
  
 
 
 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO 

Recredenciado pela Portaria nº. 230, de 07/02/2017  

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

(LATO SENSU) 

 
 
 
 
 

 
 
 

São Paulo /SP 
Setembro de 2019 

 
 

Documento aprovado pelo CONSUP em 09/12/2013 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO 

Recredenciado pela Portaria nº. 230, de 07/02/2017  

 
 

REGULAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E SEUS OBJETIVOS 

 
 

Art. 1º. O Centro Universitário Assunção - UNIFAI, é uma instituiçao privada e 

comunitária de ensino superior, sem personalidade jurídica própria, sem fins 
lucrativos, mantida pela Fundação Sao Paulo - FUNDASP- entidade sem fins 
lucrativos, declarada filantrópica e de assistência social – formada pela transformação 
das Faculdades Associadas do Ipiranga e autorizado pelo Governo Federal nos 
termos do decreto de 08 de julho de 2000. E uma instituiçao de caráter confessional 
cristão católico, voltada ao estudo, ensino superior e prestação de serviços à 
comunidade, que se rege pelo Estatuto do Centro Universitário Assunção, 
obedecendo ao estatuto da Fundação Sao Paulo - FUNDASP e demais disposições 
civis e canônicas que lhe sejam aplicáveis, ministra respaldado na legislação vigente, 
Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) os quais têm por objetivo o domínio científico 
ou técnico de uma área do saber, conforme prevê o Estatuto do Centro Universitario 
Assuncao - UNIFAI em seu Título IV, Capítulo II, Art. 44. 

 
Parágrafo Único: A implantação, a oferta, o desenvolvimento e a certificação 

dos Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) deverão observar as disposições 
previstas no presente Regulamento, bem como as do Estatuto do Centro Universitário 
Assunção - UNIFAI. 

 
Art. 2º. Os Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) visam o aprimoramento dos 

conhecimentos acadêmicos e técnicos dos profissionais, objetivando o 
desenvolvimento de conceitos e de pesquisa acadêmica que permitam a educação 
continuada. 
 

Parágrafo único: A proposta dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu é 

oferecer uma constante atualização de conceitos específicos, preparando 
especialistas em atividades acadêmicas e profissionais. 

 
Art. 3º. Os projetos pedagógicos, após análise acadêmica e financeira, serão 

encaminhados ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) para aprovação. 
 

Art. 4º. O Centro Universitário Assunção  oferece  os  seguintes  cursos  de 

educação continuada: 
 

I. Especialização: visa à intensificação do domínio científico e  técnico do 
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profissional em determinada área do saber. 
 
 

II. Aperfeiçoamento: visa ao aprimoramento e à melhoria de 
conhecimentos e habilidades técnicas de trabalho em uma área de 
conhecimento. 

III. Atualização e Extensão: visam à ampliação e complementação do 
conhecimento técnico e profissional das diversas áreas do saber. 

 

Parágrafo Único: A Pós-Graduação Lato Sensu poderá promover congressos, 
seminários, oficinas, fóruns, encontros, semanas culturais e outras atividades 
similares (presenciais e a distância). 

 
 

CAPÍTULO Il 
 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
 

Art. 5º. O sistema de pós-graduação lato sensu é formado por cursos e 

atividades programadas e monitoradas pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e por 
professores coordenadores responsáveis por cada curso que deverão estar em 
consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)  e do Estatuto do 
Centro Universitário Assunção - UNIFAI. 
 
 

SEÇÃO l 
 

DA COORDENAÇÃO GERAL 

 
 

Art. 6º.  Compete ao Pró-Reitor de Pós-Graduação: 
 

I.  Planejar, promover, coordenar e supervisionar a execução das atividades 
didático-cientificas relacionadas ao ensino de Pós-graduação; 

 
II. Supervisionar a organização do calendário acadêmico e dos horários de 

oferta dos Cursos de Pós-graduação; 
 

III. Cumprir e fazer cumprir as decisões do CEPE, no âmbito da Pós-
Graduação; 
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IV. Propor, ao CEPE, a criação e a extinção de Cursos, bem como a definição 
e o remanejo de vagas para cada Curso, no âmbito da Pós-Graduação; 

 
V.  Elaborar, publicar e manter atualizado o catalogo do ementário dos 

Cursos, no âmbito da de Pós-Graduação Lato Sensu; 
 

VI. Organizar o Processo Seletivo do UNIFAI referente aos Cursos, no âmbito 
da de Pós-Graduação; 

 
VII. Conduzir o processo de avaliação do ensino, no âmbito da de Pós-

Graduação; 
 

VIII. Assessorar o Reitor na elaboração de política acadêmica da instituição e 
em assuntos de Ensino de Pós-Graduação; 

 
IX. Supervisionar o registro da vida escolar dos alunos, no âmbito da de Pós-

Graduação;  
 

X. Elaborar a politica de pesquisa da instituição e incentivos a produção 
científica dos corpos docente e discente, no âmbito da de Pós-Graduação; 

 
XI.  Articular relações com os órgãos de fomento ‘a pesquisa e similares, no 

âmbito da de Pós-Graduação; 
 

XII. Baixar atos normativos na esfera de sua competência; 
 

XIII.  Elaborar o Relatório Anual de Atividades de sua Pró-Reitoria; 
 

XIV. Coordenar a elaboração e execução do Plano Institucional de 
Capacitação Docente, no âmbito da de Pós-Graduação; 

 
XV.  Responder pelos assuntos de expediente relativos a vida acadêmica, no 

âmbito da de Pós-Graduação; 
 

XVI. Exercer outras atividades concernentes a sua área de atuação 
determinada pelo Reitor; 

 
XVII. Participar do CEPE. 
 

 
 

SEÇÃO II 
 

DA COORDENAÇÃO 
 
 

Art. 7º. Compete ao coordenador dos cursos de pós-graduação Lato Sensu a 
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sua coordenação didática e científica, bem como a articulação da equipe de 
professores, devendo o mesmo zelar pela qualidade acadêmica dos cursos, de acordo 
com a aprovação dos colegiados pertinentes. Para  isso, deve: 
 

I. elaborar, de maneira participativa, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 
de forma que contemple seus objetivos e fundamentos bem claros e definidos, 
coerentes com as diretrizes curriculares aprovadas pelo CEPE; 

II. organizar reunião anual para revisão do PPC; 

III. controlar a frequência dos docentes, para que haja o cumprimento do total 
de carga horária oferecida no curso; 

IV. acompanhar o desempenho docente, visando à manutenção da qualidade do 
curso; 

V. avaliar as solicitações de Retorno ao Curso, verificando e adequando o 
aluno às estruturas vigentes, informando em qual módulo ele deverá ser matriculado e 
quais disciplinas deverá cursar;. 

VI. analisar os requerimentos de mudança de curso; 

VII. promover trabalhos complementares ao curso, como palestras, seminários, 
congressos e debates que sejam a ele pertinentes; 

VIII. realizar plantões de atendimento semanais; 

IX. enviar folha de pagamento à coordenação geral de pós- graduação, para 
verificação, aprovação e posterior encaminhamento à Pró-reitoria acadêmica da 
Instituição para ciência e aprovação do pagamento; 

X. realizar Coordenação/Supervisão das atividades de Trabalho de Conclusão 
de Cursos (TCC), o lançamento das notas no site e acompanhar a sua produção de 
forma presencial e ou on line; 

XI. disponibilizar 2 (duas) horas semanais para atendimento aos discentes; 

XII. entrevistar presencialmente e ou online os alunos novos para análise de 
currículo e verificação de adequação e expectativas do aluno em relação ao curso; 

XIII. orientar os alunos sobre a diversidade profissional que o curso oferece; 

XIV. entregar o horário de aula do curso coordenado; 

XV. dar apoio pedagógico aos alunos, facilitando acesso à biblioteca, internet, 
textos, registros acadêmicos e outros; 

XVI. acompanhar o desempenho do discente, quanto ao seu aproveitamento 
didático pedagógico; 
 

XVII. cumprir e executar as Normas do Centro Universitário Assunção - UNIFAI; 

XVIII. o Coordenador de Curso, embora seja o responsável pela gestão 
acadêmica/didático-pedagógica do curso, não pode descuidar-se das atividades que 
dizem respeito à gestão administrativa institucional dos recursos materiais e humanos, 
em relação às seguintes situações: 
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a. verificar a adequação das instalações físicas em relação à infraestrutura 
e ao controle na manutenção dos espaços, quanto à limpeza e organização do espaço 
escolar; 

b. supervisionar o atendimento às necessidades, quanto ao uso dos 
equipamentos pedagógicos docentes e discentes, isto é, laboratórios, recursos 
audiovisuais e outros; 

c. selecionar e indicar para a Mantenedora do Centro Universitário 
Assunção – UNIFAI o corpo docente que atenda às necessidades específicas do 
curso; 

d. Recomendar para a Mantenedora do Centro Universitário Assunção - 
UNIFAI a dispensa de professor que não satisfizer as exigências do curso em termos 
de qualidade do ensino, competência, assiduidade, pontualidade, relacionamento com 
alunos, colegas e funcionários e outros parâmetros pertinentes às atribuições da 
docência; 

e. promover o curso em espaços escolares diversos, aos alunos 
concluintes da graduação das áreas da educação, ex-alunos, com apoio 
de materiais diversos como panfletos, folders, banners, além de 
responsabilizar-se pelo preparo desse material de divulgação no site e 
em panfletos, para serem entregues junto à comunidade acadêmica 
externa e interna. 

 
Parágrafo Único: No caso de irregularidades previstas  nos itens “a” e “b” do 

inciso XX do presente artigo, caberá ao Coordenador do Curso comunicar ao Setor de 
Pós-Gradução, para a competente análise e providências necessárias. 
 

 
 

SEÇÃO lII 
 

DA SECRETARIA DE REGISTRO ACADÊMICO 
 

 

Art. 8º. A Secretaria de Registro Acadêmico deve fornecer suporte ao 
desenvolvimento das atividades do Centro Universitário Assunção, no que tange ao 
curso, eventos e outras atividades que forem promovidas nas unidades do Centro 
Universitário Assunção. Desta forma, a Secretaria tem, dentre outras, as seguintes 
atribuições: 

I. executar as determinações da Pró-Reitoria Acadêmica da Pós-Graduação 
Lato Sensu; 

II. executar serviços burocráticos, referentes aos cursos e outros eventos da 
Pós-Graduação Lato Sensu, bem como outras tarefas que lhe forem conferidas, 
conforme as descritas a seguir: 
 

1. Atendimento ao aluno: 
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a. recepcionar o aluno presencialmente, por telefone e online, em relação a 
esclarecimentos de dúvidas e preenchimento de requerimentos em geral; 

b. efetuar as inscrições de candidatos de pós-graduação e controle das 
inscrições realizadas no site para abertura de turma; 

c. efetuar matrícula de alunos ingressantes de pós-graduação; 

d. agendar e controlar entrevista entre candidatos com os coordenadores de 
pós-graduação; 

e. receber Trabalhos de Conclusao de Curso (TCC), para encaminhar à 
coordenação; 

f. receber requerimentos de revisão de provas, devendo o aluno pagar a taxa 
referente ao valor da mensalidade na solicitação de revisão, conforme tabela 
financeira vigente à época da solicitação, sendo reembolsado em caso de alteração 
de nota. 

 
 
 

2. Secretaria Interna: 
 

a. conferência das matrículas efetuadas pelo atendimento; 
b. apresentação aos alunos das disciplinas que serão cursadas nos módulos 

(publicação de horários de aulas); 
c. cadastro de estruturas curriculares no sistema; 
d. preparo do sistema para inscrições e matrículas de pós- graduação e 

extensão; 
e. confecção de documentos solicitados pelo aluno; 
f. emissão dos diários aos professores no início dos módulos; 
g. recebimento e conferência dos diários ao final de cada módulo; 
h. controle de devolução e lançamentos das notas, no site dos professores, no 

término de cada módulo; 

i. fechamento das notas de cada módulo; 
 

j. promoção do aluno no sistema; 

k. alterações diversas de mudança de período e curso no sistema, após 
parecer da Coordenação Geral; 

l. controle dos Registros de Docentes de cada módulo; 

m. levantamento acadêmico para expedição da Declaração de Conclusão de 
Disciplinas. 

 

3. Setor de diplomas: 

a. levantamento acadêmico para expedição dos certificados de Pós-
Graduação - Lato Sensu. 
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4. Secretaria de Apoio da Coordenação: 

 

a. atendimento as solicitações feitas pelos coordenadores que se fizerem 
necessárias; 

b. recepção dos alunos para atendimento junto aos coordenadores; 

c. recepção dos Trabalhos Conclusao de Cursos (TCC) e entrega para os 
coordenadores, para as devidas correções e registros; 

d. elaboração e controle de Horários de Atendimento; 

e. elaboração e controle dos registros de Ponto dos Coordenadores da 
Pós-Graduação Lato Sensu; 

f. recepção dos planos de ensino, revisados pelos coordenadores. 

 

 
CAPÍTULO IlI 

 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
 

Art. 9º. Os alunos dos Cursos de Pós-Graduação  do  Centro  Universitário  

Assunção - UNIFAI terão obrigações financeiras com a Instituição, decorrentes da 
prestação de serviços relativa às atividades próprias desses cursos, tais como 
matrículas, aulas, seminários, produção de material didático, expedição de 
documentos e outros serviços. 
 

Parágrafo Único: O Centro Universitário Assunção, após a aprovação por sua 

mantenedora, tornará público o valor desses encargos financeiros. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DA ORGANIZAÇÂO DIDÁTICO-CIENTÍFICA 

 
 

Art. 10 Os cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos  pelo  Centro 
Universitário Assunção destinam-se à inscrição de alunos graduados em cursos 
superiores, com carga/horária mínima estabelecida pelo MEC. Os cursos de 
especialização visam ao desenvolvimento de conceitos e de pesquisa acadêmica que 
permitam a educação continuada. A proposta dos cursos é oferecer constante 
atualização e aprimoramento técnico profissional para a formação de especialistas em 
áreas determinadas do saber. 
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Parágrafo Único: Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores que 
atendam às exigências das Instituições de Ensino. 
 

Art. 11  Os cursos de especialização lato sensu devem atender a legislação em  

vigor e observar os seguintes requisitos: 

 
I. duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, não incluindo o 

tempo de estudo e pesquisa individual, ou em grupo sem assistência de docentes, 
nem aquele destinado à elaboração de conclusão do Curso – Trabalho Conclusão de 
Curso (TCC); 

II. o discente deverá cumprir o período de duração do curso, ao qual está 
vinculado, seguindo as etapas de duração que poderão ser diferentes; 

III. todos os discentes deverão apresentar o Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), monografia de conclusão do curso e/ou artigo científico, 
de acordo com a deliberação do coordenador, contemplado no Projeto 
Pedagógico de Curso de cada curso; 

IV. quando o curso de especialização for destinado à qualificação de 
docente para o ensino superior será necessário, além do conteúdo 
específico do curso, o conteúdo pedagógico. 

 
Art. 12 Os Cursos de Atualização têm por objetivo ampliar e completar o 

conhecimento técnico e profissional das diversas áreas do saber dos cursos que o 
Centro Universitário Assunção oferece à comunidade acadêmica. Os cursos de 
Extensão são destinados a graduandos ou graduados em cursos superiores, e ensino 
médio, preferencialmente. 
 

I. Curso de Extensão – com duração mínima de 16 (dezesseis)  horas-aula e 
visa ampliar aspectos do conhecimento em determinadas áreas. 
 

 Art. 13 Os Cursos de Aperfeiçoamento têm por objetivo ampliar o 
conhecimento- técnico e profissional das diversas áreas de saber dos cursos que o 
Centro Universitário Assunção oferece à comunidade acadêmica. Os cursos de 
Aperfeiçoamento são destinados a graduandos ou graduados em cursos superiores,e 
graduados em  curso de especialização, preferencialmente, sendo 
concebidos em duas categorias diferentes: 

 
I. Curso de aperfeiçoamento com duração mínima de 180 (cento e oitenta) 

horas-aula que visam ampliar o conhecimento técnico e profissional das diversas 
áreas do saber dos cursos que o Centro Universitário Assunção oferece à 
comunidade acadêmica; 

II. Prática supervisionada com duração mínima de 70 (setenta) horas, 
proporciona aos discentes pós-graduados a oportunidade de praticar, com supervisão, 
o aprendizado prático vivencial da área de atuação do curso. 
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Art. 14   O Centro Universitário Assunção poderá oferecer cursos e atividades 

de difusão cultural, de curta duração, com o objetivo de abordar assuntos e temas 
específicos do saber. 
 

Art. 15  Os cursos conferem, aos que os concluem, o direito  de  solicitar  
certificado, desde que atendidos os requisitos previstos pela Instituição. O certificado 
deverá ser emitido pelo Setor de Diplomas, constando a assinatura do Reitor, do Pró-
Reitor do Pós-Graduação e do Secretário Geral. 
 

 

SEÇÃO lV 

CORPO DOCENTE 

Art. 16  A Entidade Mantenedora é responsável pela contratação de todo 
pessoal docente, segundo regime das leis trabalhistas,observados os critérios de 
seleção normatizados pelo CEPE. 
 

Art. 17  O corpo docente do programa de Pós-Graduação lato sensu deve ser 
constituído por, pelo menos, 50% de professores portadores de título de mestre ou de 
doutor obtido em programa de Pós-Graduação stricto sensu, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 
 

Parágrafo Único: Para os nãos portadores de título de mestre, será realizada a 

apreciação da qualidade profissional, tendo em vista o currículo do professor e sua 
adequação ao plano de desenvolvimento do programa. O Coordenador da área será 
responsável pela avaliação do professor. 
 
 

Art. 18 São atribuições do corpo docente: 

 
I. assumir, por delegação das autoridades competentes, encargos de 

ensino, pesquisa e extensão; 

II. observar e fazer observar, em sua área de ação, as normas 
estabelecidas e as orientações dos órgãos administrativos; 

III.  encaminhar, no início de cada período letivo, à coordenação, o plano 
das atividades a seu cargo; 

IV. elaborar e cumprir integralmente o plano de ensino das disciplinas a seu 
cargo; 

V. registrar no diário de classe (físico e ou online), a frequência e as notas 
dos alunos referentes às disciplinas sob sua responsabilidade; 

VI. encaminhar, no final da sua disciplina ministrada, à Secretaria de 
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Registro Acadêmico, os resultados do trabalho escolar de cada um de seus alunos, 
em termos de frequência e aproveitamento; 

VII. participar de reuniões para as quais for convocado; 

VIII. cumprir os encargos e participar de comissões, sempre que indicado, 
no interesse do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IX. encaminhar, no final de cada período letivo, à Coordenação, um 
relatório das atividades e atribuições às quais esteve responsabilizado. 

 

 
SEÇÃO V 

CORPO DISCENTE 

Art. 19 Constituem o corpo discente do Centro Universitário Assunção – 
UNIFAI os alunos matriculados em cursos de Extensão, Aperfeiçoamento, Graduação 
e Pós-Graduação. 
 
 Art. 20 São direitos e deveres dos membros do corpo discente: 

 
I. frequentar as aulas e demais atividades curriculares; 

II. utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pelo Centro 
Universitário Assunção - UNIFAI; 

III. recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos, por meio 
do Coordenador de Curso; 

IV. observar o regime escolar e disciplinar do Centro Universitário 
Assunção - UNIFAI; 

V. zelar pelo patrimônio do Centro Universitário Assunção - UNIFAI; 

VI. impetrar recursos sobre notas, nos termos do Regimento Geral do 
Centro Universitário Assunção – UNIFAI. 

 
Art. 21 Os serviços educacionais são pagos pelos alunos, nas bases e 

condições fixadas pela Fundação Sao Paulo e aprovadas pelo CEPE. 
 

Art. 22 A autorização para a realização de congressos, conferências, 

simpósios, semanas culturais, encontros e promoções artísticas ou científicas, 
dependerá da aprovação do Pró-Reitor da Pós-Graduação, mediante solicitação dos 
interessados. A autorização referida deve ser solicitada no mínimo quarenta e cinco 
antes do início previsto para o evento, constando do processo a programação com 
discriminação de objetivos, data e local de realização. 
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SEÇÃO VI 
 

DO PLANEJAMENTO DE ENSINO E DA   AVALIAÇÃO 
 

Art. 23  O ensino é realizado por meio de situações teóricas e práticas, de 

acordo com plano estabelecido pelo professor de cada disciplina, subordinado ao 
projeto pedagógico. 

 
Art. 24   Cada disciplina tem um programa elaborado  pelo professor e 

aprovado  pelo Coordenador. 
 
Art. 25  Os professores podem utilizar diversos métodos e processos de 

ensino, exposições, análises e críticas das doutrinas e opiniões específicas, ensino a 
distância (plataforma institucional). 

 
Art. 26   A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina (presencial e 

ou EAD), incidindo sobre  a frequência e o aproveitamento. 
 

Art. 27 A frequência às aulas e demais atividades escolares é obrigatória  e 

somente permitida aos alunos regularmente matriculados. 
 

Parágrafo Único: Compete ao professor aferir a frequência dos alunos. 
 

Art. 28   A elaboração da avaliação, bem como a atribuição de notas, 

competem   ao professor que lecionou a disciplina. 
 

Art. 29    Nos cursos de pós-graduação,  o  resultado  das  avaliações  
procedidas pelo docente responsável pela disciplina é expresso por meio de nota final, 
que será de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a nota mínima, para a aprovação, a nota 7 
(sete). 

 

Art. 30   As orientações específicas sobre os Trabalhos de Conclusao de Curso 

(TCC), assim como as datas para entrega das etapas de construção, estão 
especificadas no manual do trabalho acadêmico do UNIFAI, atualizado anualmente. 

 
 
 

SEÇÃO VII 
 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
 

Art. 31  O processo de seleção de candidatos aos cursos deve atender ao  
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calendário e às condições de convocação divulgado pelos cursos. 
 

Art. 32 O número de vagas para cada curso será definido pela Instituição, em 

conformidade com as determinações da Reitoria. 
 

Art. 33 O candidato realizará sua inscrição por meio do portal do Centro 
Universitário Assunção - UNIFAI (pessoalmente na instituição ou online). 
 

Art. 34  O processo de seleção será específico para cada curso e deverá ser  

definido previamente pelo respectivo Coordenador. 
 

Art. 35  Nos cursos de Especialização, os candidatos devem elaborar uma 
redação que será analisada pelo coordenador. 
 
 
 

               SEÇÃO VIII 

MATRÍCULA 

Art. 36 A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação ao Centro 
Universitário Assunção – UNIFAI será realizada na Central de Atendimento ao aluno, 
em prazo estabelecido no calendário acadêmico, instruído o requerimento com a 
documentação exigida por lei e pelas normas complementares constantes no 
Comunicado de abertura de vagas. 
 

Art. 37 Cabe ao Conselho de Pesquisa e Ensino (CEPE) baixar normas gerais 

ou complementares relativas às matrículas. 
 

Art. 38 A matrícula inicial só poderá ser realizada pelos candidatos aprovados 
no processo seletivo (análise da redação), ou segundo o critério de cada curso. 
 

Art. 39   O aluno deverá estar em conformidade com os requisitos de 

matrículas definidos pela Instituição. 
 
 

Art. 40 Os cursos de pós-graduação só  poderão  ser  ministrados  após  

autorização da Reitoria, se atendido o número mínimo de alunos para fins de 
formação de turmas. 
 
 
 

SEÇÃO IX 

               DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA 
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Art. 41 Documentos para matrícula nos cursos de  Aperfeiçoamento, 

acompanhados do original: 
 

 1 cópia simples do RG; 

 1 cópia simples do CPF; 

 1 cópia simples do Curriculo; 

 1 cópia simples do comprovante de residência com CEP; 

 1 foto 3x4. 

 

Parágrafo Primeiro: Alguns cursos de aperfeiçoamento poderão exigir cópia 
simples do Diploma da Graduação e ou Certificado da Pós 
Graduação. 

 
Parágrafo Segundo: Na falta do Diploma, caberá ao candidato apresentar o 

Certificado de Conclusão de Curso e Declaração do pedido do Diploma da instituição 
em que cursou para comprovar que esse  documento está em processo de expedição. 
Deve, ainda, assinar o Termo de Compromisso, por meio do qual o candidato se  
compromete a a apresentar todos os documentos faltantes ate o inicio do periodo de 
rematricula estabelecido em Edital. 

 
Art. 42 Documentos para  matrícula  nos  cursos  de  Especialização, 

acompanhados do original: 
 

 1 cópia simples do RG; 

 1 cópia simples do CPF; 

 1 cópia simples do Curriculo; 

 1 cópia simples do comprovante de residência com CEP; 

 1 foto 3x4; 

 1 cópia simples do Diploma da Graduação (contendo a data de colação 

de grau); 

 1 cópia simples do Histórico da Graduação; 

 
Parágrafo Único: Na falta do Diploma, caberá ao candidato apresentar o 

Certificado de Conclusão de Curso e Declaração do pedido do Diploma da instituição 
em que cursou para comprovar que esse  documento está em processo de expedição. 
Deve, ainda, assinar o Termo de Compromisso, por meio do qual o candidato se  
compromete a a apresentar todos os documentos faltantes ate o início do período de 
rematrícula estabelecido em Edital. 
 

Art. 43 Documentos para matrícula nos cursos de extensão, acompanhados do 
original: 
 

 1 cópia simples do RG; 

 1 cópia do CPF; 

 1 comprovante de residência com CEP; 
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 1 foto 3x4. 
 

 

 

 

SEÇÃO X 

                              MATRÍCULA ESPECIAL 

 
Art. 44  A matrícula especial consiste na realização  das  disciplinas  e  ou  

atividades pedagógicas dos vários Cursos de Pós-Graduação oferecidos pelo UNIFAI, 
sendo destinada aos interessados: 
 

I - Com formação em nível superior; 
II - Aos que comprovem vinculação com outra IES, na qual pretendem     

aproveitar as disciplinas e ou atividades pedagógicas. 
 

Parágrafo Primeiro: O UNIFAI não se responsabiliza caso o interessado não 
consiga aproveitar as disciplinas e ou atividades pedagógicas na IES em que é 
vinculado. 
 

Parágrafo Segundo: A inscrição para matrícula especial será feita de acordo 
com as normas fixadas pela Coordenadoria Geral de Pós- Graduação, condicionada a 
disponibilidade de vagas. 

 
Art. 45 Documentos para matrícula especial, acompanhados do original: 

 

 1 cópia simples do RG; 

 1 cópia simples do CPF; 

 1 cópia simples do comprovante de residência contendo CEP; 

 1 cópia simples do Diploma do Ensino Superior; 

 1 cópia simples do Histórico Escolar do Ensino Superior; 

 1 cópia simples do comprovante de vínculo com outra Instituição de 
Ensino (no caso do artigo 42, seção IX deste Regulamento); 

 1 foto 3x4. 
 
 

Art. 46  Ao ingressante por Matrícula Especial, quando aprovado, será 

concedida Declaração de Conclusão de Disciplinas. 
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SEÇÃO XI 

EXERCÍCIO DOMICILIAR 

 
Art. 47  O regime de exercício domiciliar, considerando o Decreto-Lei n.º 1044 

de 21/10/1969, a Lei n.º 6202 de 17/04/1975 e o Regimento do Centro Universitário 
Assunção será observado na forma deste Regulamento. 
 

Art. 48 Podem solicitar o regime de exercício domiciliar, em caráter de 
excepcionalidade: 
 

a.   alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 
traumatismos ou outras condições mórbidas que provoquem incapacidade física 
relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, desde que se 
verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o 
prosseguimento da atividade escolar fora do Centro Universitário Assunção; 

b.   alunas a partir do 8º mês de gestação e durante três meses. 

 
Parágrafo Único: Quaisquer das condições descritas neste artigo deverão ser 

devidamente comprovadas, mediante laudo médico, no qual constem o código da 
Classificação Internacional da Doença (CID) e o período de afastamento. 

 
Art. 49   O regime de exercício domiciliar, como compensação  de  ausência  

às aulas, compreende a atribuição de exercícios prescritos pelo professor da disciplina 
e/ou módulo, a serem realizados pelo aluno fora do Centro Universitário Assunção, 
não substituindo as avaliações aplicadas pelo professor responsável. 

 
Parágrafo Único: O regime de exercício domiciliar será autorizado para 

disciplinas nas quais o acompanhamento da aprendizagem mostrar-se 
pedagogicamente viável, a critério do Centro Universitário Assunção, não sendo 
extensivo à parte prática das disciplinas. 
 

Art. 50  O exercício domiciliar somente será permitido,  se  o  período  de 
afastamento não causar prejuízos irreparáveis à continuidade do  processo 
pedagógico, a juízo da Coordenação de Curso, sendo que somente poderá ser 
dispensado de no máximo 50% da duração do módulo (50% das horas/aula da 
disciplina dispensada). 
 

Art. 51 Para solicitar o regime de exercício domiciliar, o aluno, ou pessoa por 
ele formalmente autorizada, deverá observar os seguintes procedimentos: 
 

a. requerer o benefício no Atendimento ao Aluno, no máximo cinco dias 
úteis após início da afecção; 

b. anexar ao requerimento, laudo médico original, constando o código da 
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doença e o período de afastamento. 

 
Art. 52   O deferimento ou o indeferimento das solicitações de exercício 

domiciliar será feito pela Coordenação. 
 

Parágrafo Único: A Secretaria Geral encaminhará os casos deferidos ao 
Coordenador de Curso, o qual informará aos professores de cada disciplina, 
incumbindo-os de elaborar exercícios domiciliares, os procedimentos de avaliação, as 
indicações bibliográficas e outras necessárias à continuidade do processo de 
aprendizagem em novos moldes. 
 

Art. 53  Os trabalhos e exercícios domiciliares, uma vez concluídos, deverão 
ser protocolados pelo aluno na Secretaria de Apoio à Coordenação do Curso, onde 
serão encaminhados aos respectivos professores, para avaliação. 
 

Art. 54 É vedado, ao aluno em regime de exercício domiciliar, voltar às 
atividades escolares antes do prazo estabelecido no laudo médico. 
 

Parágrafo Único: Caso o médico libere o aluno, para retornar às atividades 
escolares antes do prazo previamente estabelecido, o aluno deverá entrar com pedido 
de suspensão do exercício domiciliar no Setor de Atendimento ao aluno cabendo, à 
Coordenação, autorizar a volta definitiva do aluno às atividades normais. 

 
 

SEÇÃO XII 

TRANCAMENTO/DESLIGAMENTO 

 

Art. 55 O cancelamento de matrícula exclui o aluno do Curso, ou atividades. 

O discente poderá ser desligado nas seguintes hipóteses: 
 

I. a pedido do aluno, por meio de requerimento específico protocolado 
junto à Central de Atendimento; 

II. não efetuar a rematrícula no prazo regular estabelecido pela 
Instituição; 

 

III. não cumprir com as exigências e os regulamentos internos e legais, 
ou usar de falsidade ideológica na apresentação de documentos e/ou 
informações a seu respeito. 

 
Art. 56 É concedido o trancamento de matrícula para efeito de interromper 

temporariamente os estudos, mantendo o vínculo do aluno ao Centro Universitário 
Assunção – UNIFAI e seu direito à renovação de matrícula, devendo o mesmo se 
enquadrar no currículo pleno do curso vigente à época do seu retorno aos estudos. 
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Parágrafo Primeiro: O trancamento é concedido, dentro dos prazos previstos 

no calendário acadêmico, por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode 
ser superior a quatro semestres, incluído aquele em que foi concedido, ficando o 
aluno responsável pelos encargos financeiros assumidos até o mês da solicitação do 
trancamento, inclusive. 
 

Parágrafo Segundo: O período máximo para trancamento permitido, durante 

a realização do curso, é de quatro semestres sob forma de trancamentos 
consecutivos ou alternados. 

 
Art. 57  Será recusado o pedido de trancamento: 

 
I. quando não atender às disposições legais e regimentais; 

II. quando o candidato não estiver em dia com seus compromissos 
financeiros, ressalvada disposição contrária na legislação vigente; 

III. quando o estudante for desligado do Centro Universitário Assunção - 
UNIFAI, por razões de ordem disciplinar. 

 

 
SEÇÃO XIII 

 
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 
 

Art. 58 De acordo com as diretrizes fixadas pelo CEPE, o aluno regular do 
Centro Universitário Assunção – UNIFAI poderá optar por curso diverso do iniciado, 
desde que haja vaga no curso pretendido, verificada após a matrícula dos demais 
alunos regulares. 
 

Art. 59 É concedida matrícula ao aluno transferido de curso  de pós-
graduação   lato sensu de instituição congênere, nacional ou estrangeira, para 
prosseguimento de estudos no mesmo curso, na estrita conformidade das vagas 
existentes, desde que requerida nos prazos fixados, conforme legislação vigente. 
 

Parágrafo Primeiro: O requerimento de matrícula por transferência é 

instruído com a documentação exigida por lei, além do histórico escolar do curso de 
origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação. 

Parágrafo Segundo: Quando se tratar de transferência de estabelecimento 
estrangeiro, o histórico escolar, programas e cargas horárias devem ser traduzidos 
por tradutor juramentado, devidamente autenticados e convalidados em Instituições 
Federais. 
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Art. 60 O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 
fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de 
origem. 
 

Parágrafo Primeiro: O aproveitamento é concedido e as adaptações são 

determinadas pelo Coordenador do Curso, observadas as normas da legislação 
pertinente e os requisitos previstos nos parágrafos seguintes: 
 

Parágrafo Segundo: A disciplina em que o aluno houver sido aprovado no 

curso de origem é integralmente aproveitada, exigindo-se, porém, quando no Centro 
Universitário Assunção – UNIFAI a correspondente disciplina estiver desdobrada em 
maior número de disciplinas, o cumprimento das restantes; 
 

Parágrafo Terceiro: A disciplina do curso de origem pode ser  aproveitada 
em substituição à congênere do Centro Universitário Assunção - UNIFAI, quando não 
inferior a carga horária, e sendo equivalentes os conteúdos programáticos, a critério 
do Coordenador do Curso; 
 

Parágrafo Quarto: Para integralização do curso exige-se carga horária total 

não inferior à prevista no projeto pedagógico do Centro Universitário Assunção - 
UNIFAI. 
 

 
 
 

 
SEÇÃO XIV 

 
DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO 

 
 

Art. 61 Todos os alunos aprovados nos cursos têm direito ao Certificado de 
Conclusão, desde que o discente atenda às seguintes condições: 

 
I. frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em relação ao 

total de horas-aula da disciplina ou atividade; 
 

II. aproveitamento em cada disciplina com o conceito final igual ou 
superior a 7.0 (sete); 

III. apresentar um Trabalho Conclusão do Curso (TCC), e obter conceito 
final igual ou superior a 7.0 (sete). 

 
Parágrafo Único: Os Certificados expedidos deverão mencionar, de forma 

clara e objetiva, a área específica de conhecimento do curso, devendo constar: 

 
I. A relação das disciplinas, carga horária, nota obtida pelo aluno, 
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nome e titulação dos professores por elas responsáveis; 

II. O período em que o curso foi ministrado e a sua duração total em 
horas-aula; 

III. A declaração de que o curso cumpriu as disposições legais previstas 
pelo Ministério da Educação; 

IV. O titulo do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), com a nota obtida. 

 
Art. 62  Os Certificados dos cursos de  Aperfeiçoamento  e  Extensão  

serão  emitidos desde que atendidas as condições de frequência e aproveitamento. 
 

Art. 63  Ao aluno que não concluir o curso será dado um prazo de tempo  
equivalente a no mínimo 50% e, no máximo, 100% da duração efetiva do curso, para 
a sua conclusão. Passado esse tempo, implicará a perda das disciplinas já cursadas. 

 
Art. 64  Serão emitidos, pelo Laboratório de Eventos,  os  certificados  

para  os alunos que participarem de simpósios, congressos, oficinas e outros eventos 
promovidos pelo Centro Universitário Assunção - UNIFAI. 
 
 

 
 

SEÇÃO XV 
 

DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DAS DISCIPLINAS 

 
Art. 65 Todos os alunos regularmente matriculados nas disciplinas têm 

direito a Declaração de Conclusão das Disciplinas, desde que o discente atenda às 
seguintes condições: 
 

I. frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em relação ao 
total de horas-aula da disciplina ou atividade; 

II. aproveitamento em cada disciplina com o conceito final igual ou 
superior a 7.0 (sete). 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 66  Os cursos de Pós-Graduação lato sensu poderão contar com 

docentes especialistas, mestres e doutores, pertencentes ao quadro de funcionários 
da Instituição e de outras Universidades, contratados em regime especial. 
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Art. 67   A disponibilidade e a realização dos cursos dependem da 

aprovação do CEPE, e do estudo de viabilidade financeira, a ser realizado pelos 
departamentos competentes da Fundação São Paulo - FUNDASP. 
 

Art. 68 Os cursos poderão sofrer mudanças e/ou adaptações que se 
fizerem necessárias, a fim de atender à legislação específica em vigor. 
 

Art. 69  Os casos não mencionados neste texto serão resolvidos pelo  
Departamento em consonância com a Reitoria. 
 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Art. 70  Este Regulamento entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

 

Registre-se. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

 
 

Reitoria  do Centro Universitário Assunção - UNIFAI. 
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