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REGULAMENTO INTERNO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU SABERES E  

PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

  

As coordenações acadêmicas da Faculdade de Educação (FE) e do Colégio de 

Aplicação (CAp) representadas na Coordenação Geral da Pós-graduação Lato Sensu do 

Curso de Especialização Saberes e Práticas na Educação Básica (CESPEB) apresentam o 
seu Regulamento Interno para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

  

  

I. DA NATUREZA  

  

Art. 1º. O Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na Educação 

Básica (CESPEB) visa o aprimoramento da prática docente, a atualização científica em 

áreas específicas e as trocas de experiências e de saberes profissionais. É gratuito, suas 

aulas são ofertadas presencialmente e destina-se a licenciados e, preferencialmente, a 

docentes e demais profissionais da educação, priorizando aqueles que estejam em 
exercício  nas redes públicas de ensino.   

  

  

Art. 2º. Integram o corpo docente do Curso de Pós-graduação Lato Sensu 

Saberes e Práticas na Educação Básica os docentes e técnicos em assuntos 

educacionais das diferentes unidades acadêmicas e de órgãos suplementares da UFRJ 

do quadro permanente e ativo da UFRJ ou de outras Instituições de Ensino e Pesquisa, 

com titulação de Mestre ou Doutor, conforme determinado pela Resolução do CEPG nº 
12/2020.  

  

II. DAS FINALIDADES  

  

Art. 3º. O Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na Educação 

Básica tem por finalidades:   

I – qualificar docentes e demais profissionais licenciados da educação 

básica que atuem, preferencialmente, nas redes públicas de ensino;  

  

II – ampliar as parcerias entre a UFRJ e as escolas públicas nas redes 

federal, estadual e municipal, a fim de que possa se consolidar um espaço de 

articulação entre formação inicial e formação continuada; 

 

III – fortalecer as ações do Complexo de Formação de Professores – CFP, no 

âmbito da formação continuada ofertada pela UFRJ, envolvendo as escolas parceiras.   

  

  

III. DOS OBJETIVOS  

  

Art. 4º. O Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na Educação 

Básica tem por objetivos específicos:   

I – promover reflexões sobre os aspectos políticos e éticos da atividade  

profissional;   



  

II – contribuir para o debate no exercício da profissão, tendo em vista a 

reflexão sobre as possibilidades de ação, por parte dos docentes e demais profissionais 

da educação acerca da realidade, a partir de uma perspectiva crítica dos processos 

sociais, de suas limitações e de seus condicionantes;  

III – fomentar debates e temas que aprofundem a reflexão sobre as 

questões de ordem político-cultural-científico-tecnológica-ambiental do mundo 

contemporâneo;  

IV – compartilhar experiências, saberes das áreas disciplinares e as 

informações advindas de pesquisas, valorizando a produção de saberes oriundos do 

exercício do magistério e da gestão escolar.  

  

  

IV. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL  

  

Art. 5º. A estrutura do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na 

Educação Básica está administrativamente e academicamente sob a responsabilidade 

da Faculdade de Educação e do Colégio de Aplicação, na figura de dois coordenadores 
gerais.   

  

Art. 6º. A estrutura organizacional do Curso de Pós-graduação Lato Sensu 

Saberes e Práticas na Educação Básica é formada por uma Coordenação Colegiada, 

composta por: Coordenação Geral, Coordenações de Ênfases e técnicos 
administrativos em educação ou técnicos em assuntos educacionais.  

  

Art. 7º. Os coordenadores gerais e os coordenadores de ênfases serão Mestres 

ou Doutores, integrantes do quadro ativo docente da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e do corpo docente do curso, com titulação e experiência profissional 
adequadas à área.  

  

  

SEÇÃO 1  

DA COORDENAÇÃO COLEGIADA  

  

Art. 8º. A Coordenação Colegiada é o órgão normativo e deliberativo de 
organização administrativa e acadêmica do curso e é constituída por:  

  

I – dois coordenadores gerais,  

  

II – dois coordenadores por ênfase,  

  

III – técnicos administrativos em educação ou técnicos em assuntos 

educacionais.  

  

Art. 9º. Compete à Coordenação Colegiada:  

  

I – homologar a indicação dos coordenadores de cada ênfase;  



  

  

II – propor às instâncias normativas e deliberativas da UFRJ alterações na 
estrutura curricular do curso e/ou da ênfase;  

  

III – homologar os editais, cronogramas e os resultados dos processos 
seletivos das ênfases;   

  

IV - referendar as comissões para a seleção de ingressantes no curso 
indicadas pelas coordenações de ênfases;  

  

V - designar comissões de outra natureza, quando se fizerem necessárias;  

  

VI – elaborar modificações no Regulamento Interno do curso, 

encaminhando-as às instâncias competentes para apreciação e deliberação;  

  

VII – analisar o programa das disciplinas, propondo adequações, quando se 
fizer necessário;  

  

VIII – aprovar e homologar os relatórios finais das turmas de cada ênfase;   

IX – analisar e deliberar sobre casos especiais e/ou omissos nos editais e 
no regulamento interno.  

  

  

SEÇÃO 2 DA COORDENAÇÃO GERAL  

  

Art. 10º. A Coordenação Geral do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e 

Práticas na Educação Básica é composta por um representante da Faculdade de 

Educação e por um representante do Colégio de Aplicação, indicado por essas 

instâncias. As duas funções podem ser ocupadas por docentes integrantes ativos das 

carreiras do Magistério em regime de 40h, dedicação exclusiva (DE),  portadores do 
título de Mestre ou Doutor.  

    

 Parágrafo único. Os coordenadores gerais serão indicados para a função por um 
período de dois anos, sendo permitida uma recondução por igual período.  

  

Art. 11. Compete à Coordenação Geral:  

  

I – convocar e presidir as reuniões mensais ordinárias da Coordenação 
Colegiada cabendo-lhe o direito a um voto nas decisões deliberativas;  

  

II – executar e implementar as decisões da Coordenação Colegiada, no 

que tange às atividades didático-científicas e administrativas necessárias ao seu 

funcionamento;  

 

III III – representar o Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e Práticas 

na Educação Básica perante os Colegiados Superiores da Universidade e as Pró-



  

Reitorias em demandas externas em conformidade com os objetivos da Pós-Graduação 
da UFRJ e as normas que a regem;  

  

IV – deliberar sobre a abertura de processo administrativo de novas 
turmas;  

  

V – elaborar e divulgar o calendário acadêmico para cada período letivo 

que deverá ser seguido por todas as ênfases de acordo com o estabelecido e aprovado 
pelo CONSUNI.  

  

VI – viabilizar a implementação do curso de forma articulada e coerente;  

  

VII – propor indicadores e critérios para a elaboração dos instrumentos de 
acompanhamento e avaliação do curso;  

  

VIII – delegar responsabilidades e autorizar o uso dos equipamentos e 

materiais pertencentes ao Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na 

Educação Básica, bem como exigir condições específicas para sua utilização, visando a 
preservação dos equipamentos;  

  

IX – supervisionar a elaboração e a organização do cronograma de 
atividades das turmas junto às Coordenações de Ênfases;  

  

X – acompanhar a avaliação final de turma, juntamente com a Coordenação de 
Ênfase, a fim de anexá-la ao relatório final;  

   

XI – supervisionar o trabalho da unidade executora dos serviços acadêmicos.  

  

  

SEÇÃO 3 DAS COORDENAÇÕES DE ÊNFASES  

  

Art. 12. Os Coordenadores de Ênfases deverão ser docentes ativos das carreiras 

do Magistério superior e EBTT em regime de 40h, DE, ativos da UFRJ, portadores do 

título de Mestre ou Doutor, aprovados pela Coordenação Colegiada e respectivas 

Unidades. Deve ser composta, preferencialmente, por um representante da Faculdade 
de Educação e por um representante do Colégio de Aplicação.  

  

 Parágrafo único. Os coordenadores de ênfase poderão ocupar função por um 

período equivalente à organização, abertura e encerramento de uma turma, sendo 

permitida uma recondução por igual período. Casos excepcionais serão avaliados pelo 
colegiado.  

  

Art. 13. Compete aos Coordenadores de Ênfases:  

I – participar como membros integrantes das reuniões da Coordenação 
Colegiada, com direito a voz e um voto por ênfase;  

  



  

II – organizar suas equipes docentes dos módulos comuns e específicos de 
acordo com o presente Regulamento Interno e com a Resolução do CEPG 12/2020;   

  

III – elaborar o plano de curso da ênfase sob sua responsabilidade a partir 
da estrutura curricular do curso aprovada pelo CEPG;  

  

IV – organizar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades da ênfase sob 
sua responsabilidade;   

  

V – garantir a articulação entre os módulos comuns e os específicos da sua 
ênfase;  

  

VI – propor à Coordenação Colegiada modificações na estrutura curricular 
da ênfase sob sua responsabilidade;  

   

VII – garantir a orientação para todo o corpo discente da ênfase sob sua 
responsabilidade;  

   

VIII – organizar e divulgar o calendário acadêmico da ênfase sob sua 

responsabilidade para a unidade executora dos serviços administrativos e para os 

estudantes;  

  

IX – convocar e presidir reuniões docentes da ênfase sob sua 

responsabilidade para avaliação do desenvolvimento das atividades acadêmicas 
realizadas;  

  

X – garantir o envio dos conceitos das disciplinas para o lançamento no 

sistema SIGA, pela unidade executora dos serviços administrativos, no prazo de até 60 
dias após a conclusão da disciplina;  

  

XI – apresentar, a qualquer tempo, as informações relacionadas à ênfase 
solicitadas pela Coordenação Geral;  

 

 

XII – acompanhar junto à unidade executora dos serviços administrativos as 

pendências relativas aos conceitos auferidos aos estudantes e às documentações 

dos estudantes e dos docentes exigidas por resoluções da UFRJ;  

  

XIII – elaborar o relatório final da ênfase sob sua responsabilidade.  

  

Parágrafo único. No impedimento da atuação dos Coordenadores de Ênfase, o 

Coordenador Geral será seu representante em atos, reuniões, cerimônias e assinaturas 

de documentos até ser homologada a substituição para a função.  

  

SEÇÃO 4  

DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

  



  

Art. 14. A unidade executora dos serviços administrativos do Curso de Pós-

graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na Educação Básica é composta por técnicos 
administrativos em educação a quem compete:  

  

I – prever e acompanhar a alocação para utilização dos espaços para o 

curso, em tempo hábil;  

  

II – divulgar, emitir e arquivar documentos em papel ou em mídia digital, 
relativos às atividades acadêmicas e administrativas;  

  

III – instruir e acompanhar os processos administrativos de abertura e 
encerramento de turmas;  

  

IV – garantir a gestão dos processos administrativos;  

  

V – realizar o cadastramento de docentes e de estudantes nos sistemas da 
UFRJ;  

  

VI – atualizar o registro acadêmico nos sistemas da UFRJ;  

  

VII – apoiar a realização de processo seletivo para a formação de turma nas 

atividades de publicação de edital, inscrições de candidatos, agendamento de espaços 

para as entrevistas, publicação dos resultados e confirmação de matrícula;  

  

VIII – participar como membro integrante, com direito a voz das reuniões da 

Coordenação Colegiada, bem como registrar em ata as informações e deliberações 

pautadas;  

  

IX – assessorar coordenações de ênfases nas bancas de defesas de 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) (elaboração de atas, certificados de 

participação para membros da banca examinadora, agendamento de espaços etc.);  

  

X – encaminhar toda e qualquer comunicação referente ao CESPEB ao 
setor responsável para fins de divulgação das informações.    

  

  

SEÇÃO 5  

DO CORPO DOCENTE E DOS ORIENTADORES  

  

Art. 15. Pelo menos 50% da carga horária total do curso deverá estar sob 

responsabilidade de docentes do quadro ativo da UFRJ em regime de trabalho de 

dedicação exclusiva ou de 40 (quarenta) horas semanais, portadores de título de 

Doutor ou Mestre. 

  

§ 1º. Poderá integrar o corpo docente do curso de pós-graduação lato sensu 

Saberes e Práticas na Educação Básica - CESPEB o portador do título de Doutor ou 

Mestre, sem que essa participação crie vínculo funcional com a Universidade Federal 



  

do Rio de Janeiro ou venha a alterar o vínculo funcional existente, desde que atendidas 
as seguintes condições: 
 
I seja o participante integrante da carreira de magistério superior na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro em regime de trabalho de 20 (vinte) horas;  

II seja o participante servidor técnico-administrativo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro com a devida titulação e competência reconhecida pela congregação ou colegiado 
equivalente da Unidade Acadêmica (ou similar) promotora do curso;  

III seja o participante professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), em conformidade com regulamentação específica sobre o tema exarada pelo 
Conselho Universitário;  

IV seja o participante profissional não pertencente ao quadro da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, desde que expressamente autorizado pelo colegiado do curso;  

V seja o participante docente de outras instituições de ensino, com a indispensável 

autorização formal de sua instituição de origem para participar do corpo docente do curso 
lato sensu.  

 

§ 2º Casos de docente ou técnico administrativo em educação aposentado da 

UFRJ e docentes ativos e aposentados de outras instituições serão vinculados ao curso 

como Colaborador Voluntário conforme as normas previstas no Termo de Adesão da 
Resolução CONSUNI no 08/2008.  

  

Art. 16. Excepcionalmente, com base em justificativa da Coordenação Colegiada 

do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na Educação Básica, 

poderá ser autorizada a participação de profissionais de efetivo exercício da 

prática docente, todavia, não podendo ultrapassar a 50% do da carga horária 

total de cada ênfase, nos termos da Resolução CEPG no 12/2020, Art. 15, 

Parágrafo 3º.    

Art. 17. Será assegurada ao docente a autonomia política-pedagógica, nos 

termos da legislação vigente do Estatuto da UFRJ, do Regimento Geral da Faculdade de 

Educação e deste Regulamento Interno.   

  

Art. 18. São atribuições do corpo docente:   

  

I – preparar, em tempo hábil, todo material didático necessário para 
ministrar sua disciplina;   

  

II – ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para a ênfase;   

  

III – acompanhar, avaliar e registrar os conceitos dos trabalhos na 
disciplina em tempo hábil;  

 

IV – enviar os conceitos e frequência da disciplina sob sua responsabilidade 
no prazo de até 60 dias corridos após o término da mesma; 

  



  

V – planejar a devolutiva das avaliações / trabalhos e conceitos junto ao 
corpo discente;  

  

VI – participar da orientação e da avaliação dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso  

(TCC);   

  

V – desempenhar as demais atividades que sejam inerentes ao exercício da 
docência, dentro dos dispositivos regimentais do curso.   

  

Art. 19. Haverá, para cada estudante, um orientador.  

  

§ 1º O orientador será designado pela Coordenação da Ênfase.   

  

§ 2º Mediante justificativa apresentada à Coordenação de Ênfase, o orientador 

poderá recusar o orientando ou vice versa, cabendo à Coordenação de Ênfase a 

designação de outro orientador, ou indicação de outro orientando, quando for o caso, 
em tempo hábil.  

  

Art. 20.  Compete ao orientador:   

I – definir, juntamente com o orientando, o tema do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC);   

  

II – orientar e acompanhar o seu orientando na elaboração do TCC;   

  

III – constituir a Banca Examinadora e organizar junto à unidade 
executora dos serviços administrativos os procedimentos para defesa;   

  

IV – acompanhar o envio digital do TCC junto à unidade executora 

dos serviços administrativos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e 

Práticas na Educação Básica, atendendo às mudanças decorrentes de 

recomendações e/ou sugestões da Banca Examinadora, por ocasião da defesa, 

num prazo de até 30 dias corridos a contar da data de apresentação pública;  

  

V – exercer as demais funções inerentes às atividades de 
orientação.  

  

V – DO REGIMENTO ACADÊMICO  

  

SEÇÃO 1 DA SELEÇÃO E ADMISSÃO DE ESTUDANTES  

  

Art. 21. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Saberes e Práticas na Educação 

Básica terá oferta de 30 vagas por ênfase no início do primeiro e/ou segundo semestre 
do calendário acadêmico aprovado pelo CONSUNI.  

  

§ 1º Nas ênfases em que a demanda dos interessados exceder 30 vagas, ficará a 
critério da Coordenação Colegiada a aprovação de abertura de mais vagas.  



  

  

§ 2º O curso não se obriga a preencher todas as vagas oferecidas.  

  

Art. 22. Para a inscrição no processo seletivo o candidato deverá apresentar:  

  

I - cópia autenticada do diploma de graduação em licenciatura; 

serão aceitos diplomas de bacharelado desde que acompanhado de 

Complementação Pedagógica, de curso reconhecido pelo MEC, com histórico 
escolar.   

  

II – cópia da certidão de nascimento; 

 

III – cópia da certidão de Casamento (em caso de alteração de 
nome por casamento ou divórcio) 

 

IV - cópia da carteira de identidade;  

  

V - cópia do CPF;  

  

VI - cópia do título de eleitor;  

  

VII - documento de reservista, no caso de ser brasileiro;  

 

VIII - curriculum vitae na modalidade lattes comprovado;  

  

IX - carta de intenções;  

  

X - formulário de inscrição preenchido.  

 

§ 1º. No caso de candidatos com experiência profissional, apresentar 

declarações comprobatórias com indicação do tempo de atuação. 

 

§ 2º. Na falta do diploma de graduação, será aceita declaração de conclusão de 

curso com previsão de emissão do certificado, com prazo de validade de até 6 (seis) 
meses, acompanhada do histórico escolar.  

  

Art. 23. A seleção dos candidatos será realizada mediante análise da 

documentação obrigatória entregue por ocasião da inscrição e de entrevista 
presencial.  

  

Art. 24. O resultado final da seleção será homologado pela Coordenação 
Colegiada e divulgado pela unidade executora dos serviços administrativos.  

  

  



  

SEÇÃO 2  

DA MATRÍCULA  

Art. 25. Terão direito à matrícula os candidatos selecionados e admitidos 

conforme o Regulamento Interno do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e 
Práticas na Educação Básica e segundo as regras fixadas pelo seu Edital de Seleção.  

§ 1º O discente só pode ser matriculado no curso lato sensu mediante registro no 

SIGA, após entregar cópia do diploma de curso superior ou declaração de solicitação de 

emissão do título emitido pela instituição, junto com o Registro Geral Civil e do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) ou Passaporte no caso de estrangeiro. 

§2º Não é permitida a matrícula simultânea em mais de um curso de pós-graduação 

lato sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de acordo com a Resolução CEPEG 

12/2020. 

  §3º Para efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar a 

documentação descrita no Art. 22. 

 

Art. 26. Não haverá trancamento de matrícula.   

  

Art. 27. O estudante terá sua matrícula cancelada automaticamente no curso 
quando:   

  

I  não entregar cópia do diploma de curso superior no período 

estipulado;  

II for reprovado em uma disciplina, por conceito ou frequência;  

III não entregar ou não obtiver aprovação no trabalho de conclusão de 

curso dentro do prazo estipulado;  

  

Art. 28. O estudante que tiver sua matrícula cancelada poderá pleitear sua 

readmissão com reaproveitamento de crédito, caso haja a oferta de outra turma da 

respectiva ênfase, em um prazo de até dois anos da data de finalização de sua turma 
inicial.  

  

§ 1º A readmissão dar-se-á necessariamente através de aprovação em novo 
processo seletivo.   

  

§ 2º Em caso de readmissão o estudante poderá requerer aproveitamento das 
disciplinas cursadas e aprovadas em turmas anteriores.   

  

§ 3º Cabe à Coordenação Geral e à Coordenação de Ênfase analisar o histórico 

do estudante e o conteúdo das disciplinas cursadas para conceder, ou não, o seu 
aproveitamento.   

 

§ 4º O discente readmitido deverá ter novo registro de matrícula. 

 

§ 5º Só será permitida uma única readmissão. 

  



  

Art. 29. Será assegurado regime acadêmico especial mediante atestado médico 
apresentado à Coordenação de Ênfase:  

  

I – à aluna gestante, por três meses a partir do oitavo mês de gestação, 
ou a critério médico, como disposto na Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1975;   

  

II – aos estudantes em condição física incompatível com a frequência às 

aulas, como disposto no Decreto-Lei Nº 1.044, de 2 de outubro de 1969, desde que por 

período que não ultrapasse o máximo considerado admissível pela Coordenação 

Colegiada.  

 

Parágrafo único. O regime acadêmico especial deverá ser formalizado em 
formulário próprio, disponível na unidade executora dos serviços administrativos.  

  

  

  

SEÇÃO 3  

DA ESTRUTURA CURRICULAR E DAS DISCIPLINAS  

  

Art. 30. O Curso Lato Sensu Saberes e Práticas na Educação Básica apresenta a 
seguinte estrutura curricular:   

  

I – O curso está estruturado em seis módulos. Os módulos são compostos 
por disciplinas teóricas, teórico práticas e didático-pedagógicas.  

II Os módulos I, IV, V e VI são constituídos de disciplinas específicas da 
ênfase que configuram o eixo central;  

  

III – Os módulos II e III estão concebidos de forma interdisciplinar, na 

perspectiva de contemplar os saberes pedagógicos e os temas transversais do campo 
educacional contemporâneo.  

  

Art. 31. Com base na estrutura curricular aprovada pelo CEPG as disciplinas que 

compõem os módulos II e III serão selecionadas pelos Coordenadores de Ênfases e 
homologadas pela Coordenação Colegiada.  

  

Art. 32. Cada disciplina terá um docente responsável pela sua oferta, realização, 

acompanhamento e avaliação dos estudantes matriculados, podendo esta ser ofertada 
por mais de um docente.  

  

Art. 33. A carga total do curso será de 360 horas.  

  

  

SEÇÃO 6 

DA AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS E DO RENDIMENTO 

ACADÊMICO  

  



  

Art. 34. A frequência às atividades do Curso Lato Sensu Saberes e Práticas na 
Educação Básica é obrigatória conforme Resolução CEPG no 12/2020.  

  

Art. 35. O aproveitamento em cada disciplina será avaliado pelo docente 
responsável e registrado no histórico escolar do estudante.   

 

§ 1º. O aproveitamento do estudante será expresso mediante um dos seguintes 

conceitos:   

  

I - A (Excelente);   

  

II - B (Bom);  

   

III - C (Regular);  

   

IV - D (Deficiente).   

 

§ 2º. Serão considerados aprovados os estudantes avaliados com os conceitos 
"A", "B" ou "C" e com frequência igual ou superior a 75% na disciplina.  

  

 

Art. 36. O coeficiente de rendimento acumulado (CRA) será calculado pela 

média ponderada dos conceitos, a que serão atribuídos os valores A = 3; B = 2; C = 1; D 
= 0, sendo o peso a carga horária de cada disciplina. 

Parágrafo único. Não conta para fins de totalização da carga horária disciplina 

cursada na qual o discente não obteve aprovação. 

 

Art. 37. Os critérios de avaliação serão estabelecidos pelos docentes de cada 

disciplina, observando-se o Regulamento Interno do Curso de Pós-graduação Lato 
Sensu Saberes e Práticas na Educação Básica.  

  

  

SEÇÃO 7  

DO FORMATO, DA ELABORAÇÃO, DA APRESENTAÇÃO E DA 

DEFESA DO TCC  

  

Art. 38. O TCC assume caráter individual, com conteúdo significativo para sua 

área de atuação, sob a orientação de um docente ou de um técnico em assuntos 

educacionais com titulação mínima de mestre, previamente designado pela 
Coordenação de Ênfase para orientá-lo na sua elaboração.  

  

Art. 39. A natureza e formato do TCC deve contemplar uma das seguintes 

modalidades:  

  

I – monografia;  

II – artigo/ensaio acadêmico;  

III – relato de experiência; 



  

IV – projeto experimental de ação educativa/ação artística.  

 

Parágrafo único. Outras modalidades de TCC poderão ser propostas desde que 

discutidas e deliberadas em Coordenação Colegiada.  

  

Art. 40. A apresentação e defesa do TCC estão condicionadas à conclusão e 
aprovação em todas as disciplinas da ênfase.  

  

Parágrafo único. A não aprovação em disciplinas faz com que a matrícula seja 
cancelada conforme Artigos 27 e 28 deste regulamento.  

  

Art. 41. Todo estudante deverá submeter o seu TCC ao julgamento de uma 

Banca Examinadora, composta por dois docentes ou técnico em assuntos educacionais 

da área de conhecimento e pelo orientador. A defesa poderá ocorrer de maneira 
presencial e/ou virtual, ficando a decisão a cargo da respectiva Coordenação de Ênfase. 

  

Parágrafo único. O envio do TCC por meio digital deverá seguir as orientações 
da Coordenação de Colegiado, em um período de até 30 dias após a defesa.  

  

SEÇÃO 8  

DA CONCESSÃO DE CERTIFICADOS  

  

Art. 42. Os certificados serão concedidos mediante aprovação em todas as 
disciplinas e no TCC.   

  

Art. 43. Os certificados de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato Sensu 

Saberes e Práticas na Educação Básica serão expedidos somente após aprovação do 
relatório de turma, pelos Conselhos Superiores da UFRJ.  

  

Parágrafo único. O coordenador de Ênfase deverá disponibilizar o relatório final 

de turma para unidade executora dos serviços administrativos, para ser encaminhado e 

aprovado pela Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP), no prazo máximo de 4 

(quatro) semanas a contar da data de integralização de cada turma.    

  

Art. 44. Toda solicitação de certificado será encaminhada pela unidade 
executora de serviços administrativos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Saberes e  

Práticas na Educação Básica às instâncias competentes para sua aprovação e 
concessão.  

  

Parágrafo único. O processo administrativo de solicitação de certificados da 

turma constará, obrigatoriamente, das cópias autenticadas (em cartório ou por 
servidor público federal) dos seguintes documentos:  

  

I – atas de defesa dos estudantes, com as assinaturas da Banca 
Examinadora;   

  

II – histórico escolar oficial dos estudantes;   



  

 

III – certidão de nascimento e/ou casamento, no caso de mudança 

de nome; 

  

IV – carteira de identidade dos estudantes;   

  

V – CPF dos estudantes;   

 

VI – título de eleitor; 

  

VII – diploma de graduação: licenciatura ou bacharelado desde que 

acompanhado de diploma de Formação Pedagógica, de curso reconhecido pelo 
MEC, conforme Artigo 22 inciso I deste regulamento;  

  

VIII – avaliação discente;  

  

IX – relatório final de turma.  

  

  

SEÇÃO 9 DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA  

  

Art. 45. Cada ênfase poderá estabelecer convênios e acordos de cooperação 

técnica sendo que a forma de empenho e utilização dos recursos obtidos deve estar 

em conformidade com os critérios estabelecidos no Artigo 20, incisos XXIII e XXIV, da 
Resolução do CEPG nº 12/20.  

  

SEÇÃO 10  

V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS.  

  

  Art. 46. O presente Regulamento Interno só poderá ser alterado através de proposta 

homologada pela Faculdade de Educação e pelo Colégio de Aplicação, e aprovada pelos 
colegiados superiores da UFRJ.  

  

Art. 47. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão decididos pela 
Coordenação Colegiada, podendo estabelecer normas complementares.  

  

Art. 48. O presente Regulamento Interno entra em vigor na data de sua 

publicação.  

  


