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REGULAMENTO DE MATRÍCULA NOS CURSOS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

 

TÍTULO I  

 DOS CURSOS 

 

Art. 1º  Conforme o Regimento Institucional, os cursos de pós-graduação 

compreendem programas de doutorado, mestrado, especialização e 

aperfeiçoamento, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação, 

cumpridos os demais requisitos fixados na legislação em vigor. 

 

Art. 2º Este regulamento aplica-se exclusivamente aos cursos de pós-

graduação lato sensu. 

 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

Art. 3º Os cursos de pós-graduação lato sensu ministrados na Instituição 

obedecem ao regime especificado no Projeto Pedagógico do Curso, fixado pelas 

Faculdades IDAAM, com base na legislação vigente e nos regulamentos aprovados 

pelo CONSU. 

 

Parágrafo Único. A integralização do currículo pleno, tal como formalizado, 

qualifica a obtenção do Certificado de Especialização aos alunos regulares da pós-

graduação lato sensu. 

 

Art. 4º Entende-se por Programa de Aprendizagem um conjunto de 

conhecimentos ou técnicas, correspondentes ao programa de estudos e atividades, 

que se desenvolve em determinado número de horas-aula, distribuídas ao longo do 

período letivo. 
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§ 1º As atividades da pós-graduação a serem realizadas dentro do período 

letivo devem obedecer ao mínimo de 360 horas/aula e serem distribuídas no mínimo 

em 6 meses. 

 

§ 2º A duração da horas previstas no Programa de Aprendizagem não pode 

ser inferior a sessenta minutos, sendo obrigatório o cumprimento integral da carga 

horária. 

 

§ 3º O Programa de Aprendizagem, sob a forma de plano de ensino, é 

elaborado pelo respectivo professor e aprovado pelo Coordenador do Curso que 

esteja vinculado ou pelo Coordenador de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação. 

 

 

TÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 5º Constituem o corpo discente dos cursos da pós-graduação lato sensu 

da Faculdade os alunos regulares e os alunos não regulares, matriculados em seus 

cursos e programas. 

 

§ 1° Aluno regular é o matriculado em curso de pós-graduação lato sensu, 

desde que regulamentados pelo CONSU, com direito a Certificado de 

Especialização após o cumprimento das respectivas exigências acadêmicas. 

 

§ 2° Aluno não regular é o aluno matriculado em cursos ou em Programas de 

Aprendizagem isolados ou complementares na pós-graduação lato sensu, na 

condição única e exclusivamente de Extensão, com direito a Certificado de 

Extensão, após o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos e observadas as 

disposições regimentais e regulamentares. 
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CAPÍTULO I 

DO ALUNO REGULAR 

 

Art. 6º No ato da matrícula dos alunos regulares, ato formal de ingresso no 

curso de pós-graduação lato sensu e de vinculação à Faculdade, que é realizada 

junto à Secretaria Acadêmica nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico ou 

em edital, o aluno deverá apresentar a seguinte documentação: 

I - Uma cópia do diploma da graduação ou sequencial, frente e verso, do 

diploma devidamente registrado; 

II -  Na falta do diploma, uma declaração original de conclusão de curso da 

graduação; 

III - Uma via original do histórico da graduação, completo; 

IV -  Uma cópia do comprovante de pagamento ou isenção da taxa da 

matrícula no curso; 

V - Duas cópias da certidão de registro de nascimento ou casamento; 

VI -  Duas cópias da cédula de identidade, frente e verso; 

VII - Uma cópia do CPF, frente e verso; 

VIII - Uma cópia do título de eleitor, frente e verso, e do comprovante de 

comparecimento à última eleição; 

IX -  Uma cópia do comprovante de residência; 

X - Duas fotografias 3x4, recentes e iguais. 

 

§ 1º No caso de diplomado em curso de graduação no exterior é exigido, além 

dos documentos de que tratam o caput deste artigo, deve apresentar ainda, duas 

cópias do comprovante de revalidação do diploma, quando expedido por instituição 

estrangeira. 

 

§ 2º Quando tratar-se de diplomado em curso de graduação nos Estados 

Partes do MERCOSUL, a Faculdade orienta-se pelos acordos de admissão de títulos 

e graus universitários estabelecidos e promulgados pelos órgãos competentes, 

conforme determina a legislação brasileira. 
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§ 3º O candidato de nacionalidade estrangeira, quando tratar-se de 

diplomado, deve apresentar cópia dos documentos pessoais, incluindo cédula de 

identidade de estrangeiro expedida pela Polícia Federal, e duas cópias autenticadas 

de todos os documentos referentes à revalidação dos estudos realizados no exterior. 

 

§ 4º As cópias de todos os documentos estabelecidos neste artigo, deverão 

ser apresentadas e acompanhadas do original para conferência pela Secretaria 

Acadêmica. 

  

 § 5º As duas vias do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devem 

ser assinadas pelo aluno. 

 

Art. 7º É terminantemente vedada a matrícula na condição de aluno regular 

da pós-graduação sem a apresentação dos comprovantes de conclusão do ensino 

superior – graduação ou sequencial – onde conste a inexistência de pendências. 

 

Art. 8º Compete à Instituição o deferimento ou indeferimento da matrícula 

solicitada, sem qualquer exceção, sendo que esta só poderá ser deferida à vista de 

toda documentação exigida e o atendimento à legislação em vigor. 

 

Art. 9º É nula a matrícula efetuada com a inobservância de qualquer das 

exigências, condições ou restrições definidas no Regimento Institucional, neste 

Regulamento ou conforme a legislação vigente. 

 

Art. 10. Perde o direito à vaga o aluno que incorrer em pelo menos uma das 

seguintes alternativas: 

I - Deixar de efetuar a inscrição nos programas de aprendizagem no 

período regulamentar; 

II -  Solicitar o cancelamento de sua matrícula; 

III - Sofrer penalidade que implique o seu desligamento da instituição. 

 

Art. 11. É permitido o reingresso na Faculdade, ao aluno que perdeu direito à 

vaga, desde que: 
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I - Seu afastamento não seja superior a dois anos letivos; 

II -  Requeira reingresso no prazo estabelecido no calendário acadêmico; 

III - Haja prazo para integralização do currículo pleno do curso; 

IV -  Haja vaga no período solicitado. 

 

Parágrafo único. Por ocasião do reingresso, o aluno se sujeita à adaptação 

curricular, a critério do respectivo Colegiado da Pós-graduação. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO ALUNO NÃO REGULAR 

 

Art. 12. No ato da matrícula do aluno não regular, ato formal de participação 

em Programas de Aprendizagem isolados ou complementares na pós-graduação 

lato sensu e de vinculação à Faculdade, que é realizada junto à Secretaria 

Acadêmica nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico ou em edital, o aluno 

deverá apresentar a seguinte documentação: 

I - Uma declaração original que o aluno esteja cursando a graduação e 

encontra-se regularmente matriculado no último semestre; 

II -   Uma via original do histórico da graduação, completo; 

III - Uma cópia do comprovante de pagamento ou isenção da taxa da 

matrícula no curso; 

IV -  Duas cópias da certidão de registro de nascimento ou casamento; 

V - Duas cópias da cédula de identidade, frente e verso; 

VI -  Uma cópia do CPF, frente e verso; 

VII - Uma cópia do título de eleitor, frente e verso, e do comprovante de 

comparecimento à última eleição; 

VIII - Uma cópia do comprovante de residência; 

IX -  Duas fotografias 3x4, recentes e iguais. 

 

§ 1º No caso de acadêmicos de nacionalidade estrangeira deve apresentar 

cópia dos documentos pessoais, incluindo cédula de identidade de estrangeiro 

expedida pela Polícia Federal. 
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§ 2º As cópias de todos os documentos estabelecidos neste artigo, deverão 

ser apresentadas e acompanhadas do original para conferência pela Secretaria 

Acadêmica. 

  

 § 3º As duas vias do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devem 

ser assinadas pelo aluno. 

 

Art. 13. Compete à Instituição o deferimento ou indeferimento da matrícula 

solicitada, sem qualquer exceção, sendo que esta só poderá ser deferida à vista de 

toda documentação exigida e o atendimento à legislação em vigor. 

 

Art. 14. É nula a matrícula efetuada com a inobservância de qualquer das 

exigências, condições ou restrições definidas no Regimento Institucional, neste 

Regulamento ou conforme a legislação vigente. 

 

Art. 15. Perde o direito à vaga o aluno que incorrer em pelo menos uma das 

seguintes alternativas: 

I - Deixar de efetuar a inscrição nos programas de aprendizagem no 

período regulamentar; 

II -  Solicitar o cancelamento de sua matrícula; 

III - Sofrer penalidade que implique o seu desligamento da instituição. 

 

Art. 16. É permitido ao aluno não regular a matrícula em cursos ou em 

Programas de Aprendizagem isolados ou complementares na pós-graduação lato 

sensu, única e exclusivamente na condição de Extensão, com direito a Certificado 

de Extensão, sendo vedada a emissão de Certificado de Especialista por não 

atender a legislação em vigor no que compete o ingresso como aluno regular da 

pós-graduação somente os portadores de diploma da graduação. 

 

Art. 17. É permitido ao aluno não regular, que esteja cursando os Programas 

de Aprendizagem isolados na pós-graduação lato sensu, ao final da sua graduação, 

solicitar o aproveitamento dos programas de aprendizagem concluídos como 
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extensão, dessa forma, fazendo a equivalência para o curso de Pós-graduação que 

ainda encontra-se em andamento. 

 

§ 1º A equivalência de Programas de Aprendizagem que trata o caput será 

autorizada somente aos acadêmicos que concluíram a graduação e que tenham 

feitos os respectivos programas nos últimos seis meses. 

 

§ 2º A equivalência de Programas de Aprendizagem que trata o caput será 

autorizada somente no limite de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total 

prevista para o curso, conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

§ 3º Compete à Instituição o deferimento ou indeferimento das equivalências 

solicitadas, sem qualquer exceção, sendo que esta só poderá ser deferida à vista de 

toda documentação exigida, o atendimento à legislação em vigor e a conformidade 

ao Projeto Pedagógico do Curso. 

 

§ 4º Por ocasião do deferimento da equivalência dos Programas de 

Aprendizagem que trata o caput, o aluno se sujeita a ingressar e se adequar as 

normas estabelecidas como aluno regular da pós-graduação da Faculdade, devendo 

apresentar todos os documentos exigidos neste regulamento e se adequar ao 

Projeto Pedagógico do Curso para ter direito ao Certificado de Especialização na 

conclusão do curso. 


