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CURSO DE PÓS - GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Os cursos de Pós-Graduação “ Lato Sensu” destina-se à capacitação e à formação de 

especialistas, profissionais qualificados e professores habilitados a todos os níveis de ensino, 

à preparação de pesquisadores e de técnicos para entender as demandas da sociedade. Em 

especial, constitui-se como um Programa de Educação Continuada.  

Para consolidar o Programa de Pós-Graduação numa perspectiva interativa, faz-se 

necessário estabelecer uma estreita articulação como ensino de graduação. A integração dá-

se nos aspectos institucionais, mediante a participação do corpo docente em atividades 

inovadoras de formação, em nível de graduação, a participação dos estudantes de Pós-

Graduação em atividades dos cursos e, reciprocamente, a dos estudantes da graduação e 

Pós-Graduação “Lato Sensu” nas atividades do seu curso.  

O que realmente faz a diferença entre um curso de Pós-Graduação é a credibilidade 

da instituição que oferece, a equipe de docentes e o reconhecimento dos nossos diversos 

cursos no mercado.  

As instituições parceiras Faculdade FINOM e Faculdade TECSOMA oferecem os mais 

respeitados cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”. Tradição, modernidade credibilidade nas 

diversas áreas do conhecimento, proporcionando a Você conteúdos em sintonia com as 

diversas necessidades do mercado de trabalho. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Em termos gerais verifica-se, atualmente, uma enorme carência de profissionais 

qualificados, um quadro que vem se acentuando em Mina s Gerais, como em todo o país. 

Devido à carência de profissionais na área do conhecimento, a grande maioria é absorvida 

pelo mercado de trabalho bem antes mesmo de concluir a graduação e/ou a especialização. 

As instituições parceiras - Faculdade FINOM e Faculdade TECSOMA têm sido uma das 

responsáveis pela formação de professores, e no âmbito de tornar nossos educadores cada 

vez mais aptos para esse mercado crescente, sente por necessidade a implementação do 

Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu”.  Nossas instituições têm a consciência que, o 



cenário atual da educação brasileira, não basta apenas formar professores, mas sim, formar 

profissionais conscientes da responsabilidade social, da dimensão política de seu trabalho e 

capacitá-los para que possam realmente contribuir com uma educação de qualidade para 

suprir a carência do mercado de trabalho cada vez mais exigente, seja na educação básica 

ou superior.  

 

OBJETIVOS DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

• Aperfeiçoar o profissional na perspectiva de construção, ampliação do 

conhecimento e a preparação necessária para lidar com as questões mais 

atuais sobre o conteúdo, e ainda garantir aos seus egressos uma sólida 

formação específica e pedagógica direcionada ao trabalho docente no ensino 

superior. 

• Proporcionar aos participantes a reflexão teórico-conceitual e metodológico do 

conteúdo proposto. 

• Promover o encontro com profissionais das diversas áreas de atuação, 

buscando assim a troca de experiências vivenciadas. 

• Contribuir para a excelência da prática do ensino na graduação. 

• Oportunizar a interação de professores, acadêmicos dos diversos cursos de 

Pós-Graduação “ Lato Sensu” e de graduação oferecidos pelas Faculdade 

FINOM e Faculdade TECSOMA. 

• Divulgar, publicar e integrar os projeto e pesquisas de iniciação científica 

produzidos no âmbito da Pós-Graduação.  

 

METODOLOGIA 

 

Os cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” ministrado pelas instituições parceiras 

Faculdade FINOM e Faculdade TECSOMA são oferecidos nas modalidades presencial e a 

Distância/EAD, com aulas expositivas, seminários, grupos de estudos e fóruns científicos. O 

curso é constituído de acordo com a legislação em vigor - Resolução do CNE/CES nº1 de 

06 de abril de 2018, com no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas, corpo docente 

devidamente qualificado com titulação, no mínimo 30% (trinta por cento) de portadores de 

título de Pós-Graduação “Stricto Sensu”. 

Os cursos ministrados na modalidade as distâncias/EAD devem oferecer encontros 

presenciais para a realização das avaliações e apresentação do Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC. 

 



Ao final do curso o acadêmico deverá elaborar e apresentar o seu Trabalho de 

Conclusão de curso - TCC/Artigo, individual, aprovação com nota mínima igual ou superior 

a 7,0 (sete) pontos no TCC e nas disciplinas curriculares do curso, requisito obrigatório 

para obtenção do título de especialista. A frequência mínima obrigatória é de 75% (setenta e 

cinco por cento) de participação na s aulas/encontros realizados. 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação das Instituições parceiras Faculdade FINOM e 

Faculdade TECOSMA em conformidade com a Resolução do CNE/CES nº1 de 06 de abril 

de 2018, expedirá o certificado de Pós-Graduação “Lato Sensu” aos participantes que 

atenderem a frequência mínima exigida de 75% (setenta e cinco por cento) de participação 

nas aulas/encontros realizados e obtiverem nota igual ou superior a 7,0 ( sete) pontos nas 

disciplinas curriculares do curso e no Trabalho de Conclusão de Curso - TCC/Artigo. 

Indicadores seguros da regularidade dos cursos de Pós-Graduação são as provas dos 

credenciamentos institucionais e a declaração de que o curso atende aos requisitos legais 

enumerados pela Resolução do CNE/CES nº1 de 06 de abril de 2018, garantindo a validade 

nacional do certificado emitido pelas instituições parceiras a ser obtido com a conclusão dos 

estudos.  

 

DURAÇÃO DO CURSO  

 

Os cursos ministrados na modalidade presencial terão duração mínima de 12 (doze) 

meses e sua integralização de mais 06 (seis) meses, totalizando a duração de 18 (dezoito) 

meses. Encerrado este prazo, o acadêmico será considerado “jubilado”. Na modalidade a 

distância/EAD terão duração mínima de 06 (seis) meses e sua integralização de mais 03 

(três) meses, totalizando a duração de 09 (nove) meses.  

O Acadêmico interessado em concluir o curso poderá efetivar uma nova matrícula 

junto ao Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu”, sendo permitido o aproveitamento 

de estudos, com conclusão equivalente ao tempo de um novo curso. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO (Apresentar documentos originais) 

 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada. 

• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição e/ou isenção. 

• Cópia do diploma de Graduação ou cópia da declaração de conclusão de curso 

e Histórico escolar (frente e verso). 



• Documentos pessoais 

• Comprovante de endereço 

• 2 fotos 3 X 4 recente. 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

 

Campus JK - Rodovia MG 188 km 167 - Bairro: Fazendinha - Paracatu/MG 

Sala: COPESE - Bloco A              Telefone: 38 3311 - 2040     e-mail: copese1@finom.edu.br 

 

 

 

Observação: As instituições parceiras se reservam o direito de alterar as informações acima 

sem comunicação prévia, caso seja necessário. Formação de turma com, no mínimo, 30 

(trinta) acadêmicos. 


