
 

 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 002/09 PROPPG, de 01 de outubro de 2009 
 
 

Fixa as normas para os cursos de pós-graduação 
lato sensu da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre. 

 
 
                                                       O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria n° 221/2009-GAB de 01/07/2009 (DOU Nº 137 de 23/07/2009) e do 
disposto no Art.21 do Regimento Geral da Instituição, considerando  o disposto na  
Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001 e na Resolução CNE/CES nº 1 de 8 de 
junho de 2007                                                                                                                                                   
 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DEFINIÇÃO, OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO GERAL   

 

Art. 1º A pós-graduação lato sensu a que se refere estas normas é constituída por cursos 
de especialização destinados a profissionais, já graduados, que visam  complementar,  
ampliar e atualizar  conhecimentos teóricos e/ou práticos em determinado domínio do 
saber.  

 
§ 1º A Residência Médica e a Residência Multiprofissional em Saúde são estruturadas 
como cursos de especialização, porém, obedecem à legislação e normas específicas. 
 
§ 2º Os cursos de especialização à distância, quando oferecidos, acompanharão a 
legislação específica para os mesmos. 
 
Art. 2º A implantação de cursos de especialização será condicionada a: 
a) disponibilidade de recursos materiais e financeiros; 
b) limite mínimo de 60% (sessenta  por cento) de participação de professores da 

UFCSPA na oferta das disciplinas do curso, tanto no seu quadro de professores 
quanto na sua carga horária total. 

 
Art. 3º A qualificação do corpo docente dos cursos de especialização e a duração 
mínima de cada um, obedecerão a legislação vigente. 
 
Art. 4º  Os cursos de especialização deverão ser aprovados pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), sempre em caráter temporário, em uma das duas 
formas a seguir: 
 



 

 

I - como curso novo, que só poderá ser ofertado até 02 (duas) vezes consecutivas no 
seu período de vigência, ou  
 
II - como curso estável que, pela solidez da sua estrutura acadêmica e demanda 
continuada, não sofre alterações substanciais, podendo ser credenciado por até 06 (seis) 
anos e ofertado regularmente no seu período de vigência. 
 
§ 1º Um curso de especialização somente poderá ser credenciado como curso estável 
após ter sido ofertado como curso novo mais de uma vez. 
 
§ 2º Nos casos de oferta de um novo curso, renovação de credenciamento de curso já 
ofertado ou transformação de credenciamento de curso novo para curso estável, deverá 
ser feita uma nova proposta. 
 
Art. 5º Para efeito da oferta de nova turma do curso de especialização, dentro do prazo 
de vigência do credenciamento do mesmo, seja o curso estável ou novo, deverá ser 
elaborado, pelo Coordenador do curso, um relatório do período de execução que será 
encaminhado à PROPPG para apreciação. 
  
§ 1º  A PROPPG analisará, o relatório recebido, no prazo máximo de 30 dias. 
 
§ 2º  A solicitação de oferta de nova turma do curso de especialização dentro do prazo 
de vigência do credenciamento do mesmo somente poderá ser realizada após a 
integralização de 75% da carga horária do curso. 
 
§ 3º As inscrições para as novas turmas somente poderão ocorrer após aprovação do 
relatório pela PROPPG. 
 
Art. 6º Os cursos poderão ser ministrados em diferentes módulos, não excedendo o 
prazo de 02 (dois) anos consecutivos para o cumprimento da respectiva carga horária. 
 
Art. 7º As propostas a que se refere o § 2º do art. 4º desta Resolução, deverão ser 
encaminhadas à PROPPG com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data 
prevista para a abertura das inscrições para o curso, na forma de projeto, contendo 
obrigatoriamente: 

a) ofício dirigido ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação, apresentando a proposta; 
b) Formulário para Apresentação de Proposta de Curso de Especialização [anexo 1]; 
c) relação de disciplinas e docentes [anexo 2] ; 
d) cópia do convênio ou contrato, quando for o caso; 
e) indicação do Coordenador e do Vice-Coordenador do curso. 
 
§ 1° Os projetos de cursos de pós-graduação lato sensu, após análise técnica preliminar 
efetuada pela PROPPG, devidamente instruídos, serão encaminhados ao CONSEPE 
para  análise, dentro de suas competências regimentais e estatutárias, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, e que poderá ser realizada com a colaboração de consultorias ad hoc. 
 



 

 

§ 2º A carga horária média anual (horas-aula semanais), dos docentes destinada à 
atividade de ensino nos cursos de especialização deverá ser planejada sem prejuízo da 
carga horária destinada à graduação. 
 
§ 3º As inscrições para o curso somente poderão ser abertas após a aprovação de sua 
proposta pelas instâncias previstas no parágrafo 1º deste artigo. 
 
Art. 8º  Os cursos de especialização ofertados pela UFCSPA poderão ser realizados com 
instituições públicas ou privadas. 
 
§ 1º Nestes casos, as propostas de instrumento legal deverão ser aprovadas, 
independentemente da proposta do curso, pelo Setor de Convênios da Pró-Reitoria de 
Planejamento.  
 
§ 2º Deverá ser anexada uma cópia do instrumento legal, aprovado, à proposta do 
curso para tramitação no CONSEPE. 
 
Art. 9º. Os cursos de especialização poderão gerar receitas.  
 
§ 1º Os valores a serem cobrados, deverão estar previstos nos termos do instrumento 
legal e na proposta do curso. 
 
§ 2º O valor da receita do curso deverá ser estabelecido de modo a se ajustar à natureza 
do curso, com base na sua proposta orçamentária na forma de planilha de receitas e 
despesas. 
 

CAPÍTULO II 

COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 

Art. 10. Cada curso de especialização terá um colegiado e uma coordenação. 

 

Art. 11. O colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa do 
curso e será composto pelo coordenador, que o presidirá, pelo vice-coordenador, por no 
mínimo 03 (três) representantes dos professores do curso e por 01 (um) representante 
discente. 

 

Art. 12. O coordenador e o vice-coordenador serão membros natos do colegiado sendo 
indicados entre os professores do curso, pertencentes ao quadro da UFCSPA, por um 
período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

 

§ 1º Os membros docentes que integram o colegiado serão indicados pelos professores 
do curso e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

 
  



 

 

 

§ 2º  O representante discente do colegiado será escolhidos pelos alunos do curso e terá 
o mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido. 

 
§ 3º  No caso da transformação de curso novo em curso estável, o coordenador e o vice-
coordenador do curso solicitante poderão continuar exercendo seus mandatos no curso 
estável até expirar o seu mandato. 
 

§ 4º  O coordenador, o vice-coordenador e os professores integrantes do colegiado do 
curso deverão ter a titulação mínima de mestre na área de conhecimento do curso. 

 

Art. 13. Caberá ao coordenador: 

a) convocar e presidir as reuniões do colegiado; 
b) coordenar as atividades do curso; 
c) elaborar o programa do curso; 
e) elaborar o edital de seleção de candidatos ao curso;  
f) realizar, em conjunto com o colegiado do curso, a avaliação do curso pelos discentes 

e docentes  abrangendo os aspectos pedagógicos e administrativos; 
g) responsabilizar-se pelo cumprimento das normas vigentes e prazos regimentais 

desde o encaminhamento da proposta até o envio dos relatórios. 
 
Art.14. A critério do colegiado do curso, poderão ser aceitos créditos em disciplinas 
equivalentes obtidos em outros cursos de pós-graduação, para fins de integralização 
curricular. 

 

Art. 15. As condições de aprovação em curso de especialização são: 

I aproveitamento mínimo de 70% nas avaliações realizadas;  
II   freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina e 
III  aprovação do trabalho de conclusão do curso. 
 

Parágrafo único. Os alunos que não cumprirem os requisitos de aproveitamento ou 
freqüência serão desligados do curso. 
 

Art. 16. A coordenação do curso poderá aceitar inscrições isoladas em disciplinas de 
alunos de outros cursos de pós-graduação. 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO III 

CERTIFICADOS 
 

Art. 17. Os certificados somente serão expedidos após a aprovação do relatório de 
execução do curso pela PROPPG. 

 

Art.  18. Terão direito ao certificado do curso, em conformidade com as disposições do 
CNE/CES vigentes, os alunos que integralizarem as disciplinas do curso quanto à 
freqüência e aproveitamento e tiverem seus trabalhos de conclusão de curso aprovados.  

 
Parágrafo único.  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 ou conceito obtido pelo aluno e nome e 
qualificação dos professores por elas responsáveis; 
II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo 
trabalho acadêmico; 
III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito 
obtido; 
IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da  presente    
       Resolução; e 
V - citação do ato legal de credenciamento da instituição. 

 
 

CAPÍTULO IV 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
Art. 19. Caberá à PROPPG coordenar o sistema de acompanhamento e avaliação dos 
cursos de pós-graduação lato sensu. 

 

Art. 20. Até 30 (trinta) dias após o término do curso, a coordenação do mesmo deverá 
encaminhar à PROPPG o relatório de execução, para análises técnicas de conformidade 
e deliberação da expedição de certificados. 

 

§ 1º A PROPPG terá o prazo de 30 (trinta) dias para apreciação e aprovação dos 
relatórios conforme disposto no caput deste artigo. 
 
 
 



 

 

§ 2º Os cursos que estejam com pendências no cumprimento de prazos para 
apresentação de relatórios finais ou mesmo com pendências de aprovação destes 
relatórios por falta de documentação, estarão impedidos de propor novas turmas.  
 
§ 3º Anualmente a PROPPG dará ciência dos resultados da avaliação qualitativa e 
quantitativa dos relatórios finais dos cursos de especialização ao CONSEPE. 
 
 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 21. Os casos omissos e as excepcionalidades  referentes à gestão acadêmica, 
administrativas e didático-pedagógica, dos cursos de especialização, serão resolvidos 
pelo CONSEPE. 
 
Art. 22. Os cursos de especialização credenciados anteriormente a esta Resolução, para 
efeito da oferta de novas turmas, deverão se ajustar a estas normas a partir da data de 
sua publicação. 

 

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Resolução nº 48/01 – CD/FFFCMPA, de 8 de novembro de 2001, e demais disposições 
em contrário. 

 

 
 
 
Resolução aprovada na Reunião  do COSUN  de 01 de outubro de 2009. 


