
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
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EDITAL PRPG nº 054/2020 
EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU A DISTÂNCIA 
 
 

 

CRONOGRAMA EDITAL PRPG nº 054/2020 

Etapa Atividade Prazos 

1 Publicação do Edital 16/10/2020 

2 Prazo final para Entrega de Propostas 16/11/2020 

3 Período de análise de propostas pela Comissão Avaliadora Ad Hoc 17/11/2020 a 23/11/2020 

4 Publicação do Resultado Parcial 24/11/2020 

5 Interposição de recurso contra o Resultado Parcial 24/11/2020 a 26/11/2020 

6 Resultado da análise da interposição de recurso 01/12/2020 

7 Publicação do Resultado Final 01/12/2020 

8 Abertura de edital de inscrição para os cursos 07/12/2020 a 15/02/2021 

9 Matrícula dos selecionados 16 a 22/02/2021 

10 Homologação das matrículas pela DRCA 23/02 a 09/03/2021 

11 Demais chamadas para Matrícula a partir de 11/03/2021 

12 
Data limite para apresentação da versão final dos projetos aprovados, 

com incorporação dos ajustes solicitados pela comissão 
01/02/2021 

13 Abertura do edital de seleção de tutores 01/12/2020 

14 Curso de Formação de Tutores março/2021 

15 
Data limite para entrega dos materiais didáticos - Guias de Estudo - das 3 

(três) primeiras disciplinas do CPLS selecionado 
15/02/2021 

16 
Data limite para entrega da sala de aula virtual (Matriz de Designer 

Educacional: atividades, materiais para sala virtual e avaliações) 
01/03/2021 

17 Data prevista para início dos CPLSs selecionados 05/04/2021 

18 
Data limite para entrega dos demais materiais didáticos 

 (Guias de Estuo) 
05/07/2021 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
EDITAL PRPG nº 054/2020 

EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
LATO SENSU A DISTÂNCIA 

 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, PRPG/UFLA, no uso 
de suas atribuições, conforme as prerrogativas estabelecidas nos Art. 52 e 120 do 
Regimento da Instituição, no intuito de fomentar a oferta de cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu, torna público o presente Edital de Seleção Propostas para oferta destes, 
convidando as unidades acadêmicas, administrativas e coordenações de curso a 
apresentarem proposta de oferta de cursos, para participação no Programa de Pós-
Graduação Lato Sensu da UFLA para o ano de 2021, nos termos do presente Edital. 
 
 
1. Objetivo 
 
Selecionar propostas de cursos para participação no Programa de Pós-Graduação Lato 
Sensu da UFLA para o ano de 2021 a serem ofertados na modalidade a distância, nos 
termos do presente Edital. 
 
 
2. Oferta de cursos 
 
A oferta de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (CPLS) a distância será regida nos termos 
da Resolução CEPE nº 109/2020, no qual são estabelecidos os padrões aos quais os 
Projetos Pedagógicos de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (PPCs) devem se adequar. 
 
 
3. Estrutura dos cursos 
 
3.1 As propostas de CPLSs devem obedecer ao disposto no Art. 21, no Art. 22 e no Art. 
25 da Resolução CEPE nº 109/2020. 
 
3.2 As propostas de CPLSs contarão com o uso obrigatório do ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) gerenciado pela Coordenação Geral de Educação a Distância 
(CEAD), por meio do qual deve ocorrer todo o contato entre os discentes e a equipe do 
curso, bem como a realização de atividades e avaliações virtuais. 
 
3.3 Para este Edital poderão ser inscritas propostas de CPLS que serão ofertados em 
regime semipresencial ou a distância, de acordo com o disposto no art. 12 da Resolução 
CEPE nº 109/2020. 
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3.3.1 Para o caso das propostas inscritas para oferta em regime semipresencial, o 
projeto de CPLS deverá ter, pelo menos, 1 (um) encontro presencial e ter o seu conteúdo 
programático ministrado por meio do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 
 
3.3.2 O planejamento do(s) encontro(s) presencial(is), quando for o caso, deverá 
obedecer ao disposto no Art. 40 da Resolução CEPE nº 109/2020 e a programação 
deste(s) encontro(s) deverá incluir a realização de provas e/ou outras avaliações 
presenciais, de revisão de conteúdo ministrado a distância e defesa de monografia ou 
trabalho de conclusão de curso, conforme previsto na legislação vigente. 
 
3.4 A avaliação do discente dos CPLS deverão seguir o disposto no Art. 41 da Resolução 
CEPE nº 109/2020. 
 
3.5 A CEAD disponibilizará o Módulo Introdutório à EaD, com carga horária de 15h e 
comum a todos os cursos, que deverá compor a matriz curricular e orçamentária dos 
CPLS aprovados. 
 
3.6 A CEAD disponibiliza, como Anexo II deste Edital, documento intitulado “Orientações 
para elaboração de projeto pedagógico de curso de Pós-graduação Lato Sensu na 
modalidade EaD” que, em conjunto com a Resolução CEPE nº 109/2020, tem a finalidade 
de orientar a construção das propostas que serão avaliadas neste processo seletivo. 
 
3.7 O material didático (Guia de Estudo) a ser utilizado na execução das propostas de 
CPLSs selecionadas deverá ser entregue conforme datas indicadas no Cronograma do 
item 5.1 deste Edital, obedecendo ao modelo disponibilizado no Anexo III deste Edital 
e, ainda, deve estar adequado à metodologia e à linguagem características da Educação 
a Distância (EaD). 
 
3.8 A Matriz de Designer Educacional a ser utilizada na construção da sala virtual do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) das propostas de CPLSs selecionadas deverá 
ser entregue conforme datas indicadas no Cronograma do item 5.1 deste Edital. 
 
3.9 O documento de orientação para construção desta Matriz de Designer Educacional 
de que trata o item 3.8 deste Edital será encaminhado pela CEAD para as coordenações 
dos CPLS selecionados. 
 
 
4. Avaliação das propostas de CPLSs inscritas 
 
4.1 A avaliação e julgamento das propostas dos CPLSs inscritos neste Edital ocorrerá 
conforme Cronograma do item 5.1 deste Edital e será realizada por Comissão Avaliadora 
Ad Hoc designada pela PRPG, com o apoio da CEAD. 
 
4.1.1 Em relação à carga horária do total constante no PPC do CPLS deve obedecer ao 
disposto no Art. 22 da Resolução CEPE nº 109/2020. 
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4.2 A Comissão Avaliadora Ad Hoc avaliará os projetos de acordo com os seguintes 
requisitos: 
 

I. adequação ao padrão de PPC disponível no Anexo I deste Edital; 
II. equipe proponente; 

III. proposta pedagógica; 
IV. viabilidade econômico-financeira, a ser analisada pela CEAD e PRPG. 

 
4.3 Visando a atualização dos CPLSs é necessário que o PPC inscrito apresente proposta 
detalhada de utilização de recursos EaD, contendo no mínimo as seguintes 
funcionalidades: 

I. vídeoaula – deverá ser prevista a preparação de pelo menos 1(uma) 
vídeoaula, por disciplina oferecida, visando a abertura da disciplina ou a 
preparação para os encontros presenciais; 

II. atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – deverá ser 
elaborada pelo menos uma atividade para cada semana de duração da 
disciplina do curso; 

III. avaliações – deverão ser previstas a entrega de avaliações para primeira 
chamada, segunda chamada e recuperação de aprendizagem. 

 
4.4 Os coordenadores das propostas selecionadas deverão atender a eventuais 
solicitações de adequações feitas pela Comissão Avaliadora Ad Hoc nos PPCs inscritos. 
  
 
5. Submissão e análise das propostas de CLPS 
 
5.1 O calendário para a oferta dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu será de acordo 
com o Cronograma deste item, detalhado a seguir: 
 
 

CRONOGRAMA EDITAL PRPG nº 054/2020 

Etapa Atividade Prazos 

1 Publicação do Edital 16/10/2020 

2 Prazo final para Entrega de Propostas 16/11/2020 

3 Período de análise de propostas pela Comissão Avaliadora Ad Hoc 17/11/2020 a 23/11/2020 

4 Publicação do Resultado Parcial 24/11/2020 

5 Interposição de recurso contra o Resultado Parcial 24/11/2020 a 26/11/2020 

6 Resultado da análise da interposição de recurso 01/12/2020 

7 Publicação do Resultado Final 01/12/2020 

8 Abertura de edital de inscrição para os cursos 07/12/2020 a 15/02/2021 
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9 Matrícula dos selecionados 16 a 22/02/2021 

10 Homologação das matrículas pela DRCA 23/02 a 09/03/2021 

11 Demais chamadas para Matrícula a partir de 11/03/2021 

12 
Data limite para apresentação da versão final dos projetos aprovados, 

com incorporação dos ajustes solicitados pela comissão 
01/02/2021 

13 Abertura do edital de seleção de tutores 01/12/2020 

14 Curso de Formação de Tutores março/2021 

15 
Data limite para entrega dos materiais didáticos - Guias de Estudo - das 3 

(três) primeiras disciplinas do CPLS selecionado 
15/02/2021 

16 
Data limite para entrega da sala de aula virtual (Matriz de Designer 

Educacional: atividades, materiais para sala virtual e avaliações) 
01/03/2021 

17 Data prevista para início dos CPLSs selecionados 05/04/2021 

18 
Data limite para entrega dos demais materiais didáticos 

 (Guias de Estudo) 
05/07/2021 

 
 

5.2 A oferta do curso está condicionada à existência de demanda, de acordo com o 
estudo de viabilidade realizado pela CEAD, não sendo permitida a oferta de curso que 
não atinja o número mínimo de participantes inscritos e sejam considerados deficitários. 
 
5.3 Serão selecionadas, para oferta em 2021 conforme datas constantes no Cronograma 
do item 5.1 deste Edital, um total de até 12 (doze) propostas de CPLSs. 
 
5.4 Antes de efetuar a inscrição, o proponente deverá ler atentamente o Edital e 
também a Resolução CEPE nº 109/2020, disponíveis no site da PRPG (www.prpg.ufla.br) 
e no site da CEAD (www.cead.ufla.br). 
 
5.5 As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente de forma digital via endereço 
eletrônico edital.latosensu@cead.ufla.br até o dia 16/11/2020, conforme Cronograma 
do item 5.1 deste Edital, acompanhadas dos seguintes documentos: 

I. PPC da Proposta, conforme modelo disponível no Anexo I deste Edital; 
II. parecer favorável da Congregação da unidade acadêmica ou da unidade 

administrativa da UFLA. 
 

5.6 Caso a proposta de CPLS inscrita seja selecionada o proponente deverá encaminhar 
à PRPG, até o dia 01/02/2021 conforme Cronograma do item 5.1 deste Edital, o PPC 
completo para aprovação nas demais instâncias colegiadas superiores da UFLA, em 
acordo com o Art. 6º da Resolução CEPE nº 109/2020. 
 
5.7 Os documentos devem ser enviados em arquivo único, no formato PDF. 

http://www.prpg.ufla.br/
http://www.cead.ufla.br/
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5.8 Serão ELIMINADAS as propostas que não entregarem os documentos solicitados ou 
não atenderem ao prazo de envio das propostas de acordo com o item 5.5 deste Edital. 

5.9 As informações prestadas no requerimento de inscrição são de inteira 
responsabilidade do proponente. 

5.10 A PRPG e a CEAD não se responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida 
por motivo de falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 
bem como por outros fatores de ordem técnica. 
 

6. Do Resultado Final 

6.1 O Resultado Final será publicado indicando as propostas de CPLS selecionadas, 
considerando-se o disposto neste Edital. 

6.2. As propostas NÃO ELIMINADAS poderão ser executadas de acordo com a demanda 
para oferta e estudo de viabilidade de financeira das mesmas. 

6.3 O Resultado Parcial do processo seletivo será divulgado no site da PRPG 
(www.prpg.ufla.br) e no site da CEAD (www.cead.ufla.br) no dia 24/11/2020, conforme 
Cronograma do item 5.1 deste Edital, a partir das 16 horas. 

6.4 O proponente poderá interpor recurso contra o Resultado Parcial, desde que 
devidamente instruído e fundamentado, conforme item 7 deste Edital. 

6.5 Após análise de recursos, quando for o caso, será divulgado o Resultado Final, 
conforme item 6.6 deste Edital. 

6.6 O Resultado Final do processo seletivo será divulgado no site da PRPG 
(www.prpg.ufla.br) e no site da CEAD (www.cead.ufla.br) no dia 01/12/2020, conforme 
Cronograma do item 5.1 deste Edital, a partir das 16 horas. 

6.7 É de responsabilidade do proponente informar-se no site da PRPG 
(www.prpg.ufla.br) e no site da CEAD (www.cead.ufla.br) sobre o Resultado Final da 
seleção. 

6.8 A PRPG e a CEAD não se responsabilizam por qualquer problema que impeça que o 

proponente de cumprir o disposto nos itens 6.3 e 6.6 deste Edital.  

 

7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

7.1 O prazo para interposição de recursos do Resultado Parcial será do dia 24/11/2020 
a 26/11/2020, conforme Cronograma do item 5.1 deste Edital. 

 

http://www.prpg.ufla.br/
http://www.cead.ufla.br/sisgap
http://www.prpg.ufla.br/
http://www.cead.ufla.br/sisgap
http://www.prpg.ufla.br/
http://www.cead.ufla.br/sisgap
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7.2 Os recursos deverão ser enviados, exclusivamente de forma digital via endereço 
eletrônico edital.latosensu@cead.ufla.br. 

7.3. Não serão apreciados os recursos incompletos, incorretamente preenchidos, 
enviados fora do prazo, ou que não estejam de acordo com as normas deste Edital. 

7.4 O CEAD não se responsabiliza por recurso não recebido por motivo de falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores de ordem técnica. 

7.5 O resultado da análise dos recursos será disponibilizado no site no site da PRPG 
(www.prpg.ufla.br) e no site da CEAD (www.cead.ufla.br) no dia 01/12/2020, conforme 
Cronograma do item 5.1 deste Edital, a partir das 16 horas. 

7.6 É de responsabilidade do proponente informar-se no site da PRPG 
(www.prpg.ufla.br) e no site da CEAD (www.cead.ufla.br) sobre o resultado da análise 
dos recursos. 

7.7 A PRPG e a CEAD não se responsabilizam por qualquer problema que impeça que o 
proponente de cumprir o disposto nos itens 7.2 e 7.5 deste Edital. 

 

8. Da oferta da(s) proposta(s) selecionada(s) 
 
8.1 Do Corpo Docente do Curso 
 
8.1.1 O corpo docente do CPLS deverá ser constituído de acordo com o art. 26 da 
Resolução CEPE n° 109/2020. 
 
8.1.2 Conforme Art. 27 da Resolução CEPE nº 109/2020 a participação de docentes e 
demais servidores nas atividades de docência prevista no CPLS dependerá de prévia 
autorização de sua unidade de lotação, somente sendo admitidos como colaboradores 
esporádicos em projetos de sua especialidade e desde que isso não implique prejuízo de 
suas atribuições funcionais. 
 
8.1.3 O corpo docente do CPLS deverá ser constituído por professores especialistas ou 
de reconhecida capacidade técnico-profissional, dos quais 50% (cinquenta por cento), 
pelo menos, deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor, obtida em programa 
de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação. 
 
8.1.4 Cada docente do curso poderá assumir, por ano, a carga horária máxima 
estabelecida na legislação vigente, ressalvada situação de excepcionalidade, 
devidamente justificada e previamente aprovada pelo Reitor ou a quem este delegar 
competência. 
 

http://www.prpg.ufla.br/
http://www.cead.ufla.br/sisgap
http://www.prpg.ufla.br/
http://www.cead.ufla.br/sisgap
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8.1.5 Cada docente poderá ser responsável por, no máximo, 2 (duas) disciplinas por 
curso, cuja somatória da carga horária anual não poderá exceder o limite disposto no 
item 8.1.4 deste Edital. 
 
8.1.6 Os critérios de pagamento pela ministração de aulas e orientações de monografia 
nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UFLA serão estabelecidos por 
regulamentação específica da PROPLAG. 
 
8.1.7 É obrigatória a previsão de tutores para os CPLSs, conforme disposto na Resolução 
CEPE nº 109/2020. 
 
8.1.8 Ao professor orientador de TCC será permitida a orientação de, no máximo, 10 
(dez) discentes de cada turma, com exceção apenas em casos excepcionais a serem 
julgados pela coordenação de curso e aprovados pela PRPG. 
 
8.2  Seleção de Tutores 
 
8.2.1 Os tutores serão selecionados a partir de edital elaborado pela CEAD e executado 
com o apoio do coordenador do CPLS selecionado, para atuar em uma ou mais 
disciplinas. 
 
8.2.2 O edital de seleção de tutores citado no item 6.2.1 deste Edital atenderá ao 
disposto nos § 5, § 6 e § 7 do Art. 26 da Resolução CEPE nº 109/2020. 
 
8.2.3 Cada tutor selecionado será responsável por até 50 discentes. 
  
 
 
9. Disposições Finais 

9.1 O coordenador responsável pela proposta de CPLS inscrita assume a aceitação total 
e incondicional das normas constantes neste Edital e demais expedientes relacionados 
a este processo. 

9.2 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares que vierem a ser publicados pela UFLA, todas as informações 
apresentadas no site da PRPG (www.prpg.ufla.br) e no site da CEAD (www.cead.ufla.br), 
e-mails informativos e demais documentos referentes a este Processo Seletivo. 

9.3 Será excluído do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o coordenador responsável 
pela proposta de CPLS inscrita que utilizar meios fraudulentos na inscrição e em 
qualquer etapa do processo regido por este edital, ficando, inclusive, sujeito a outras 
sanções e penalidades previstas em lei. 

9.4 À PRPG e à CEAD reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar o concurso por 
motivo de força maior ou por baixo número de propostas inscritas, a critério da própria 

http://www.prpg.ufla.br/
http://www.cead.ufla.br/sisgap


9 

 

PRPG e da própria CEAD, dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais 
providências a serem tomadas pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição. 

9.5 Caso necessite, o candidato poderá entrar em contato por e-mail com a CEAD por 
intermédio do endereço eletrônico edital.latosensu@cead.ufla.br. 

9.7 Os casos omissos serão resolvidos pela PRPG, no âmbito de suas competências. 

 
 

Lavras, 15 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

Adelir Aparecida Saczk 
PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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EDITAL PRPG nº 054/2020 
EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU A DISTÂNCIA 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO LATO SENSU 
 
 

1. Identificação do Curso 
 

a) Nome do Curso: 

b) Modalidade de oferta:  

(   ) semipresencial (com um ou mais encontros presenciais) 

(   ) a distância (sem encontro presencial) 

c) Área e subárea do Conhecimento: 
 

d) Unidade Acadêmica/Departamento/Unidade Administrativa responsável: 
 

e) Proposta conta com vínculo com outro(s) departamento(s) e/ou instituições 
(somente indicação/descrição): 

 
f) Comissão coordenadora (conforme art. 8º da Resolução CEPE nº 109/2020): 

 
g) Caracterização do público-alvo: 

 
h) Número de vagas: 

 
 

2. Concepção do curso 
 

a) Concepção pedagógica 
Descrever em linhas gerais os princípios pedagógicos que regerão o curso. 
 

b) Justificativa de criação 
Apresentar a justificativa para criação do curso e seus benefícios à comunidade. 

c) Objetivos gerais  
Elencar os objetivos gerais para a ministração do curso. 

d) Objetivos específicos 
Detalhar os objetivos específicos para a ministração do curso. 
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3. Relação de disciplinas, carga horária e corpo docente 
IMPORTANTE: Resolução CEPE Nº 109/2020 - Art. 26. O corpo docente será constituído por no mínimo, 
70% (setenta por cento) de servidores da UFLA, admitindo-se a participação máxima de 30% (trinta por 
cento) de membros externos à UFLA. 
 

Qde Disciplina 
Ementa 

(resumo) 
Docente(s) 

responsável(is) 
Carga horária 

(CH) 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

TOTALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA (CH TOTAL):  

 
 

4. Metodologia de Ensino e Aprendizagem 
 

a) Metodologias de ensino a distância (EaD) a serem utilizadas no curso, incluindo 

ferramentas, formas de uso de tecnologias educacionais e de produção de 

conteúdos eletrônicos para as disciplinas.  
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b) Detalhar uso de estrutura de laboratório, aulas de campo ou outros ambientes 

externos e a programação do(s) encontro(s) presencial(is) contendo número de 

encontros presenciais a serem realizados e suas respectivas durações, quando 

for o caso; 

c) Metodologia de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

d) Atividades complementares (quando houver). 

e) Trabalho de conclusão de curso (formato – TCC, monografia, relatório, projeto, 

artigo etc.) 

5. Regulamento do Curso  
 

● Linhas gerais de funcionamento do curso.  
● Identificação de necessidades específicas e definição das regras para o curso. 

● Informações adicionais estão disponíveis no Anexo II do Edital PRPG nº 
054/2020. 
 
 
 

6. Corpo Docente e Titulação  
 

 
Nome do docente 

Departamento
/órgão 

Formação 
Acadêmica/ 

Titulação  

Link do 
Currículo 

Lattes 

1     

2     

3     

4     
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EDITAL PRPG nº 054/2020 
EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU A DISTÂNCIA 
 

ANEXO II 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE EAD 

 
 

➢ As propostas de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (CPLSs) devem 

obedecer ao disposto no Art. 21, no Art. 22 e no Art. 25 da Resolução 

CEPE nº 109/2020. 

 

➢ Para este edital, os CPLSs podem ser ofertados em regime semipresencial 

ou a distância, devendo esta informação ser detalhada no item 

“Regulamento do Curso”. Segue exemplo de regulamento para 

orientação das propostas selecionadas. 

 

➔ Resumo das diretrizes pedagógicas gerais 

1. Nível do curso, periodicidade, público-alvo, aprovação no curso; 

2. Disciplinas ministradas via Campus Virtual – obrigatório; 

3. Todas as atividades avaliativas podem ser realizadas a distância; 

4. Quando necessária a realização de encontro(s) presencial(is) deve-se 

descrever o que será realizado no encontro (por exemplo: realização de 

atividades avaliativas, defesa de TCC, etc.); 

5. Mínimo de 1 videoaula por disciplina; 

6. Aulas transmitidas: opcional, sugere-se no mínimo 1 por disciplina; 

7. Com mediação de tutor(a) aprovado em processo seletivo; 

8. Carga horária total do curso: de 360h a 420h [1) contando com as 15h do 

Módulo Introdutório à EaD - disponibilizado pela CEAD; 2) não sendo 

computados nessas horas o tempo de estudo individual ou em grupo, sem 

assistência docente e o tempo destinado à elaboração de trabalho de conclusão 

de curso]; 
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9. Disciplinas com carga horária mínima de 30h e máxima de 60h; 

10. Carga horária das disciplinas calculado considerando 1 crédito igual a 

15h; 

11. Guias de estudo e materiais preparados pelos docentes (atualizados); 

12. Número mínimo/máximo de disciplinas: de 6 a 12 (Introdução à EaD, TCC 

e Metodologia são obrigatórias); 

13. TCC obrigatório, em diversos formatos, à escolha da coordenação de 

curso. 

 

➔ Exemplo de Regulamento de Curso 

Este curso será regido pelo Estatuto da UFLA, pelo Regulamento Geral dos Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu da UFLA (Resolução CEPE nº 109/2020), pelas demais resoluções 
pertinentes dos conselhos superiores da Universidade e por este regulamento interno. 

● Curso de Especialização Lato Sensu, aberto a candidatos diplomados em curso de 
graduação em qualquer área. 
● Aprovação condicionada à frequência mínima exigida nas atividades do curso e à 
aprovação nas disciplinas. 
● A participação dos docentes não deve coincidir com seus horários de aulas nos 
programas de pós-graduação e graduação da UFLA. 
● Os materiais didáticos das disciplinas devem ser produzidos pelo docente 
responsável e revisados em nova oferta. 
● Materiais didáticos incluem o plano de curso para cada disciplina, prevendo pelo 
menos uma atividade avaliativa por semana, e todas as avaliações necessárias (primeira 
chamada, prova de recuperação e recuperação de frequência); além de ao menos uma 
videoaula de apresentação da disciplina. 
● Todos os professores são autores de seu material didático, supervisores de 
disciplinas e orientadores de trabalho de conclusão de curso (TCC). 
● As avaliações de disciplina deverão ocorrer em parte no Ambiente virtual de 
Aprendizagem e parte durante os encontros presenciais. 
● As disciplinas não possuem pré-requisitos, sendo que a sequência de oferta é a 
recomendada do ponto de vista didático.  
● Atividades virtuais perdidas pelo discente, com justificativa deferida pela 
coordenação do curso, poderão ser recuperadas mediante a entrega de nova atividade 
online disponibilizada ao aluno posteriormente, de acordo com o cronograma da disciplina. 
● Atividades presenciais, quando for o caso, perdidas pelo discente, com justificativa 
deferida pela coordenação do curso, poderão ser recuperadas mediante a entrega de nova 
atividade disponibilizada ao aluno, a qual deverá ser entregue por meio digital informado 
pela secretaria de curso. 
● No caso dos CPLS ofertados em regime semipresencial, o discente poderá justificar 
ausência no primeiro encontro presencial, conforme previsto no percentual mínimo de 
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frequência, mediante o envio de justificativa para a secretaria do curso, podendo recuperar 
as atividades perdidas comparecendo um dia antes do cronograma de aulas do encontro 
subsequente para cumprimento das atividades substitutivas, além de se comprometer a 
comparecer a um terceiro encontro para a defesa do seu trabalho de conclusão de curso 
(TCC). 
● O aluno terá que fazer um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), envolvendo todas 
as disciplinas do curso, em uma organização obedecendo a o modelo de um documento 
científico, ou seja, Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Resultados e discussão, 
Conclusões, Referências bibliográficas, Apêndice e Anexo. 
● Os TCCs serão apresentados com a presença do professor-orientador e mais dois 
membros designados pela coordenação de curso, presencialmente ou via webconferência, 
conforme necessidades específicas. 
● Casos especiais serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do curso. 
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EDITAL PRPG nº 054/2020 
EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU A DISTÂNCIA 
 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (GUIA DE ESTUDO) PARA 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE EAD 

 
 
 
 
 
 

O ENVIO DO MODELO SERÁ REALIZADO PELA CEAD PARA AS PROPOSTAS APROVADAS. 
 

 


