulas.  

 

Art. 35 Poderão ser amparados pelo benefício do Regime Especial Domiciliar, desde que 

comprovadas por Atestado Médico caracterizando o grau de comprometimento que deverá ser 

apresentado, pelo estudante ou por um representante legal, mediante protocolo na Secretaria 

Acadêmica, no prazo de até 3 (três) dias úteis da data de ocorrência do fato:  

I. Portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos, incapacidade 

física (Decreto Lei 1044/69);  

II. Gestantes de risco e em licença maternidade, a partir do início do oitavo mês de gestação, 

e no decorrer de três meses consecutivos, máximo de 90 dias (Lei 6202/75).   

§ 1º O atestado médico apresentado de acordo com o artigo anterior, deverá ser analisado pelo 

coordenador do curso e coordenador geral da pós-graduação lato sensu, onde poderá ser 

deferido ou indeferido, de acordo com cada situação.  
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§ 2º O benefício do regime especial domiciliar será concedido desde que a duração não 

ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada caso, para a continuidade do processo 

pedagógico de aprendizado.  

§ 3º Serão atribuídos, aos estudantes amparados, como compensação da ausência às aulas, 

exercício domiciliares, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as possibilidades 

da IES.  

§ 4º O Regime Especial de Exercícios Domiciliares compensa, exclusivamente, a ausência às 

aulas. O estudante amparado por este benefício deverá submeter-se às avaliações regulares, 

conforme determinado neste Regimento.  

§ 5º Se a impossibilidade de comparecimento às aulas não estiver amparada pela legislação 

citada ou for de até 25% da carga horária do módulo, não poderá ser enquadrada no Regime 

Especial de Exercícios Domiciliares. Nesse caso, a falta do estudante está contida no percentual 

de 25% de ausências a que o mesmo tem direito, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases.  

 

CAPÍTULO XIV 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 36 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica curricular que 

pode ser iniciada desde o primeiro módulo do curso com o término até 90 (noventa dias) após 

o cumprimento dos créditos teóricos e práticos do curso.  

 

Art. 37 O TCC é um trabalho de pesquisa científica, e visa atender aos objetivos do artigo 

seguinte:  

 

Art. 38 São objetivos do TCC:  

I. Possibilitar ao estudante o desenvolvimento de habilidades para a realização de um 

trabalho de pesquisa sobre tema relevante na área própria do curso;  

II. Proporcionar ao estudante a utilização de referencial teórico de problemas relevantes para 

a prática profissional.  

 

Art. 39 A coordenação do TCC será realizada pelo coordenador do curso de pós-graduação lato 

sensu, sendo a ele atribuídas as seguintes competências:  

I. Divulgar a lista dos orientadores disponíveis e suas áreas de pesquisa no módulo de 

metodologia da pesquisa científica, e/ou em outro momento que julgar pertinente;  
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II. Preparar e apresentar o calendário com as datas para entrega do trabalho final, bem como 

da apresentação pública e avaliação dos mesmos por uma Banca Examinadora;  

III. Cuidar para que o cronograma seja rigorosamente cumprido;  

IV. Divulgar as normas do TCC para todos os estudantes e docentes;  

V. Avaliar e controlar o número de trabalhos por docente;  

VI. Formalizar a escolha do orientador e coorientador pelo estudante, de acordo com 

formulário próprio;  

VII. Coordenar o evento científico para apresentação do TCC;  

VIII. Mediar os problemas que surgirem, durante o curso, entre orientador e estudantes;  

IX. Receber o resultado da avaliação do orientador;  

X. Enviar o conceito final para a secretaria acadêmica.  

 

Art. 40 O TCC tem como requisitos:  

I. Ser inscrito em formulário próprio, com indicação e o aceite do orientador;  

II. Ser desenvolvido por, no máximo, dois estudantes para os cursos, de acordo com as 

orientações fornecidas pela coordenação de curso e coordenação geral de pós-graduação 

lato sensu;  

III. Ser elaborado segundo as normas do Manual de Elaboração de TCC da Pós-graduação da 

Faculdade Pernambucana de Saúde;  

IV. Submeter o projeto para análise e avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da FPS ou outro pertinente, caso seja necessário;  

V. Ser desenvolvido sob a orientação de um docente do respectivo curso ou docente vinculado 

à Faculdade Pernambucana de Saúde;  

VI. Ser desenvolvido segundo o cronograma proposto pela coordenação do TCC;  

VII. Ser o trabalho, em sua forma final escrita, avaliado e aprovado pelo orientador.  

 

Art. 41 A orientação do TCC tem como requisitos:  

I. Cada estudante ou dupla de estudantes deverá escolher um docente do curso ou docente 

da Faculdade Pernambucana de Saúde para ser o orientador;  

II. Cada trabalho desenvolvido poderá, a critério do orientador, contar com um coorientador, 

que pode ser um docente externo à FPS ou preceptor de quaisquer locais de prática;  

III. O docente escolhido pelo estudante poderá recusar a orientação de um trabalho quando já 

tiver assumido a orientação de três TCCs ou quando o trabalho não se enquadrar na sua 

área de interesse de pesquisa;  
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IV. O orientador poderá desistir da orientação ou co-orientação de um trabalho, se não houver 

o cumprimento das normas pelo(s) orientando(s), e desde que esteja no prazo de até 3 (três) 

meses antes da data da apresentação prevista no calendário. A decisão deverá ser 

formalizada à Coordenação do TCC, que a apreciará;  

V. O orientador deve assegurar o cumprimento efetivo do cronograma do TCC proposto pela 

Coordenação do TCC do curso.  

 

Art. 42 Os estudantes do curso têm como atribuições:  

I. Apresentar o TCC para conclusão do curso;  

II. Ser responsável, juntamente com seu orientador, pelo cumprimento dos requisitos 

metodológicos adequados segundo o tipo de pesquisa, bem como o seguimento das normas 

éticas para as pesquisas em seres humanos;  

III. Construir os conhecimentos, bem como a sua aplicabilidade correta, referente a normas 

metodológicas adotadas pela FPS para publicação;  

IV. Ser responsável por cumprir efetivamente o cronograma estabelecido pelo orientador e 

pela Coordenação de TCC do curso;  

V. Ser responsável por sua participação e colaboração efetiva durante todo o processo de 

desenvolvimento do TCC;  

VI. Ser responsável pelo encaminhamento do trabalho final à Coordenação de TCC, utilizando 

o requerimento padrão da secretaria acadêmica.  

 

Art. 43 Para aprovação no TCC, as seguintes etapas deverão ser cumpridas:  

I. Após avaliação satisfatória do TCC pelo orientador, o estudante será considerado apto para 

apresentar o trabalho em forma oral e/ou pôster, em sessão pública durante evento 

científico determinado pela coordenação geral de pós-graduação e coordenação de curso 

de pós-graduação;  

II. Após a aprovação da apresentação pública, o estudante e orientador poderão considerar as 

possíveis sugestões e orientações por parte da banca examinadora para aperfeiçoamento 

do trabalho, a fim de preparar da versão aprovada do TCC.  

III. O estudante deve enviar a versão aprovada do TCC concluído à Biblioteca da FPS e 

solicitar a confecção da ficha catalográfica, que será inserida na versão final do TCC;  

IV. No período de 30 dias após a apresentação pública, o estudante deve entregar a versão 

final do TCC à secretaria acadêmica da FPS da seguinte forma: uma via impressa e 
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encadernada (espiral e capas na cor preta ou tons de cinza), mais uma cópia digital (em 

CD) no formato PDF;  

V. O CD deve ser entregue em caixa acrílica, com capa e rótulos preenchidos conforme 

modelo disponível no site da FPS, na seção “Downloads”. A cópia impressa será arquivada 

na Biblioteca da Faculdade Pernambucana de Saúde como documento, e a cópia em CD 

estará disponível para consulta;   

VI. Somente após a apresentação pública e a entrega das cópias impressas e digital, o estudante 

será oficialmente considerado aprovado no TCC.  

 

Art. 44 Serão considerados APROVADOS, os trabalhos que obtiverem notas variando entre 

7,0 e 10,0 e, serão considerados REPROVADOS, os trabalhos que obtiverem notas inferiores  

a 7,0.  

I. O estudante será considerado apto para apresentação pública, somente após ter sido 

aprovado pelo orientador, que formalizará a situação do seu orientando à coordenação de 

TCC.  

II. A avaliação do TCC será composta por duas notas: uma nota referente à parte escrita, 

oferecida pelo orientador; e outra nota referente à apresentação oral, oferecida pelos 

membros da banca examinadora no ato da apresentação pública.  

III. A média final avaliação do TCC será pela média ponderada das duas notas, tendo a nota 

da parte escrita, peso 3 (três), e a nota da apresentação oral, peso 2 (dois).  

IV. O trabalho considerado reprovado deverá ser refeito e submetido novamente ao orientador, 

dentro do prazo de 90 (noventa dias) após o cumprimento dos créditos teóricos/práticos 

do curso.  

V. O estudante que tiver seu trabalho reprovado deverá solicitar, em regime especial, 

orientação por um docente do curso, podendo ser o mesmo orientador, arcando com o ônus 

financeiro no valor de uma mensalidade vigente do curso.  

 

CAPÍTULO XV 

DO TÍTULO ACADÊMICO 

 

Art. 45 Para obter o certificado de especialização do programa de pós-graduação lato sensu da 

FPS o estudante deverá obter aprovação com nota mínima 7,0 (sete) em cada módulo do curso, 

completar carga horária obrigatória do curso e ser aprovado no trabalho final, com nota mínima 

7,0 (sete).  
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Art. 46 Dentro do prazo previsto no calendário acadêmico, a coordenação do curso, juntamente 

com o coordenador de pós-graduação lato sensu, encaminhará à secretaria acadêmica os nomes 

dos candidatos aprovados para recebimento do título.  

§ 1º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a 

área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual 

devem constar, obrigatoriamente:  

I. Relação das disciplinas, carga horária, nota obtida pelo estudante e nome e qualificação 

dos docentes por elas responsáveis;  

II. Período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho 

acadêmico;  

III. Título do trabalho de conclusão do curso e nota obtida;  

IV. Declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da política geral da 

pós-graduação lato sensu e da legislação vigente do Ministério da Educação;  

V. Citação do ato legal de credenciamento da instituição.  

§ 2º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, serão registrados pela 

FPS, enquanto instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.  

§ 3º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, conforme resolução 

do Ministério da Educação, enquadrando-se na presente política estabelecida terão validade 

nacional.  

 

CAPÍTULO XVI 

DOS ESTÁGIOS E VISITAS TÉCNICAS 

 

Art. 47 Consideram-se estágios supervisionados as atividades realizadas fora dos limites da 

Faculdade Pernambucana de Saúde que possibilitem a vivência prática dos estudantes em 

situações reais de vida e trabalho relacionadas ao seu campo de formação.  

 

Art. 48 Consideram-se visitas técnicas, os módulos dos cursos de pós-graduação lato sensu, que 

requeiram vivências práticas de observação e/ou de reconhecimento, referentes aos campos de 

atuação de cada curso, fora dos limites da Faculdade Pernambucana de Saúde.  

  

Art. 49 Os estágios e visitas técnicas deverão ser supervisionados por um docente e/ou 

coordenador do respectivo curso de pós-graduação lato sensu. 
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Art. 50 Os locais dos estágios e das visitas técnicas serão aprovados pelos coordenadores dos 

respectivos cursos, com o coordenador da pós-graduação lato sensu.  

 

Art. 51 Os estágios e visitas técnicas não são componentes obrigatórios no currículo dos cursos 

de pós-graduação lato sensu da FPS, sendo a existência desses, na matriz curricular do curso, 

uma decisão que compete ao coordenador de cada curso, com coordenador da pós-graduação 

lato sensu, porém quando tais atividades estiverem previstas no PPC, elas serão consideradas 

atividades obrigatórias.  

 

Art. 52 Os estágios e visitas técnicas não criam vínculo empregatício de qualquer natureza para 

os estudantes e docentes, observados os seguintes requisitos:   

I. Matrícula e frequência regular no curso, atestados pela instituição de ensino;  

II. Celebração de termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do estágio e 

da visita técnica e a instituição de ensino;   

III. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e na visita técnica e aquelas 

previstas no termo de compromisso.   

 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 53 Excluída a hipótese de imperativo legal, o presente documento só pode ser modificado 

por iniciativa do Conselho Superior ou do Diretor Acadêmico da FPS.  

 

Art. 54 A FPS é um organismo pluralista na qual não são admitidas, em quaisquer dos seus 

órgãos ou dependências, manifestações de discriminação racial, religiosa, de sexo e de política 

partidária, de acordo com o que dispõe a constituição em vigor.   

 

Art. 55 Cabe aos colegiados superiores e diretores dos organismos, nas suas esferas de 

competência, adotarem as medidas necessárias para a implantação deste documento e zelar pela 

sua fiel observância.  
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Art. 56 Os casos omissos e não previstos no presente documento serão resolvidos no Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão ou no Colegiado de Gestão Acadêmica e Administrativa, 

assinado pelo Diretor Acadêmico ad referendum do Conselho Superior.  

 

Art. 57 O presente documento entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 


