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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA REALIZAÇÃO, DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS DO CURSO 

 

Art. 1º O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu denominado “Curso de Especialização em Saúde 

Pública” terá como eixo norteador o Sistema Único de Saúde, especialmente, para a reforma do 

trabalho em saúde, visando instrumentalizar os profissionais de saúde para oferecer um cuidado 

integral, tendo como estratégia de processo de trabalho a interprofissionalidade e as práticas 

colaborativas em saúde; principalmente no suporte técnico-pedagógico às equipes de gestão dos 

sistemas locais de saúde. 

  

Art. 2º O curso será realizado na modalidade presencial, terá vigência e carga horária de 420 

horas/aulas de atividades curriculares ao longo de 11 (onze) meses, com atividades desenvolvidas em 

encontros presenciais e grupos de estudos quinzenais; obedecendo às normas contidas na Resolução 

nº 01/2018 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e a Resolução nº 

56/96 e de nº 07/2013 do CONSEPE/UFPB. 

 

Art 3º O Curso será ministrado pelos membros do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva 

(NESC/CCS/UFPB), como órgão integrante da Rede de Escolas em Saúde Pública (RedEscola), sob 

a gestão financeira da Escola Nacional de Saúde Pública “Sergio Arouca” 

(ENSP/FIOCRUZ/FIOTEC) .  

 

Parágrafo Único - Compete ao NESC/CCS/UFPB disponibilizar a infraestrutura física 

necessária; e gerenciar o processo pedagógico e administrativo do curso, durante sua vigência. 

 

Art. 4º O Curso oferecerá 60 vagas, por livre demanda, para profissionais de saúde vinculados à rede 

de atenção á saúde no âmbito do Estado da Paraíba. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e nem 

de mensalidades. 

 

Art. 5º O Curso contará com recursos financeiros alocados pela Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP/FIOCRUZ/FIOTEC), integrante da Rede de Escolas em Saúde Pública (REDESCOLA). 

 



TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 6º A administração do Curso de Especialização em Saúde Pública compreenderá os 

seguintes órgãos: 

I- Colegiado 

II – Coordenação Geral; 

III – Coordenação Pedagógica; 

IV – Secretaria Acadêmica. 

 

SEÇÃO I 

DO COLEGIADO 

 

Art.7º O Colegiado do Curso será constituído: 

I - Pelo Coordenador Geral, como seu presidente; 

II - Pelo Vice-Coordenador, na condição de vice-presidente; 

III - Pelo Coordenador Pedagógico, 

IV – Por dois representantes do corpo docente; e 

V - Por um representante do corpo discente. 

 

Parágrafo 1º - O Colegiado do Curso reunir-se-á com a presença da metade mais um de seus 

membros, devidamente convocados com pelo menos 72 horas de antecedência. 

 

Parágrafo 2º - As deliberações do Colegiado do Curso serão tomadas por maioria de votos 

dos membros presentes. 

 

Art. 8º Além das atribuições constantes no Regimento Geral da UFPB, o Colegiado do Curso de 

Especialização em Saúde Pública terá a atribuição de aprovar, com base na legislação pertinente, as 

indicações de professores feitas pelo Coordenador do Curso e a devida preparação metodológica dos 

professores, para isoladamente ou em comissão, cumprirem atividades concernentes à (ao): 

I – seleção de candidatos; 

II – aproveitamento de estudos; 

III – orientação e/ou avaliação do Trabalho Final; 

IV – acompanhamento do regime didático; 

V – aprovação da proposta didática a ser desenvolvida em cada etapa do Curso; 

VI – pronunciamento sobre os atos praticados pela Coordenação, quando for necessário; 

VII – definição das normas gerais a serem seguidas na gestão do Curso; 

VIII – aprovação do relatório parcial e do relatório final apresentados pela Coordenação; 

IX – conhecimento, em primeira instância, dos recursos apresentados contra quaisquer atos emanados 

dos professores e da Coordenação; 

 

Art. 9º O Colegiado reunir-se-á pelo menos, uma vez em cada mês, com a presença de, no mínimo, 

quatro de seus membros. 

 

 

 

 



SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 10. A Coordenação é o órgão executivo do Curso e será exercida pelo Coordenador e pelo Vice 

Coordenador Geral, indicados pelo NESC e designados pela Direção do Centro de Ciências da 

Saúde. 

 

Parágrafo 1º - Os coordenadores deverão possuir a titulação mínima de mestre, pertencer ao quadro 

permanente da UFPB e ter disponibilidade para as exigências do Curso; 

 

Parágrafo 2º - O Coordenador será substituído pelo Vice Coordenador quando se fizer necessário. 

 

Art. 11. Os serviços de Coordenação serão realizados pelo Coordenador, compartilhado pelo Vice 

Coordenador, com o apoio do Coordenador Pedagógico e do Vice Coordenador Pedagógico, 

conforme atribuições delegadas. 

. 

Art. 12. Compete à Coordenação, além das atribuições constantes no regimento geral da UFPB e as 

atribuições definidas pelo Art. 13 do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação 

Lato Sensu da UFPB: 

 

  I - Indicar ao Colegiado do Curso o nome de professor(es) para o cumprimento das atividades expostas 

no inciso I do Artigo 8º deste Regulamento, ouvido previamente o respectivo Departamento a que 

está vinculado o docente; 

        II - Submeter ao Colegiado do Curso os processos de aproveitamento de estudo; 

        III - Supervisionar o trabalho do Secretário do Curso; 

 IV - Promover articulações com os serviços de saúde, gestores, controle social e instituições de ensino, 

com vistas a garantir a integração entre o conteúdo teórico e as práticas; 

 V - Elaborar o plano de trabalho do curso com detalhamento mensal das atividades do Curso de 

Especialização e acompanhar continuamente o desenvolvimento do curso, professores e dos 

profissionais em qualificação; 

VI - Emitir relatórios técnicos de atividades à PRPG; 

 VI- Remeter à PRPG – Coordenação Geral de Pós-Graduação/Subcoordenação dos Cursos Lato Sensu – 

todos os dados referentes ao Curso, no prazo de 30 (trinta) dias após o início do mesmo. 

VII - elaborar, após a conclusão do Curso e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em formulário próprio 

da PRPG, o relatório das atividades realizadas e encaminhá-lo para aprovação do Conselho do 

Centro; 

VIII - Promover avaliações do curso ao longo do mesmo com a participação de docentes, discentes e 

coordenação pedagógica. 

 

Art. 13. Compete ao Coordenador Pedagógico além das atribuições constantes no regimento geral da 

UFPB e as atribuições definidas pelo Art. 13 do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-

Graduação Lato Sensu da UFPB: 

 

I - Organizar o material didático-pedagógico do Curso de Especialização; 

    II - Manter contato com os professores e facilitadores de módulos do curso orientando-os quanto a 

metodologia, a ênfase na interprofissionalidade, o conteúdo voltado para o Sistema Único de Saúde, 

com ênfase na Nova Saúde pública, e o direcionamento do processo de aprendizagem sob a 

concepção da Educação Permanente em Saúde; 

   III - organizar e coordenar as oficinas para a construção do conteúdo programático do curso tendo como 

parâmetros os eixos norteadores das Unidades Pedagógicas de aprendizagem; 



SEÇÃO III 

DA SECRETARIA 

 

Art. 14. A Secretaria Acadêmica do CESP é o órgão de apoio administrativo incumbido das funções 

burocráticas e do controle acadêmico do curso; a qual ficará vinculada ao NESC/CCS/UFPB. 

 

Art. 15. Compete ao(à) Secretário(a), além das atribuições conferidas pela Coordenação referentes a 

atividades do curso, as atribuições constantes nos incisos de I a V do art. 15 do Regulamento Geral 

dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da UFPB a saber: 

 

I - Instruir os requerimentos dos candidatos à inscrição e a matrícula; 

    II - Manter em arquivo os documentos de inscrição dos candidatos e de matrícula de alunos; 

    III - manter em arquivo os diários de classe, os trabalhos finais e toda documentação de interesse do 

Curso; 

IV - Manter atualizado o cadastro do corpo docente e discente; 

     V - Secretariar as reuniões do Colegiado, organizar os momentos presenciais e as apresentações do 

Trabalho Final. 

 

 

TÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

CAPÍTULO I 

DA ADMISSÃO AO CURSO 

 

SEÇÃO I 

DA INSCRIÇÃO  

 

Art. 16. As inscrições serão recebidas efetivadas pelo sistema SIGGA da UFPB e pela Secretaria 

Acadêmica do CESP, com sede do NESC/CCS/UFPB, localizada no 2º andar do Centro de Ciências 

da Saúde (CCS), João Pessoa/PB, Campus I. Para efetivação da inscrição os candidatos deverão 

anexar os seguintes documentos, escaneados e/ou editados no formato PDF: 

 

a) Ficha de Inscrição,  

b) Copias de documentos pessoais (CPF, RG, e Comprovante de residência);  

c) Copia (frente e verso) de Diploma de formação em curso superior na área da saúde, ou de áreas 

afins, devidamente registrado em instituição de ensino superior junto ao Ministério da Educação e 

Cultura;  

d) Resumo curricular;  

e) Declaração de Anuência do Gestor do serviço de vínculo do candidato;  

f) Termo de Compromisso assinado; e  

g) Carta Proposta de interesse para participar do curso. 

 

Parágrafo 1º - Para fins de formalização de inscrição de candidatos, será conferido o recebimento de 

todos os documentos e demais formulários, apresentados pelos candidatos no ato da inscrição, 

mediante protocolo efetivado pela Secretaria Acadêmica do curso. 

 



Parágrafo 2º - Para homologação do processo de inscrição dos candidatos serão analisados os 

seguintes aspectos, como sendo condição necessária para atendimento pelo candidato de todos os 

itens descritos a seguir: 

a). Ser profissional de nível superior da área de saúde e de áreas afins, de que trata o item 4 (c) deste 

Edital; 

b). Ter comprovado vínculo profissional em serviço público de saúde (municipal, ou estadual, ou 

federal), em pleno exercício, no âmbito do Estado da Paraíba (exceto para os profissionais de 

saúde que ainda não tenham vínculo com a rede SUS/PB); 

c). Ter comprovado residir em algum município do Estado da Paraíba;   

d). Ter comprovado pelo menos uma experiência em práticas de saúde pública; 

e). Ter expressado ciência e compromisso de cumprir com exclusividade o curso até o seu término, 

mediante a assinatura do Termo de Compromisso;  

f). Ter apresentado no ato da inscrição, documento específico de anuência do gestor local de sua 

unidade de trabalho (Carta de Liberação da unidade de trabalho), para o cumprimento presencial 

das atividades inerentes ao curso (exceto para os profissionais de saúde sem vínculo com a rede de 

serviços de saúde); 

g). Ter apresentado cópias de documentos pessoais; 

h). Ter apresentado Carta Proposta. 

 

Parágrafo 3º - Não serão aceitas inscrições de candidatos na condição de aluno concluinte, ou 

mesmo que apresente certidão de conclusão de curso após a data limite da publicação do Edital do 

processo seletivo.  

 

Parágrafo 4º - Para os casos de candidatos estrangeiros, em trabalho regular no Brasil, deverá 

comprovar visto de permanência no país com período igual ou superior ao tempo de realização do 

curso de que trata o presente Edital, e comprovar residência fixa em municípios do Estado da 

Paraíba/Brasil. 

 

Parágrafo 5º. - Todas as inscrições serão analisadas pela comissão do processo seletivo, e 

homologadas após o término do prazo de inscrição, e seu resultado terá divulgação pública. Todos os 

candidatos que tiverem suas inscrições não homologadas serão notificados por telefone ou e-mail 

pessoal e terão um prazo de 24 horas para atender alguma pendência de documentos, que a comissão 

achar necessário para fins de homologação final. 

 

SEÇÃO II 

DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 17. A seleção e classificação dos candidatos inscritos serão realizadas por uma Comissão do 

Processo Seletivo designada para este fim; a qual fará análise do Resumo Curricular e da Carta 

Proposta dos candidatos, apresentados no ato de inscrição, mediante critérios definidos em edital 

público.  

Parágrafo 1º - Para a análise do Resumo Curricular, serão considerados os seguintes elementos: 

Experiência de trabalho em saúde, por anos trabalhados comprovados; e experiência em atividades 

interprofissionais em saúde, por quantitativo de atividades comprovadas. 

 

Parágrafo 2 - Sobre a Carta Proposta apresentada pelo candidato, serão analisados dois aspectos: o 

nível de comprometimento espontâneo referido pelo candidato, e sua argumentação para a relevância 

de sua participação no curso, na perspectiva de qualificação do seu processo de trabalho.  

 



Art.18. Para fins de aprovação e classificação dos candidatos, a Comissão do Processo Seletivo 

utilizará os seguintes parâmetros: 

a) Análise curricular, considerando que cada experiência de trabalho em saúde, por ano trabalhado 

comprovada, receberá 1,0 (um) ponto, sendo computados no máximo 5 (cinco) registro de anos de 

experiência, totalizando o máximo de 5 (cinco) pontos, com 0,08 pontos por cada mês registrados. 

b) Análise da Carta Proposta, realizada pelos membros da Comissão do Processo Seletivo, com 

pontuação máxima de 5 (cinco) pontos. 

Parágrafo 1º - Serão considerados aprovados e classificados os candidatos que alcançarem nota 

igual ou superior a 5,0 (cinco), resultante do somatório de pontos dos parâmetros definidos no Art. 18 

deste regulamento. A classificação dos candidatos seguirá rigorosamente a ordem decrescente de 

pontos obtidos na seleção, conforme os parâmetros estabelecidos. 

 

Parágrafo 2º - Para os casos de desempate, serão considerados os critérios: maior idade entre os 

candidatos, e maior número de anos de práticas na rede de serviços de saúde. 

 

Parágrafo 3º - O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do CCS 

(www.ccs.ufpb.br/nesc), na Secretaria Acadêmica do Curso (NESC/CCS/UFPB), e no site da 

Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, em data e horário definidos em edital público. 

 

SEÇÃO III 

DA MATRÍCULA 

 

 

Art. 19. A matrícula será efetivada perante a regularidade da documentação descrita no Art. 16 deste 

regulamento e no Edital do processo seletivo. 

 

§1º É vedado o trancamento de matrícula, seja isoladamente ou no conjunto de disciplinas. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME DIDÁTICO 

 

 

SEÇÃO I 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

 

Art. 20. O Curso de Especialização em Saúde Pública terá sua estrutura curricular composta de 

disciplinas constituídas por módulos/unidades de aprendizagem. 

 

Parágrafo Primeiro - Haverá oito módulos que serão ministrados em encontros presenciais de três 

dias corridos que ocorrerão mensalmente, com carga horária média de 30 horas/aulas. 

 

Parágrafo Segundo – As disciplinas terão equivalência de carga horária por créditos, conforme 

orienta a Resolução nº 56/96 do CONSEPE/UFPB, como sendo 1 crédito equivalente a 15 horas de 

aula teórica e 30 horas de aula prática, conforme o quadro a seguir:  
 

http://www.ccs.ufpb.br/


 

Art. 21. O processo de ensino-aprendizagem é fundamentado na aprendizagem significativa e a 

observação/realização de tarefas, na exploração das vivências e saberes prévios dos participantes com 

novas capacidades que serão vivenciadas na prática, buscando assim construir novos significados. 

 

Art. 22. O curso utilizará de diversas técnicas e instrumentos pedagógicos no processo de  ensino 

aprendizagem, a exemplo poderão ser constituídas de: ambiente Virtual; aulas expositivas 

dialogadas; grupos de estudos, organizados pelos participantes; exibição de filmes; discussões de 

livros e artigos de revistas recentemente publicados sobre os temas; visitas técnicas; estudos de caso; 

estudos dirigidos e tarefas de dispersão. 

 

Art. 23. Serão realizadas atividades no território que visarão o desenvolvimento da prática em 

situação real do conteúdo teórico apresentado no momento presencial, propiciando também a troca de 

experiências e a construção coletiva de saberes; além da utilização de um ambiente virtual de 

aprendizagem com conteúdo didático estruturado para complementar as atividades do momento 

presencial, potencializando o aprendizado. 

 

Art. 24. Durante o percurso pedagógico serão utilizados momentos presenciais e virtuais, que serão 

combinados em sequências de atividades, as quais organizadas em sessões, módulos e unidades, 

permitem ao aluno/profissional problematizar e (re)construir seu conhecimento individual e em 

equipe em função de suas necessidades e a partir de seu processo de trabalho. 

 

Art. 25. Os momentos de dispersão ocorrerão tanto intra como inter-módulos e terão por finalidades 

fixar os elementos teóricos da sessão ou módulo anterior, subsidiar as discussões posteriores e 

fornecer elementos que permitam a construção do Projeto Aplicativo. 

 

SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 26. A avaliação do rendimento escolar do aluno/profissional do curso obedecerá às normas 

constantes no Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da UFPB, 

aprovado pela Resolução nº 56/96 do CONSEPE, em seu artigo 35. 

 

Art. 27. A avaliação do rendimento do curso far-se-á levando-se em consideração o aproveitamento 

do aluno/profissional nos módulos, o desenvolvimento do projeto de intervenção e a frequência às 

atividades, obedecendo aos seguintes critérios: 

 

 

 

Disciplinas/Módulos CH  
Teórica 

CH 
Prática 

Nº de Créditos  

Estado, Sociedade, e Políticas Públicas 30 30  2 + 1   = 3 Créditos 

Antropologia e Sociologia da Saúde 15 15  1+ 0,5 = 2,5 Créditos 

Planejamento e Gestão em Saúde Pública 30 45  2+1,5  = 3,5 Créditos 

Economia e Financiamento em Saúde Pública 15 15  1+ 0,5 = 2,5 Créditos 

Epidemiologia e Informação em Saúde 15 15  1+ 0,5 = 2,5 Créditos 

Processo de Trabalho em Saúde com Foco 
na Interprofissionalidade 

30 45  2+1,5  = 3,5 Créditos 

Seminários: Metodologias de Investigação e 
Intervenção em Saúde Pública 

45 60  3 + 2   = 5 Créditos 

Seminários em Saúde Pública - 15            = 0,5  Créditos 

Total de Carga Horária/Créditos 180 240               23   



 I - a nota mínima de aprovação em cada módulo, unidade de aprendizagem, e no Trabalho Final       

      será 7,0 (sete); 

II - a frequência mínima em todas as atividades programadas por módulo é de 75%, conforme  

      Regulamento Geral dos Cursos e programas de Pós-Graduação Lato Sensu da UFPB; 

III - será considerado reprovado no Curso o aluno/profissional que não cumprir qualquer uma das  

      exigências contidas nos incisos I e II deste artigo. 

 

 

SEÇÃO III 

DO TRABALHO FINAL 

 

Art. 28. Para desenvolvimento do Trabalho Final o aluno/profissional será orientado, a partir do 3º 

módulo do curso, por um docente e/ou um profissional de saúde com titulação mínima de mestre, 

indicado e aprovado pelo Colegiado, observando-se o disposto nos parágrafos 1 e 2 do art. 29 do 

Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da UFPB. 

 

Parágrafo 1º - O Trabalho Final terá o formato de um projeto de intervenção, que deverá ser baseado 

na realidade local do aluno/profissional, de modo a contribuir para a melhoria da realidade de saúde 

do município e do Estado da Paraíba. 

 

Parágrafo 2º - É facultado ao aluno/profissional solicitar em tempo hábil, sob a análise do Colegiado 

do Curso, a mudança da indicação do orientador para a elaboração do Trabalho Final. 

 

Art. 29. Para fins de apresentação do Trabalho Final o aluno/profissional deverá encaminhar, 

inicialmente, à Coordenação do Curso, no mínimo, 03 (três) exemplares da monografia no prazo de 

cinco dias após a integralização das unidades da estrutura curricular. 

 

Parágrafo 1º - Sobre o formato da apresentação impressa do Trabalho Final, o aluno/profissional 

seguirá as normas definidas para este fim, seguindo o modelo padrão do curso, a ser posterior 

estabelecido pelo colegiado. 

 

Art. 30. Para apresentação do Trabalho Final, deverá o aluno/profissional, dentro dos prazos 

estabelecidos pelo Regimento Geral da UFPB e pelo Regulamento Geral dos Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu, satisfazer os seguintes itens: 

 

I - Ter integralizado toda a carga horária do Curso; 

II - Ter a recomendação formal do orientador para apresentação do mesmo. 

 

Art. 31. A apresentação do Trabalho Final será feita publicamente, em dia e local previamente 

definido. 

 

Parágrafo 1º - A data da apresentação do Trabalho Final será fixada pela Coordenação do Curso, sob 

a anuência do orientador; e deve ocorrer entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias, contados a partir da 

recepção, pela Coordenação do Curso. 

 

Parágrafo 2º -  O Trabalho Final será julgado por uma banca examinadora composta pelo orientador 

como presidente, dois docentes como membros e um suplente, com titulação superior à de 

especialista. 

 

 



Art. 32. No julgamento do trabalho final a banca examinadora obedecerá aos critérios estabelecidos 

no Art. 34 do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-graduação Lato Sensu da UFPB 

aprovado pela Resolução nº 56/96 do CONSEPE, e atribuirá um dos seguintes conceitos: 

I - Aprovado com distinção; 

II - Aprovado; 

III - Indeterminado; ou 

IV - Reprovado. 

 

Parágrafo 1º - Será considerado aprovado com distinção o candidato que obtiver da banca 

examinadora nota 10 (dez), e tiver obtido nota superior a 9,0 (nove) em todas as Unidades de 

Aprendizagem, e tiver registro de assiduidade de 100% em todas as atividades do curso. 

 

Parágrafo 2º - Após a apresentação da monografia e feitas as correções quando necessárias, deverá o 

aluno/profissional encaminhar a versão final à Coordenação do Curso em número de 04 (quatro) 

exemplares encadernados e 1 (uma) em formato digital aberta. 

 

Parágrafo 3º - É vedado à Coordenação do Curso de Pós-graduação emitir qualquer documento 

comprobatório de aprovação do Trabalho Final antes da homologação do relatório do presidente da 

banca examinadora pelo Colegiado de Curso. 

 

Art. 33. Para efeito de registro acadêmico, adotar-se-á a seguinte equivalência em notas, 

representados por valores de 0 (zero) a 10,0 (dez): 

 

CONCEITO SIGNIFICADO GRAU 

A= Excelente 9,0 a 10,0 

B = Bom 8,0 a 8,9 

C = Regular 7,0 a 7,9 

D = Reprovado 0,0 a 6,9. 

 

Art. 34. Para aprovação do especializando serão observadas as normas estabelecidas nos parágrafos 

5º, 6º, 7º e 8º do Art. 35 do Regulamento dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da 

UFPB. 

 

CAPÍTULO III 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 35. O aluno/profissional poderá solicitar aproveitamento de estudos de disciplinas afins, de 

acordo com os critérios estabelecidos no Art. 36 do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de 

Pós-Graduação Lato Sensu da UFPB, aprovado pela Resolução 56/96/CONSEPE, desde que atenda 

às especificidades do eixo metodológico deste Curso, sob análise do seu Colegiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DO CORPO DOCENTE E DISCENTE 

 

SEÇÃO I 

DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 36. A escolha dos professores para a composição do corpo docente deverá seguir os critérios 

estabelecidos nos Artigos 39 a 42 do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação 

Lato Sensu da UFPB. 

 

SEÇÃO II 

DO CORPO DISCENTE 

 
Art. 37. O corpo discente será regido pelo Regulamento Geral da UFPB e pelo Regulamento Geral 

dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da UFPB. 

 

TÍTULO VI 

DA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO 

 

Art. 38. Aos alunos que tiveram aproveitamento satisfatório no curso, segundo os Artigos 32, 33, e 

34 deste Regulamento, sendo considerados aprovados e concluídas todas as atividades acadêmicas do 

curso, será emitido, pela Universidade Federal da Paraíba por meio da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação o certificado de conclusão de curso, por solicitação da coordenação do curso. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 39. Ao aluno/profissional que houver cumprido as exigências do Curso ser-lhe-á concedido um 

certificado que terá o modelo da UFPB, no qual conste o número da Resolução de aprovação do 

Curso pelo CONSEPE, a relação dos professores com as respectivas disciplinas e outras atividades 

do Curso e a carga horária, devendo nele, também, constar as assinaturas do Pró-Reitor de Pós-

Graduação, do Coordenador Geral de Pós-Graduação e do Coordenador do Curso de Especialização. 

 

Art. 40. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso, à luz da 

legislação vigente, e/ou pelo CONSEPE/UFPB, quando for o caso, ouvida a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, por meio da Coordenação Geral de Acompanhamento e Avaliação dos Programas e 

Cursos de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu (PRPG/CGAA/SCLS). 

 

Art. 41. Este Regulamento está sujeito às demais normas que regulamentam os cursos Lato Sensu no 

âmbito da UFPB. 

 

Art. 42. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação por Resolução específica do 

CONSEPE/UFPB. 

 

 

João Pessoa/PB, 06 de Setembro de 2019. 


