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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
EDITAL 55/2020 Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

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

 
A Pró-Reitora de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna pública as seguintes modificações no Edital PRPG/UFLA Nº 
54/2020: 
 

Onde se lê: 

 
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. 
 

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. 
 
 

Leia-se: 

 

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 – alterada pela Resolução CEPE nº 140/2020, no qual são 
estabelecidos os padrões aos quais os Projetos Pedagógicos de Cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu (PPCs) devem se adequar. 
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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 - alterada pela Resolução CEPE nº 140/2020. 
 
8.1.2 Conforme Art. 27 da Resolução CEPE nº 109/2020 - alterada pela Resolução CEPE nº 
140/2020 - 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. 

 
 

 
Lavras, 20 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

Adelir Aparecida Saczk 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

 


