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RESOLUÇÃO Nº 349-COPP/UFMS, DE 31 DE MAIO DE 2021.
Estabelece as Normas Regulamentadoras dos Cursos de
Especialização da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista o disposto na Resolução nº 1, CNE, de 6 de abril de 2018, e no Decreto nº 7.423, de 31
de dezembro de 2010, e no Decreto nº 8.240, de 21 de maio de 2014, e no Decreto n º 8.241,
de 21 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e
considerando o Processo nº 23104.020126/2019-56, resolve, ad referendum:

 

Art. 1º  Estabelecer as Normas Regulamentadoras dos Cursos de Especialização,
nas modalidades presencial e a distância, no âmbito da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.

 

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

 

Art. 2º  Os Cursos de Especialização têm como obje�vo atualizar a formação
acadêmica ob�da na Graduação, com desenvolvimento de habilidades e competências
técnicas e profissionais, para o aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e o
atendimento da demanda por profissionais qualificados para os setores público e privado, e
para o desenvolvimento do País.

 

Parágrafo único. Os Cursos de Especialização são cursos de Pós-Graduação lato
sensu, de educação con�nuada, com oferta temporária ou permanente, com duração máxima
de dois anos.

 

Art. 3º  Os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de Especialização
da UFMS terão direitos e deveres definidos pelo Regulamento Disciplinar do Estudante da
UFMS.

 

Art. 4º  Os Cursos de Especialização serão gerenciados e acompanhados, no
âmbito de suas competências, pelas Unidades da Administração Setorial (UAS), pelas Pró-
Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) e de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), pela
Agência de Internacionalização e de Inovação (Aginova) e pela Agência de Educação Digital e a
Distância (Agead).

 

CAPÍTULO II
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DA PROPOSIÇÃO E DA APROVAÇÃO DO CURSO

 

Art. 5º  A proposta de criação de Curso de Especialização poderá ser pela
Unidade de Administração Setorial (UAS) ou pela Diretoria de Escola de Extensão da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Diex/Proece), a par�r da publicação da Comissão
Especial de Curso.

 

Art. 6º  A Comissão Especial de Curso será indicada e designada pelo Dirigente
da Unidade, sendo composta, no mínimo, por três professores do quadro efe�vo, com
�tulação mínima de mestre, dentre os professores que exercerão a�vidades no curso.

 

§ 1º  Os professores que comporão a Comissão Especial de Curso deverão ter
formação e/ou experiência na área.

 

§ 2º  O Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Especial de Curso serão
indicados e designados pelo Dirigente da Unidade, dentre os integrantes da Comissão.

 

§ 3º  O Vice-Presidente subs�tui o Presidente nas suas ausências ou
impedimentos.

 

Art. 7º  As etapas para a criação e implantação do curso são:

I – Etapa 1: elaboração - a Comissão Especial de Curso será responsável pela
elaboração, aprovação e encaminhamento da proposta a par�r dos seguintes documentos:

a) Projeto Pedagógico do Curso de Especialização (PPC) com estudo de
viabilidade técnica da proposta;

b) Regulamento do Curso de acordo com as informações do PPC e legislações
específicas da UFMS e de ins�tuições parceiras, quando aplicável, constando a duração do
curso, oferta do curso, estrutura curricular do curso, regulamento do curso, equipe técnica e
corpo docente;

c) Plano de Trabalho do Curso de Especialização elaborado com a orientação da
Aginova, e, se necessária, a previsão de celebração de instrumento jurídico com a Fundação
de Apoio credenciada pela UFMS, quando houver arrecadação de recursos financeiros,
mensalidades ou fomento externo de órgãos/ins�tuições públicas e/ou privadas, para gestão
administra�va e financeira do curso;

d) Termo Individual de Par�cipação em Projetos (TIPP) para todos os servidores
da UFMS vinculados ao Curso; e

e) Termo Par�cular de Compromisso (TPC) para membros da equipe do projeto
externos a UFMS, devidamente assinados.

II – Etapa 2: aprovação – análise e avaliação da proposta pela Proece e, se
exis�r arrecadação e/ou parceria com outras ins�tuições, análise e parecer da Aginova, antes
da manifestação dos Conselhos per�nentes e aprovação do Conselho Universitário da UFMS.

III – Etapa 3: seleção - elaboração do Edital de Seleção dos estudantes pela
Comissão Especial de Curso, para posterior aprovação da Proece, que publicará no Bole�m
Oficial da UFMS.

IV – Etapa 4: gestão e acompanhamento - abertura do Sistema pela, Proece,
para recebimento e gerenciamento das inscrições, e posterior matrícula no curso sob a gestão
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do Presidente a Comissão Especial do Curso, responsável pela prestação de contas técnica e
financeira do Curso.

                                                                                 

§ 1º  A proposta da Unidade de Administração Setorial deverá ser apreciada
pelo Conselho da Unidade, enquanto à proposta da Diretoria de Escola de Extensão será
apreciada pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Espore.

 

§ 2º  A Unidade de Administração Setorial poderá oferecer Cursos de
Especialização somente com a garan�a de que não haverá comprome�mento do ensino nos
Cursos de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

 

Art. 8º  O processo de criação do Curso de Especialização deverá ser
encaminhado à Diretoria de Escola de Extensão/Proece com antecedência mínima de
sessenta dias do início da abertura para inscrição e seleção dos estudantes.

 

Art. 9º  Qualquer alteração no Regulamento, Estrutura Curricular, Corpo
Docente, Plano de Trabalho ou duração do curso, deverá ser jus�ficada pela Comissão
Especial do Curso e ser aprovado pelo Conselho per�nente, mediante parecer da Diretoria de
Escola de Extensão/Proece.

 

CAPÍTULO III

DO REGIME DIDÁTICO

 

Art. 10.  O Curso de Especialização terá carga horária mínima de trezentos e
sessenta horas em disciplinas e/ou a�vidades especiais, devendo ser concluído pelo
estudante no prazo máximo de dois anos.

 

§ 1º  O prazo para entrega do Trabalho Final de Curso (TFC) está incluído na
duração máxima do curso, sem cômputo de carga horária para sua elaboração.

 

§ 2º  Em função do caráter temporário e formação de turmas específicas, a
solicitação de trancamento de matrícula do estudante deverá ser analisada pela Comissão
Especial de Curso e não poderá exceder o prazo de duração do Curso.

 

Art.  11. Para cumprimento das exigências para obtenção do cer�ficado, os
créditos adquiridos em qualquer disciplina do curso somente terão validade durante o prazo
máximo de dois anos.

 

Parágrafo único. Um crédito corresponde a quinze horas-aula, teóricas ou
prá�cas, sendo a menor fração possível de créditos.

 

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DO CURSO
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Art. 12.   A coordenação didá�ca e de gestão do Curso de Especialização será
exercida pela Comissão Especial de Curso.

 

Art. 13.  À Comissão Especial de Curso compete:

I – deliberar sobre a organização e o funcionamento do curso;

II – compor o corpo de orientadores;

III – cons�tuir as comissões examinadoras do trabalho final de curso; e

IV – aprovar os Planos de Ensino das disciplinas, avaliando e fiscalizando a sua
aplicação.

 

Art. 14.  Ao Presidente da Comissão Especial de Curso compete:

I – coordenar as a�vidades do curso;

II – representar o curso;

III – encaminhar relatórios finais, técnico e financeiro, e parciais, sempre que
solicitado; e

IV – convocar e presidir as reuniões da Comissão Especial de Curso.

 

Art. 15.  O mandato da Comissão Especial de Curso, bem como de seu
Presidente, será igual ao período de duração do curso.

 

CAPÍTULO V

DO CORPO DOCENTE E DA ORIENTAÇÃO

 

Art. 16.  A equipe técnica do curso deverá ser composta por no mínimo dois
terços de pessoas vinculadas à UFMS, incluindo professores (visitantes, subs�tutos e
voluntários), técnicos-administra�vos do quadro da UFMS, estudantes, pós-doutorandos e
aposentados da UFMS.

 

§ 1º  A escolha dos professores do Curso de Especialização deverá seguir
critérios técnico-acadêmicos sendo exigida comprovada formação e/ou experiência na área a
ser por ele ministrada.

 

§ 2º  Todo estudante deverá, obrigatoriamente, realizar um Trabalho Final de
Curso (TFC) com orientação, por membro interno ou externo, aprovado pela Comissão
Especial do Curso.

 

§ 3º   A Comissão Especial de Curso poderá aprovar a co-orientação para o TFC.

 

§ 4º  Para Curso de Especialização realizado com rede de parceiros
ins�tucionais, mediante a celebração de instrumento jurídico, a equipe técnica deverá ser
composta por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à UFMS e a rede de parceiros
ins�tucionais.

 
02/06/2021

N° 7555
Pg. 26



01/06/2021 SEI/UFMS - 2593744 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3129775&infra_sistema… 5/9

Art. 17.  O Corpo docente deve possuir no mínimo cinquenta por cento
�tulação mínima de mestre.

 

Parágrafo único. A �tulação mínima dos professores que ministrarão disciplinas
no Curso de Especialização será de especialista.

 

Art. 18.  Toda disciplina terá um professor responsável, podendo contar com a
colaboração de outros professores, sendo a carga horária mínima atribuída a cada professor
igual a um crédito.

 

Parágrafo único. A carga horária de disciplinas sob responsabilidade de um
único professor não poderá ultrapassar vinte por cento da carga horária total do curso.

 

Art. 19.  Compete ao Professor Orientador:

I – orientar a elaboração do TFC;

II – avaliar e aprovar o encaminhamento do TFC apresentado pelo orientando,
para a Comissão Examinadora; e

III – informar à Comissão Especial de Curso qualquer ocorrência.

 

CAPÍTULO VI

DA SELEÇÃO, ADMISSÃO, MATRÍCULA E DESLIGAMENTO

 

Art. 20.  A admissão de estudantes ao Curso de Especialização da UFMS será
realizada por meio de Edital de Seleção.

 

§ 1º  Os diplomas de Graduação ob�dos no exterior, quando u�lizados para
admissão ao curso, deverão estar revalidados no Brasil.

 

§ 2º  Excepcionalmente, poderão se submeter à seleção estudantes
concluintes, mediante comprovação de declaração de previsão de colação de grau emi�da
pela coordenação do curso de Graduação, sendo que a colação deverá ocorrer em tempo
hábil para condições de realização da matrícula no período determinado em Edital.

 

Art. 21.  Será assegurada a matrícula aos candidatos aprovados que atendam às
exigências estabelecidas no Edital de Seleção, até o total de vagas nele definidas.

 

§ 1º  Caso o curso não apresente o número de matrículas em quan�dade
superior à do ponto de equilíbrio previsto no estudo de viabilidade do curso, sua oferta
poderá ser cancelada.

 

§ 2º  Não havendo o completo preenchimento das vagas ofertadas, a nova
oferta de vagas ou o ou o cancelamento do curso dependerá de decisão da Comissão Especial
de Curso. 02/06/2021
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Art. 22.  Entende-se por desligamento do estudante a cessação total do vínculo,
que ocorrerá por:

I – expressa manifestação de vontade do estudante;

II – ato administra�vo decorrente de processo disciplinar; ou

III – reprovação por frequência ou conceito, inclusive no TFC, e não ter
realizado disciplina ou TFC dentro da duração máxima do curso.

 

CAPÍTULO VII

DA APROVAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO

 

Art. 23. O rendimento escolar de cada estudante será expresso em notas e/ou
conceitos:

I – de 90 a 100 – A (Excelente);

II – de 80 a 89 – B (Bom);

III – de 70 a 79 – C (Regular); e

IV – de 0 a 69 – D (Insuficiente).

 

Art. 24.  Será considerado aprovado em cada disciplina, o estudante que �ver
frequência mínima de setenta e cinco por cento da carga horária prevista ou da a�vidade
acadêmica; e nota final for igual ou superior a setenta ou conceito “C” nas disciplinas e no
TFC.

 

§ 1º  Mediante jus�fica�va aprovada pelo professor, o estudante poderá
recuperar o conteúdo referente à frequência das disciplinas com a�vidades ou estudos
especiais, na forma prevista no Regulamento do Curso.

 

§ 2º  No caso de obtenção de nota inferior a setenta ou conceito “D” em
a�vidades disciplinares ou TFC, a Comissão Especial de Curso poderá aprovar nova
oportunidade de avaliação do estudante dentro do período máximo de duração do curso.

 

CAPÍTULO VIII

DO TRABALHO FINAL DE CURSO

 

Art. 25.  O Trabalho Final de Curso TFC poderá ser:

I – monografia;

II – ar�go cien�fico;

III – projeto de intervenção; ou

IV – produto de so�ware, par�tura, performance, conteúdos educacionais
digitais ou outro meio audiovisual.
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Parágrafo único.  O TFC deverá apresentar os resultados do estudo realizado,
de modo que o estudante demonstre conhecimento sobre o assunto escolhido.

 

Art. 26.  O TFC deverá ter a forma de avaliação definida na proposta do curso,
sendo entregue até o período máximo previsto no Regulamento do Curso.

 

Art. 27.  A elaboração e apresentação do TFC será individual ou em grupo, e
será avaliada por meio de parecer de Comissão Examinadora do TFC, composta por três
especialistas da área, indicada e aprovada pela Comissão Especial de Curso.

 

CAPÍTULO IX

DOS TÍTULOS ACADÊMICOS E DOS CERTIFICADOS

 

Art. 28.  O estudante concluinte, após cumprimento de todas as disciplinas e
a�vidades, fará jus ao Cer�ficado de Conclusão do Curso e Histórico Escolar, no do qual deve
constar obrigatoriamente:

I – nome completo, filiação, data e local de nascimento, nacionalidade e grau
acadêmico anterior, e documento de iden�dade oficial, se brasileiro ou estrangeiro com
residência permanente, ou passaporte e emissor, se estrangeiro;

II – período de realização do Curso de Especialização, carga horária total e área
do conhecimento;

III – relação das disciplinas e/ou a�vidades, com especificação de créditos e
conceitos ob�dos, por período, com nome e �tulação dos professores ministrantes; e

IV – �tulo do TFC, orientador e demais membros da Comissão Examinadora do
TFC;

 

Art. 29. O Cer�ficado será expedido e registrado na Unidade responsável pelo
Registro de Diplomas da UFMS, e assinado pelo Reitor e pelo �tulado.

 

CAPÍTULO X

DA GESTÃO DOS CURSOS COM FUNDAÇÃO DE APOIO

 

Art. 30.  A gestão do Curso de Especialização com arrecadação de recursos será
realizada por meio de Fundação de Apoio credenciada à UFMS, observados a legislação
vigente.

 

§ 1º  A formalização do instrumento jurídico com a Fundação de Apoio será
realizada pela Agência de Internacionalização e de Inovação (Aginova) e pela Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura (Proadi).

 

§ 2º  A Fundação de Apoio, contratada por instrumento jurídico específico para
a prestação do serviço, deverá ser remunerada de acordo com Plano de Trabalho, dentro do
estabelecido nas normas da UFMS.
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§ 3º  A Fundação de Apoio deverá recolher os valores de inscrição e
mensalidades, multas e ressarcimentos, em conta corrente específica para cada curso, e sua
administração estará sujeita a prestação de contas definida pela UFMS.

 

§ 4º  Os valores a serem pagos aos membros da equipe integrantes do curso
deverão obedecer ao Plano de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária no
âmbito da UFMS.

 

§ 5º  A carga horária-aula dedicada pelos servidores da UFMS às a�vidades
abrangidas pela presente Resolução não será computada como jornada de trabalho.

 

§ 6º   A Prestação de Contas do Curso deverá ser elaborada pela Fundação de
Apoio, em conjunto com o Presidente da Comissão Especial do Curso, coordenador e gestor
do instrumento, em conformidade com norma�vos da UFMS.

 

Art. 31.  Os professores efe�vos da UFMS, em regime de dedicação exclusiva,
poderão receber retribuição pecuniária pelas a�vidades desenvolvidas, desde que a soma da
carga horária total em a�vidades regulamentadas pela Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012, não ultrapasse oito horas semanais ou quatrocentas e dezesseis horas anuais,
respeitadas as normas vigentes.

 

Parágrafo único. O Presidente da Comissão Especial do Curso poderá receber
bolsa para coordenação acadêmica, de acordo com as normas ins�tucionais.

 

Art. 32.  Todo inves�mento em custeio e capital necessários à execução do
curso, deverá estar expressamente previsto no Plano de Trabalho aprovado para execução
pela Fundação de Apoio.

 

Parágrafo único. Os materiais permanentes adquiridos pela execução do
instrumento serão, após aprovação do relatório final, incorporados ao patrimônio da UFMS.

 

Art. 33.  Ao término de cada curso, havendo saldo remanescente, poderão ser
u�lizados na oferta de novas turmas do curso.

 

Art. 34.  Caso ocorra frustração de receita, caberá à Comissão Especial do Curso
reformular o orçamento, ajustando as despesas à receita arrecadada, sendo man�do o
pagamento da Fundação de Apoio e o ressarcimento a UFMS.

 

Parágrafo único.  Caberá à Fundação de Apoio efetuar a cobrança dos valores
pactuados em mensalidades e não quitados.

 

Art. 35.  No prazo máximo de sessenta dias do término do Curso de
Especialização, deverão ser encaminhados à Proece os Relatórios Finais, técnico e financeiro,
com manifestação favorável do Conselho da UAS, quando aprovado pela UAS, ou da Diretoria
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de Escola de Extensão/Proece, que encaminhará para análise e avaliação na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (Propp).

 

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 36.  O Curso de Especialização poderá ser ofertado por meio de parcerias
firmadas em instrumentos jurídicos, com ou sem fomento, com outras ins�tuições públicas ou
privadas.

 

Art. 37.  Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação.

 

Art. 38.  Fica revogada a Resolução nº 107, de 17 de junho de 2019.

 

Art. 39.  Esta Resolução entra na data de sua publicação. 

 

 

MARIA LIGIA RODRIGUES MACEDO

Documento assinado eletronicamente por Maria Ligia Rodrigues Macedo,
Pró-Reitor(a), em 01/06/2021, às 17:01, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2593744 e o código CRC 806FBF92.

 

CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000056/2021-34 SEI nº 2593744
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