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TÍTULO I 

NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - Os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, com mínimo de 360 
h/a, da Faculdade Processus, serão regulamentados pelas Resoluções do 
Conselho Federal de Educação, pelo Estatuto e Regimento Geral da instituição 
e por este documento. 

Art. 2º - Os Cursos de Especialização poderão ter caráter regular 
(permanente) ou eventual, podendo a Facuçldade Processus oferecer cursos 
por demanda específica de órgãos públicos e privados, desde que respeitado o 
Regulamento dos Cursos de Especialização. 

Art. 3º - Os Cursos de Especialização terão por finalidade básica a 
formação técnica, teórica e profissional de portadores de diplomas de curso 
superior que busquem qualificação em áreas de estudos nas quais a 
Faculdade Processus possua cursos de graduação . 

 

 

TÍTULO II 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS 

 

CAPÍTULO I 

COORDENAÇÃO DIDÁTICA 

Art. 4º - A coordenação dos Cursos de Especialização será exercida 
pela Direção Acadêmica da Faculdade Processus. 

 

CAPÍTULO II 

COORDENADOR DE CURSO 

Art. 5º - O coordenador de cada Curso de Especialização será indicado 
pela Direção Acadêmica da Faculdade Processus. 

Art. 6º - Compete ao Coordenador dos Cursos de Especialização: 

a. Elaborar a proposta técnica do curso, devidamente detalhada, 
bem como a proposta orçamentária; 

b. Negociar a proposta técnica e orçamentária junto ao cliente do 
curso (quando for o caso); 

c. Tomar todas as providências necessárias ao bom andamento do 
curso junto à Secretaria e instâncias administrativas da Faculdade Processus; 

d. Acompanhar a reprodução do material didático do curso e quadro 
de horário; 

e. Indicar professores e orientadores; 

f. Acompanhar o cumprimento do plano de ensino e avaliar as 
atividades do curso, inclusive aquelas relacionadas com a monografia/artigo; 



3 
 

g. Representar o curso em atividades de seu interesse, inclusive no 
COSUP; 

h. Encaminhar, via memo, à Secretaria Acadêmica da Faculdade 
Processus todas as informações e documentos referentes ao curso; 

i. Executar outras funções estabelecidas pela Faculdade Processus; 

 

 

TÍTULO III 

ADMISSÃO AOS CURSOS 

 

CAPÍTULO I 

NÚMERO DE VAGAS 

Art. 7º - O número de vagas dos cursos de especialização será proposto 
semestralmente pela Faculdade Processus, levando-se em consideração: 

a. Fluxo de entrada e saída de alunos; 

b. capacidade das instalações; 

c. Capacidade financeira; 

d. Demanda regional.  

e. Avaliação da disponibilidade de orientadores de monografia/artigo 
cadastrados; 

 

CAPÍTULO II 

INSCRIÇÃO E ADMISSÃO  

Art. 8º - Poderão se candidatar aos Cursos de Especialização, 
graduados em curso superior em áreas afins àquelas oferecidas por cada 
curso.  

Art. 9º - No ato de inscrição para o processo seletivo os candidatos 
deverão apresentar os seguintes documentos: 

 a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido, acompanhado de uma 
fotografia 3x4; 

b) Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente;  

c) Histórico escolar; 

d) Cópia da Carteira de Identidade (com data de expedição) e CPF; 

e) Certidão de nascimento (ou casamento); 

f) Comprovante de residência 
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TÍTULO IV 

REGIME DIDÁTICO DOS CURSOS 

 

CAPÍTULO I 

CURRÍCULO DA ESPECIALIZAÇÃO 

Art.10º - As disciplinas constantes do currículo dos Cursos de 
Especialização serão ministradas por professores da Faculdade Processus, por 
professores de outras instituições de ensino superior ou por profissionais 
devidamente titulados atuantes no mercado de trabalho, mediante contrato de 
prestação de serviços. 

Art.11º - Os Cursos de Especialização serão estruturados em módulos, 
dos quais alguns poderão ser comuns a todos os participantes e outros serão 
constituídos a partir de aprofundamento em áreas específicas. 

Art. 12º - Os conteúdos que integram os diferentes módulos serão 
organizados em disciplinas, ministradas através de aulas teóricas e/ou práticas. 

Art. 13º - Em períodos que antecedam novo curso, o currículo poderá 
ser revisto com base: 

•  Nos resultados de avaliações feitas por alunos e professores; 

• Nas necessidades ou programas dos clientes (quando se tratar de 
cursos dirigidos a empresas ou instituições específicas); 

 

CAPÍTULO II 

RENDIMENTO ESCOLAR 

Art. 14º - O rendimento escolar de cada aluno, por disciplina, será 
expresso em notas, em uma escala de 0 a 10. 

Art. 15º - A verificação do rendimento escolar será feita por disciplina, 
abrangendo os aspectos de assiduidade e desempenho nas avaliações. O 
aluno para ser aprovado deverá obter, em cada disciplina, a média final mínima 
de 6 (seis) e freqüência mínima de 75% em cada matéria, ficando vedado o 
abono de faltas. 

Art. 16º - O aluno que obtiver média inferior a seis, poderá realizar o 
exame final. 

Art. 17º - A nota final será obtida através da média parcial (MP) somada 
ao exame final e dividida por dois. 

 

Exemplo: Média + Exame Final = Nota Final (= ou > 6) 

                              2 

§ 1° - A média mínima para aprovação após exame final é 
de 6,0 (seis).  

§ 2° - Além das provas, o aluno será também avaliado 
através da elaboração de projeto em Metodologia de Pesquisa e 
monografia/artigo, envolvendo questões correlatadas aos temas da área de 
especialização. 
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Art. 18º - Será desligado do curso o aluno cujo desempenho seja 
considerado insuficiente e incompatível com a titulação pretendida, caso incida 
em qualquer uma das situações abaixo: 

a) Não entregar seu projeto de monografia/artigo no prazo determinado, 
conforme estabelecido no art. 25º deste Regulamento; 

b) Tiver sua monografia/artigo reprovada nos termos do Art. 27º deste 
regulamento; 

c) Obtiver conceito final inferior a 6 (seis) ou for reprovado por faltas em 
mais de três disciplinas do Curso. 

Art. 19º - Nenhum aluno estará habilitado ao depósito da 
monografia/artigo, antes de concluir todas as disciplinas do curso e de atender 
às exigências previstas neste Regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

APROVEITAMENTOS DE ESTUDOS 

Art. 20º A critério deste regulamento poderão ser aproveitadas as 
disciplinas cursadas em até 05 (cinco) anos, com aprovação unicamente em 
cursos de Pós – Graduação da Faculdade Processus até o limite máximo de 
50% do total das disciplinas do curso excetuando-se as disciplinas 
Metodologia da Pesquisa e Orientação Monográfica. 

Parágrafo 1º - O valor corresponderá a 20%(vinte por cento) de 
desconto sobre o valor à vista, podendo ser dividido em até em 13 parcelas 
com didática ou em 12 parcelas sem didática. 

Parágrafo 2º - Outras situações não regulamentadas por este artigo 
deverão ser resolvidas pelo COSUP. 

 

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA/ARTIGO  

Art. 21º - Será indicado pela Faculdade Processus um professor para 
orientação das monografias/artigos. 

Art. 22º - Compete aos orientadores: 

a) Orientar o aluno na organização de seu plano de estudo; 

b) Zelar pelo cumprimento das normas que afetam o trabalho de orientação; 

c) Emitir parecer favorável ou não à entrega final da monografia/artigo pelo 
aluno. 

Art. 23º - As reuniões e encontros entre o aluno e o orientador deverão 
ser previamente agendados pela Faculdade Processus, não ultrapassando o 
limite de 02 (duas) reuniões. 

 Art. 24º - O aluno deverá apresentar a versão final do trabalho ao 
professor orientador com antecedência mínima de quinze dias úteis da data 
máxima de entrega fixada. Caso não ocorra, o orientador estará isento de 
responsabilidade e seu nome somente poderá constar do trabalho se isto for 
autorizado pelo mesmo. 
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                         CAPÍTULO I V 

      MONOGRAFIA OU ARTIGO 

                   

Art. 25º - O aluno deverá apresentar, até 180 (Cento e Oitenta) dias 
após o término das aulas, monografia ou artigo que contemple o tratamento 
adequado de problema bem formulado, dentro das seguintes modalidades: 

• Análise crítica de questões teóricas abordadas no transcurso do 
curso e vinculadas à área temática do mesmo; 

• Pesquisa quantitativa ou qualitativa com temática relacionada a 
conteúdos abordados no transcurso do curso e vinculadas à área temática do 
mesmo. 

Art. 26º - A monografia deverá ser apresentada em papel A-4, fonte 12, 
em espaço 1,5 e ter um mínimo de 40 (quarenta) laudas e no máximo 80 
(excetuadas as páginas pré e pós textuais) e cerca de 72 (setenta e dois) 
caracteres por linha. 

Art. 27º - O artigo deverá ser apresentado em papel A-4, fonte 12, em 
espaço 1,5 e ter um mínimo de 10 (dez) laudas e no máximo 15 (quinze) 
(exetuadas as páginas pré e pós textuais) e cerca de 72 (setenta e dois) 
caracteres por linha. 

Art. 28º - A Faculdade Processus não disponibiliza a monografia/artigo 
para consultas, cópias ou quaisquer outros fins. 

Art. 29º - Os professores / orientadores terão um prazo de até 30 (trinta) 
dias para enviar seu parecer final, por escrito, sobre a monografia/artigo. 

§ 1° A nota mínima para aprovação do aluno na monografia/artigo é 6 
(seis). 

§ 2° No caso de média insuficiente, o aluno terá o prazo de até 30 
(trinta) dias para refazer a monografia/artigo; caso não o faça, será 
automaticamente desligado do curso, com direito a seu Histórico Escolar. 

Art. 30º - Para obter o certificado de especialista, o aluno deverá 
satisfazer as seguintes exigências: 

• Estar em dia com toda a documentação exigida no ato da 
matrícula; 

• Ser aprovado e freqüente em todas as disciplinas do curso; 

• Ter aprovação na monografia/artigo; 

• Estar quite com todas as taxas escolares; 

• Cumprir as demais exigências estabelecidas neste regulamento. 

Art. 31º - A Secretaria Acadêmica da Faculdade Processus 
providenciará a emissão de certificado,  histórico e declaração de conclusão de 
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curso do aluno, no prazo de trinta a noventa dias, após o encerramento da 
turma. 

 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 32º - Regras adicionais poderão ser estabelecidas para cada Curso 
de Especialização, porém deverão ser previamente aprovadas pelo COSUP. 

Art. 33º - Compete ao COSUP decidir sobre os casos omissos neste 
Regulamento. 

           Art. 34º - As alterações deste regulamento far-se-ão por decisão da 
maioria simples dos integrantes do COSUP. 

Art. 35º - Revogadas as disposições em contrário, este Regulamento 
entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

 

Brasília, março de 2014. 

 

 


