CONHEÇA O NOVO REGULAMENTO

PÓS-GRADUAÇÃO
Prezados (as) Docentes e alunos (as),

Encontra-se disponível, o NOVO Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu, aprovado pelos Conselhos Superiores, revogando-se de imediato todas as
disposições contrárias.
A seguir destacamos algumas das principais mudanças, sendo fundamental a leitura
do regulamento na íntegra, conforme orientações abaixo.

PRAZO DE
INTEGRALIZAÇÃO
CURRICULAR

• Aluno terá 36 meses, a partir da data de ingresso no curso, para conclusão de toda e qualquer
obrigação acadêmica, incluindo reprovações (se houver) e TCC.
• Após este prazo mencionado, haverá necessidade de realização de nova matricula.

PROVAS
SUBSTITUTIVAS

Nos cursos presenciais,o aluno poderá solicitar até 02 provas substitutivas, sendo permitido
uma única prova por disciplina.

REGRAS PARA
REPOSIÇÃO
DE DISCIPLINAS

As reposições de disciplina deverão ser cumpridas dentro do prazo de 36 meses, havendo ônus
proporcional a carga horária da disciplina a ser reposta.

ALTERAÇÃO NAS
CONDIÇÕES DE
DESLIGAMENTO

• Não há possibilidade de trancamento de matrícula, somente cancelamento.
• Se o aluno não cumprir o prazo limite de integralização de 36 meses o curso será cancelado
automaticamente.

TCC: ALTERAÇÃO
NO FORMATO DE
ENTREGA, NÚMERO
DE COMPONENTES
E PRAZOS, ETC.

• Não há necessidade de entrega da via impressa, somente através de mídia (CD – ROM).
• Limite de até 03 participantes por grupo.
• O aluno poderá solicitar prorrogações de 120 dias com pagamento de taxa quantas vezes necessitar
dentro do período de integralização de 36 meses.

APROVEITAMENTO
DE ESTUDOS

No processo de aproveitamento de estudos, não poderão ser aproveitados componentes cursados
a mais de 05 anos, inclusive, componentes cursados no Centro Universitário São Camilo.

EXERCÍCIO
DOMICILIAR
E ABONO DE
FALTAS

• Prazo de entrega de atestado ou laudo médico de até 15 dias úteis, após o retorno do afastamento.
• Serão considerados somente afastamentos com mínimo de 01 (um) dia, desde que amparados
pela legislação vigente.
• Acesse no Portal Acadêmico, materiais, arquivos da Instituição.
Nome no arquivo: SP-NORMAS E PROCEDIMENTOS EXERCÍCIO DOMICILIAR PÓS GRADUAÇÃO

CONHEÇA O REGULAMENTO NA ÍNTEGRA
PORTAL DO ALUNO TOTVS ACESSANDO:
Portal do Aluno – Secretaria - Importante
MATERIAIS – Arquivos da Instituição.
Nome do arquivo: SP-PÓS-GRADUAÇÃO - REGULAMENTO LATO SENSU

Canais de Atendimento ao Aluno
Tel. 0300-0178585
E mail – aluno@saocamilo-sp.br
Presencialmente na Central de Atendimento
ao Aluno – Campus Ipiranga ou Pompeia.

