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1. Justificativa
Fonte Arial 12 normal
Parágrafo em bloco
Espaço simples
→ Razões que deram origem à criação do curso: carências a serem supridas na área do
magistério superior ou formação profissional e contribuição para o desenvolvimento
regional sob o ponto de vista econômico e social.
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2. Objetivos

Fonte Arial 12 normal
Parágrafo em bloco
Espaço simples
→ Explicitar os objetivos do curso: geral e específicos
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3. Público-alvo
Fonte Arial 12 normal
Parágrafo em bloco
Espaço simples
→

Definição do público-alvo e a contribuição que pretende dar em termos de
competências e habilidades aos egressos.
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4. Normas de Funcionamento
4.1. Calendário
Início do curso:
Término do curso:
Horário das aulas:
Carga horária na semana: h/a
→ especificar se curso semanal, com aulas previstas aos sábados;
→ especificar se curso quinzenal, com aulas previstas aos sábados.

4.2. Carga Horária
O Curso de Especialização em ________________ terá uma carga horária total de _____
(________________) horas distribuídas da seguinte forma:
 ______ horas, ministradas em ___ (_______) disciplinas de ___ (_____) horas cada,
dedicadas a atividades de formação teórica e aplicada à prática organizacional;
 _____ (______________) horas, ministradas em ______ (______) disciplinas de
_______ (________) horas cada e 01 (uma) disciplina de _____ (___________) horas
de Seminário de Monografia ou TCC.
 As disciplinas ofertadas, com exceção da disciplina de Seminário de Monografia ou
TCC, terão sua carga horária ofertada em dois grupos: Presencial e Auto-Instrucional.
A Carga horária Presencial corresponde a 80% (oitenta por cento) e a carga horária
das atividades Auto-Instrucional corresponde a 20% (vinte por cento).
→ Indicação da carga horária total em sala de aula, em atividades práticas, atividades
individuais, em grupo, fora de sala de aula e no trabalho de conclusão de curso.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) matriz curricular de 450 (quatrocentos e cinquenta) horas, contendo
disciplinas ou atividades de aprendizagem com, no mínimo, 360
(trezentas e sessenta) horas de efetiva interação no processo
educacional;
b) plano de orientação de monografia ou de trabalho de conclusão da
especialização, com duração mínima de 30 (trinta) horas, a ser
desenvolvido pelos professores do curso (colocar as disciplinas
Metodologia II e Orientação de TCC e Seminário de Monografia ou TCC);
c) previsão de estudo individual ou de grupo, com duração mínima de 60
(sessenta) horas (fazer previsão de atividade auto instrucional que
contemple no máximo 20% da carga horária da disciplina).
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4.3. Vagas
Serão abertas ___ (______________) vagas, havendo necessidade de, no mínimo, 30
inscrições para que sejam formadas as turmas. A Coordenação do curso se reserva o
direito de não oferecer esta ênfase específica caso não haja a quantidade mínima
desejada.
4.4. Requisitos para Inscrição
O curso destina-se a profissionais de nível superior, graduados em cursos de
_____________.
→ Indicar as áreas.
4.5. Critérios de Seleção
Os candidatos deverão apresentar potencial de crescimento em termos acadêmicos e
profissionais, com vínculos de interesses às temáticas do curso. Para tanto, uma
comissão pedagógica composta pelos professores ligados à Funcesi procederá ao
exame do curriculum vitae do candidato. Os critérios de avaliação serão definidos pela
própria comissão, presidida pelo coordenador do curso.
4.6. Freqüência do Aluno
A freqüência exigida é de 75% da carga horária prevista, por disciplina.

4.7. Avaliação
A verificação do rendimento escolar será feita por disciplina, abrangendo os aspectos de
assiduidade, de desempenho e obedecidos os seguintes critérios:
I-

70% (setenta por cento) dos pontos serão destinados à realização de atividades
avaliativas individuais, ao longo da disciplina, a critério do professor;

II-

30% (trinta por cento) dos pontos serão destinados à execução de atividades
avaliativas individuais ou em grupo, ao longo da disciplina, a critério do professor;

Os critérios de avaliação poderão ser modificados de acordo com a especificidade de
cada disciplina.
Além das disciplinas, o aluno será também avaliado pela elaboração de um trabalho de
conclusão de curso que contemple o tratamento adequado de problema bem formulado
dentro das especificidades de cada curso, previstas neste projeto.
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Após aprovação do TCC pelo orientador, o aluno deverá apresentar seu trabalho em
forma de seminário aos pares e ao coordenador do curso em datas e horários
previamente estabelecidos pela coordenação do curso e pelo Ceppe.
→ Indicar os tipos de trabalhos e provas e demais requisitos para certificação.

5. Coordenação Acadêmica
Fonte Arial 12 normal
Parágrafo em bloco
Espaço simples

A
coordenação
do
curso
ficará
a
cargo
do(a)
Professor(a)
_________________________________, Mestre em _________________________ pela
________________________________. O (A) professor(a) coordenador(a) será
auxiliado(a) pela comissão pedagógica e pela coordenação do Centro de Pesquisa, Pósgraduação e Extensão - CEPPE

O acompanhamento e controle de todas as atividades a serem desenvolvidas serão
realizados pela coordenação do curso, em consonância com o CEPPE.

6. Disciplinas/ Carga Horária
Disciplina

Presencial

Auto
Instrucional

Total

Total
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7. Corpo Docente
Nome do professor
01) Nome completo do professor

Titulação
Titulação máxima

O corpo docente de Curso de Pós-graduação Lato Sensu será constituído
por, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de portadores do
título de mestre ou de doutor, obtido em programa de pósgraduação stricto sensu recomendado pela Capes ou revalidado na
mesma área, área correlata ou interdisciplinar do curso em que vai
ministrar aulas ou orientar monografia.
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8. Ementário e Bibliografia das Disciplinas
Relacionar os módulos e as disciplinas com a respectiva carga horária. Descrever a
ementa de cada disciplina e a bibliografia básica, com, no mínimo, três obras por
disciplina.

8.1. Nome da Disciplina
Professor Responsável:
Nome do professor
Ementa:
Fonte Arial 12 normal
Parágrafo em bloco
Espaço simples

Referências Bibliográficas:
Seguir o modelo abaixo e, na medida do possível, dar preferência por livros
disponíveis na biblioteca da FUNCESI.

CARVALHO, Antonio Vieira de. Treinamento: princípios, métodos e técnicas. São Paulo:
Pioneira, 2001.
CARVALHO, Antonio Vieira de. Treinamento de recursos humanos. São Paulo: Pioneira,
1988.
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando Pessoas. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
DUTRA, Joel de Souza. Gestão por competências. São Paulo: Ed. Gente, 2001.
KLEIN, David. A gestão do capital intelectual. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998.
ORLICKAS, Elizenda. Consultoria interna de recursos humanos. São Paulo: Makron,
2002.

9

