
 Questionamentos mais comuns sobre os cursos de Pós-Graduação Lato sensu 
(especialização/MBA)  

1) Os cursos de pós-graduação oferecidos COEAE - UniSantos estão reconhecidos pelo MEC? Sim, 
todos. O órgão responsável no Brasil para regulamentar e fiscalizar cursos superiores é o MEC, através do 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Desde 1993 são avaliados, a 
cada 3 anos, os cursos stricto sensu , que incluem os mestrados acadêmicos e profissionalizantes. Os 
cursos chamados de pós-graduação lato sensu , incluindo-se os MBAs, não são submetidos à avaliação do 
MEC. Segundo a atual legislação do MEC, os cursos da COEAE-UniSantos são tidos como Pós-Graduação 
Lato Sensu - nível Especialização, credenciados através da Resolução CNE/CES nº 01, de 08 de junho de 
2007. De acordo com o artigo 6º da Resolução, que estabelece as normas para o funcionamento dos cursos 
de pós-graduação, os cursos do tipo lato sensu independem de autorização ou reconhecimento, estando 
incluídas nesta modalidade os cursos chamados MBA ou equivalentes.  Todos os cursos oferecidos 
atendem integralmente às determinações específicas para cursos Lato Sensu contidos na Portaria 1/2002, 
publicada em 09/04/2002:  

• Destinam-se a portadores de diploma de nível superior (somente modalidade de graduação) 
• O corpo docente deve ser constituído por, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) de professores 

portadores de título de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu 
reconhecido 

• Duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas 
• Exigência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência 

• Aproveitamento de pelo menos 70% nas avaliações e na monografia 
 

2) Qual é a diferença entre Pós-Graduação Lato Sensu, Stricto Sensu e Especialização?  
 
Há dois tipos de Pós-Graduação: o Stricto Sensu e o Lato Sensu.  Após a graduação em uma Faculdade ou 
Universidade, pode-se fazer uma pós-graduação lato sensu na forma de curso de especialização lato sensu, 
seguido de um mestrado acadêmico (tradicional) ou mestrado profissionalizante, e por último um doutorado. 
A diferença básica entre os cursos está no conteúdo dos cursos, carga horária e finalidade.  

• Um mestrado acadêmico visa a formação de professores universitários. Apresenta-se uma 
dissertação no final do curso. Estes duram normalmente de 24 a 36 meses.   

• Os mestrados profissionalizantes objetivam a capacitação do aluno para a produção de novas 
técnicas e processos no mercado. O trabalho final pode ser uma tese, projeto ou análise de casos. 
A duração é normalmente superior a 12 meses.   

• O doutorado é destinado à formação de pesquisadores e a ampliar os conhecimentos de 
professores universitários. Defende-se uma tese após um período de curso de 48 a 60 meses.  

 
A pós Stricto Sensu é indicada para formação de pesquisadores que pretendam seguir carreira 
acadêmica (tornar-se professores universitários ou pesquisadores).  

A pós Lato Sensu – Especialização - tem como objetivo aperfeiçoar os conhecimentos técnicos do 
profissional em uma área específica. Segundo o MEC, os cursos MBA enquadram-se nesta categoria.   

3) Qual o tempo de duração ou para a conclusão do curso?   
Cada curso possui um tempo de duração, mas no máximo deverá ser concluído em 2 anos. Existem 
casos de cursos em até um ano, é necessário observar curso a curso.  

4) Qual a exigência com relação à minha formação acadêmica e profissional para que seja 
permitido minha inscrição nos cursos de Especialização?  
Você deverá ter concluído o Curso de Graduação. A UniSantos não permite participantes oriundos de 
Cursos Seqüenciais. Poderá haver uma análise de curriculum vitae , entrevista e, se necessário, solicitação 
de informações complementares. Caso você não disponha, no ato da matrícula, do Diploma de Graduação, 
este poderá ser substituído por uma Declaração de Conclusão de Curso da instituição de ensino superior 
onde este foi realizado.  

5) Qual a freqüência mínima para aprovação em cada uma das disciplinas do curso?  
Cada disciplina ou módulo é avaliado isoladamente, o aluno recebe uma nota ou conceito, as faltas são 
computadas também isoladamente. Se o curso for avaliado somente no seu todo, neste caso as faltas 
também serão computadas sobre o total da carga horária do curso. A freqüência mínima é de 75% das 
aulas.  
6) Qual a nota mínima para aprovação em cada disciplina ou módulo do curso?  
A nota mínima para aprovação em uma disciplina é 7,0 em uma escala de 0 a 10.  



7) O que devo fazer em caso de reprovação por freqüência ou nota?  

Caso seja reprovado por não obter a freqüência mínima, ou nota, em uma disciplina, você terá direito a 
cursá-la novamente, em uma nova edição do curso, se houver e quando houver, e devendo arcar com o 
ônus financeiro relativo ao pagamento da disciplina reposta.  

8) Como deverá ser apresentado o curriculum vitae?  

Os currículos atualmente são claros, mas resumidos. Os pontos essenciais são sua experiência 
profissional e sua formação escolar (curso superior). Deixe clara sua atividade profissional presente. Se 
você tiver alguma razão particular para desejar fazer o curso, mencione-a. Não se deve esquecer dos 
dados para contato.  

9) Como poderei ter acesso às minhas notas e freqüências?  

Através dos informes nos quadros de aviso e na secretaria.  

10) Como poderei solicitar o trancamento do curso?  

Não há trancamento de matrícula em cursos de Pós-graduação lato sensu . Entretanto se houver 
necessidade, o Aluno poderá requerer o cancelamento de sua matrícula na Secretaria da COEAE e saldar, 
caso exista, débito registrado no Departamento de Cobrança. No caso de uma volta ao curso haverá a 
possibilidade de aproveitamento das disciplinas cursadas, dependendo da manutenção da oferta do curso 
em questão.  

11) É possível pedir transferência de curso?  

A transferência de alunos para outras turmas, ou transferências para outros cursos oferecidos pela COEAE, 
somente poderão ser feitas se existir compatibilidade entre os Projetos Pedagógicos. Não existe a 
modalidade de transferência para outras Universidades e Instituições durante o decorrer do curso.  

12) De que documentos necessitarei para fazer minha matrícula?  

No ato da matrícula deverá ser preenchida a Ficha de Inscrição, com a primeira mensalidade paga através 
de cheque , e além de 2(duas) fotografias 3x4, serão necessários os seguintes documentos: cópia de 
diploma de graduação autenticado; curriculum vitae resumido; cópia de carteira de identidade ou de carteira 
de classe profissional, cópia do CIC e comprovante de residência. Para validação das cópias, você deverá 
apresentar os original dos documentos. Caso você não disponha, no ato da matrícula, do Diploma de 
Graduação, este poderá ser substituído por uma Declaração de Conclusão de Curso da instituição de ensino 
superior onde este foi realizado. Ao final do curso, para retirar o certificado a que tem direito, a Declaração 
de Conclusão deverá obrigatoriamente ser substituída pela cópia autenticada do Diploma de Graduação. No 
contrato de matrícula deverão ser registrados o valor e a forma de pagamento do curso.  

13) Como sei dos conteúdos das disciplinas que irei cursar?  

Todos os cursos disponibilizam seus respectivos conteúdos programáticos com maior ou menor 
detalhamento. As ementas das disciplinas são fornecidas aos alunos no transcorrer de cada curso. 

14) Possibilidade de descontos para grupo da mesma empresa. Os cursos tem bolsa de 
estudo parcial ou total? Ou teria algum desconto para ex-aluno da UniSantos?  

Os cursos de pós-graduação lato sensu não são subsidiados e a política de descontos é estudada caso a 
caso, em se tratando de grupos advindos de empresas. Quanto a bolsas, não há esta possibilidade, pois  
o curso não é subsidiado. Ex-alunos da UniSantos, e funcionários de empresas conveniadas possuem um 
desconto de 15%, a título de bolsa.  

 
15) Quanto tempo demora para sair o certificado dos cursos oferecidos pela Coordenadoria Geral 
de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, da UniSantos?  
 
O certificado de conclusão emitido pela COEAE-UniSantos depende de um processo de registro de diploma 



e não tem um prazo determinado. Entretanto, a COEAE fornecerá, a pedido do interessado, uma 
declaração sobre a situação do aluno relativamente à sua certificação  

16) Como é o processo seletivo para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu?  
 
O processo seletivo dos cursos é constituído basicamente de análise do curriculum vitae, da 
documentação e uma possível entrevista com o coordenador do curso.  
 
17) Tem taxa de inscrição?  
 
Não, somente o aluno deverá entregar um cheque com o valor da matrícula, que é equivalente a uma 
mensalidade. As demais mensalidades deverão ser pagas a cada dia 20 dos meses subsequentes até o 
término das parcelas do contrato estabelecido.   

As demais dúvidas deverão ser tiradas no Manual do Aluno, disponível em formato PDF.  


