
 
 

NORMAS REGIMENTAIS DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
(MODALIDADE A DISTÂNCIA) 

 
TÍTULO I 

           DA LEGISLAÇÃO  
 
Art 1º. – A Pós-Graduação Lato Sensu é regida pela Resolução 1 de 01 de Abril                
de 2018, a qual 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 do Ministério da Educação e pelas normas            
regimentais desta Instituição de Ensino Superior. 
 
Art 2º. – As normas regimentais são aplicadas a todos os Cursos de             
pós-graduação ofertados na modalidade a distância, nos processos de         
funcionamento, estrutura e organização. 
 
Art.3º. – Cabe à Coordenação de Curso da Pós-Graduação estabelecer os prazos            
regimentais para os processos de inscrição e matrícula, devendo os mesmos           
constar no Calendário Acadêmico da IES. 
 
 

TÍTULO II 
 

       DOS PROCESSOS 
 
Art.4º. – O período de inscrição será aquele constante no Calendário           
Acadêmico, podendo ser prorrogado a critério da Coordenação da         
Pós-Graduação, a fim de observar os critérios de viabilidade e custo. 
 
Art.5º- O ato de matrícula inicia-se concomitante a inscrição, observando os           
seguintes requisitos: 
 
I- Requerimento de Matrícula  
II- Entrega dos Documentos Comprobatórios 
III- Efetivação do Pagamento da Primeira Parcela 
 
Parágrafo Único: O deferimento da Matrícula está condicionado à apresentação          
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de cópia autenticada do Diploma de Graduação. 
 
Art.6º.- O pedido de cancelamento da Pós-Graduação poderá ser feito a qualquer            
momento à Coordenação de Curso, por meio de Formulário online através do            
link https://fabapar.com.br/formulario-de-cancelamento/ e será deferido após o       
parecer do setor financeiro. 
 
Art 7º - A solicitação de trancamento da Pós-Graduação poderá ser feita a             
qualquer momento à Coordenação de Curso, por meio de Formulário online           
através do link http://www.fabapar.com.br/formulario-de-trancamento/ e será      
deferido após o parecer do setor financeiro. 
 
§ 1º. O (A) cursista que não solicitar trancamento ou cancelamento de Curso             
continuará com status de matriculado, devendo cumprir com as cláusulas          
contratuais acordadas. 
 
§ 2º. Em casos de cancelamento e transferência, a pedido, cessa a obrigação             
financeira e acadêmica no mês subsequente à solicitação realizada. 
 
§ 3º - O período de trancamento não pode exceder a 12 meses, podendo o (a)                
cursista retornar a qualquer momento dentro deste período. Ultrapassado este          
período o curso deverá ser feito totalmente novamente não sendo aproveitado           
nenhum módulo disciplinar. 
 
Art 8º- No processo de reabertura do Curso, o (a) cursista deve solicitar dispensa              
dos Módulos Disciplinares cursados e aprovados.  
 
Art 9º - Não depende da efetivação de nova matrícula o (a) cursista que, por               
algum motivo, deixou de cursar a Pós-Graduação, no período contratado. (após           
este período o aluno deverá realizar nova matrícula). 
 
Art 10 - A reintegração deverá ser feita por meio de formulário online             
disponível em https://fabapar.com.br/solicitacao-de-retorno/ após o deferimento      
fará sua integração na turma em andamento (conforme a disponibilidade de           
calendário da Faculdade). A reintegração não deve extrapolar o período máximo           
de integralização da Pós-Graduação. 
 
Art 11- Em caso do cursista realizar matrícula em dois Cursos da            
Pós-Graduação, deverá o mesmo solicitar, por meio de requerimento, dispensa          
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dos módulos disciplinares do núcleo comum, quando obtiver o status de           
aprovado, observando, porém, que deve postar um projeto de pesquisa para cada            
Curso eleito. 
 
 
 

TÍTULO III 
 
DOS PRAZOS 

 
 

 
Art 12 - O prazo de integralização mínimo será de 9 (nove) meses e máximo de                
18 (dezoito) meses. 
 
Art 13 – O prazo de devolutiva para os requerimentos será de até 15(quinze dias               
corridos), pela Coordenação de Curso ou órgão competente. 
 
 
                                                TÍTULO IV 
 

DA AVALIAÇÃO 
 

 
Art 14- O processo avaliativo inclui-se o Portfólio Avaliativo disponível em            

cada módulo, focado em desenvolver Competências e Novas Habilidades nos          
alunos e a Segunda Chamada. 

 
I) O resultado final obtido na avaliação do Módulo Disciplinar para aprovação            
deve ser no mínimo 7,0 (sete inteiros) 
II) O aluno que não obtiver a nota 7,0 dará continuidade aos estudos no próximo               
módulo normalmente e deverá solicitar a segunda chamada do módulo          
reprovado. 
 
Art 15- Após ter enviado seu Trabalho Final (Artigo ou Compêndio de Portfólio             
para a avaliação final), o cursista deverá aguardar contato da coordenação e            
posteriormente da secretaria acadêmica para obter orientações quanto a         
finalização de sua pós-graduação. 
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Parágrafo Único- Poderá a pedido do (a) cursista, em requerimento próprio, e            
deferido pela Coordenação de Curso, ser prorrogado o prazo de entrega da            
avaliação final 
 
Art 16 - Na disciplina de TCC I todos os alunos deverão fazer um projeto de                
pesquisa e em TCC 2 optar se irá querer produzir um artigo ou entregar um               
compêndio de portfólios já realizados nas disciplinas anteriores. Após as          
correções o aluno postará o arquivo no campo Envio de Trabalho Final. Após             
postar nesse campo, o trabalho não poderá mais ser alterado.  

TÍTULO V 
DA SEGUNDA CHAMADA 

 
 
Art 17º - Para realizar a segunda chamada o aluno deve solicitar via formulário              
online através do link https://fabapar.com.br/segunda-chamada-pos-graduacao/     
no período do dia 20 a 30 de todos os meses, uma vez sendo deferido e pago, a                  
mesma será liberada do dia 1º ao dia 10 do mês seguinte. 
 
Art 18º - O aluno será isento do pagamento da taxa, se e somente se, a                
justificava, após avaliada pela coordenação da pós-graduação, seja plausível         
(atestado médico) para o impedimento da realização da atividade dentro do           
prazo de cinco semanas dados para realização do módulo. De outra forma, o             
aluno poderá realizar a segunda chamada sob o pagamento da taxa de R$ 100,00              
(cem reais) para a primeira solicitação. Não atingindo ainda a média o aluno             
deverá solicitar a Reconstrução do Módulo, cursando-o novamente sob o          
pagamento da taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
 
 

      TÍTULO VI 
 

DA CERTIFICAÇÃO 
 
Art 19- Só será emitida a certificação após cumpridas todas as exigências            
acadêmicas, pelo (a) cursista. Neste caso, o (a) cursista deverá requerer por meio             
de requerimento próprio à secretaria o seu certificado de conclusão. 
 
Art 17- O prazo de emissão do certificado será de até 60 (sessenta dias), após a                
publicação de todas as notas referentes aos Módulos Disciplinares. 
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Art 18 – Os casos não previstos na Resolução da Pós-Graduação e nas Normas              
Regimentais serão apreciados pela Coordenação de Curso junto com a Direção           
da IES. 
 
Art 19- Estas normas entram em vigor, após aprovação do Conselho Superior da             
IES. 
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