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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
NOME DO CURSO: Especialização em xxx (Pós-Graduação Lato Sensu).
Atende à Resolução CNE/CES nº. 1, de 08 de junho de 2007, assim como a Lei de Diretrizes
de Base da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
ÁREA DE CONHECIMENTO: Interdisciplinar I – Meio ambiente e Agrárias (Código 90191000) – CAPES/
CNPq.
FORMA DE OFERTA: Presencial/semipresencial/a distância
De acordo com a Portaria nº. 4.059, de 10 de dezembro de 2004.

2. JUSTIFICATIVA
Xxx Justificativa geral para oferta em qualquer campus do IFRN. Xxx

3. OBJETIVOS
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em xxx tem como objetivo geral xxx.
Os objetivos específicos do curso compreendem:
xxx

4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO
O curso de Especialização em xxx destina-se a portadores de Diploma de graduação e xxx.
PODERÃO SER ESPECIFICADOS, AINDA, OUTROS REQUISITOS, COMO POR EXEMPLO, SER
PROFESSOR OU ALGUM TIPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
O acesso ao curso poderá ser feito através de processo seletivo, aberto ao público ou
conveniado, para um total de 40 vagas por turma, sendo destinadas xx vagas para xxx.
Portadores de Diploma de
Graduação

Processo Seletivo

Especialização em
xxx
Figura 1 – Requisitos e formas de acesso
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Com o objetivo de democratizar o acesso ao Curso, 50% (cinqüenta por cento) das vagas oferecidas
em cada entrada poderão ser reservadas para alunos que tenham cursado do sexto ao nono ano do Ensino
Fundamental, todas as séries do Ensino Médio e o ensino superior em instituição/escola da rede pública de
educação.

5. CONCEPÇÃO DO CURSO E PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Este curso de especialização xxx.
Ao concluir o curso, o profissional egresso do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em xxx será
capaz de:
xxx.
A natureza do curso exige metodologias interdisciplinares com estratégias participativas,
laboratoriais e oficinas práticas, que permitam vivenciar e atuar de modo teórico-prático, fazendo
interagir as concepções da experiência interdisciplinar, que emergem e são ressignificadas no diálogo
com o campo conceitual e prático.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
6.1.

ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em xxx, na modalidade

presencial/a distância, observa as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN nº. 9.394/96), na Resolução CNE/CES nº. 01/2007 e no Projeto PolíticoPedagógico do IFRN.
Dentre os princípios e as diretrizes que fundamentam o curso, destacam-se: estética da
sensibilidade; política da igualdade; ética da identidade; inter e transdisciplinaridade; contextualização;
flexibilidade e intersubjetividade.
O curso está organizado por disciplinas, com uma carga-horária total de 400 horas, sendo 360
horas destinadas às disciplinas e 40 horas a um trabalho de conclusão do curso ou monografia. O
Quadro 1 descreve a listagem de disciplinas do curso e o Anexo I apresenta as ementas e programas.
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Quadro 1 – Disciplinas do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Xxx.

Disciplina

6.2.

Cargahorária
(horas)

Total de Carga Horária de Disciplinas

360

Total de Carga Horária do Trabalho de Conclusão de Curso

40

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO

400

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso (monografia ou desenvolvimento de material didático ou

artigo) compreende a realização de um estudo de pesquisa teórico ou teórico-empírico que será
desenvolvido individualmente, no decorrer do curso. Esse trabalho deve expressar os processos de
ensino-aprendizagem realizados ao longo do curso, o desempenho pessoal do estudante e o
envolvimento do professor-orientador no projeto de investigação do estudante. O Trabalho de Conclusão
de Curso deverá ser apresentado e defendido perante uma banca examinadora.
Desde o início do curso, haverá um grupo de professores-orientadores responsáveis pela
orientação do Trabalho de Conclusão de Curso, que será examinado por três professores, sendo dois
integrantes do corpo docente do curso e outro, convidado externo.
Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota mínima de 60 (sessenta) pontos em
apresentação individual à banca examinadora. Nos casos em que haja necessidade de correções
sugeridas pela banca examinadora, o aluno deverá realizá-las e entregar no prazo de 1 (um) mês, a
nova versão ao Coordenador do Curso. Se o estudante não obtiver a nota mínima de aprovação, fará
uma reescritura do trabalho, seguindo as orientações do professor orientador.

6.3.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PREVISTAS
A metodologia aplicada a esse curso deverá promover motivação para debates sobre as

principais questões inerentes a área de xxx.
O curso será desenvolvido por meio de aulas expositivas dialogais; oficinas dinamizadoras,
seminários; trabalhos em grupo; pesquisas; enquetes; júris simulados; dinâmica de grupo; elaboração de
situações-problemas; estudos de caso; estudo dirigido; visitas a experiências e projetos, elaborações de
estudos, produção de resenhas, resolução de casos e/ou exercícios, entre outros.
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6.4.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Constituem-se como atividades complementares ao Curso de Especialização em xxx, a

participação dos estudantes e professores em eventos científicos, visitas técnicas junto a organizações e
entidades públicas, desenvolvimento de estudos de caso, realização de workshops e colóquios sobre
temáticas específicas; produção de artigos científicos e publicação em revistas digitais e impressas,
participação em listas de discussão virtual destinadas a fomentar as trocas de experiências e
conhecimentos entre professores estudantes e professores do curso e participação em atividades de
extensão universitária e de oficinas temáticas.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO
Os seguintes indicadores de desempenho deverão ser seguidos na oferta do curso:
Número máximo de estudantes da turma: 40.
Índice máximo de evasão admitido: 10%.
Produção científica: produção mínima de um artigo por professor/ano, e ao final do curso, os
estudantes deverão elaborar um trabalho de conclusão de curso e apresentá-lo a uma banca
examinadora.
Média mínima de desempenho de estudantes: 60%.
Número mínimo de estudantes para manutenção da turma: 75% do número total de
estudantes que iniciaram o curso.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem do Curso de Especialização em xxx deve
ter como parâmetros os princípios do Projeto Político-Pedagógico, a função social e os objetivos gerais e
específicos do IFRN. Além disso, deve perseguir objetivos deste curso.
A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, assumindo, de
forma integrada no processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa, que
devem ser utilizadas como princípios para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e
possibilidades e que funcione como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando
em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
Os instrumentos de avaliação, que poderão ser utilizados no decorrer do curso, são: estudos
dirigidos, análises textuais, temáticas e interpretativas, provas, seminários, estudos de caso, elaboração
de papers, dentre outros que contribuam para o aprofundamento dos conhecimentos sobre questões
ambientais na prática pedagógica da educação básica. As atividades realizadas na modalidade semipresencial/a distância (atividades didáticas de cada disciplina, módulos ou unidades de ensinoaprendizagem centrados na auto-aprendizagem) serão avaliadas presencialmente.
Será considerado aprovado em cada disciplina, o aluno que apresentar freqüência mínima de
75% da carga horária prevista para as atividades didáticas desenvolvidas pelas disciplinas do curso e
média igual ou maior que 60 (sessenta) pontos.
8

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em xxx, na modalidade presencial/àdistância
IFRN, 2009

9. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA
O Quadro 3 a seguir apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso de PósGraduação Lato Sensu em xxx. Os quadros 4 a 6 apresentam a relação detalhada dos equipamentos
para os laboratórios.
Quadro 3 – Quantificação e descrição das instalações necessárias ao funcionamento do
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Xxx.

Qtde.
08

Salas de Aula

01

Sala de Audiovisual

01

Auditório

01

Biblioteca

01

Sala de pesquisa

01

Laboratório de Informática
Laboratório de Línguas
estrangeiras
Laboratório de Biologia
Laboratório de Química
Laboratório de Física
Laboratório de
Matemática
Laboratório de Estudos de
Informática

01
01
01
01
01
01

9.1.

Espaço Físico

Descrição
Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização
de notebook com projetor multimídia.
Com 60 cadeiras, projetor multimídia, computador, lousa interativa,
televisor 29”, DVD player.
Com 160 lugares, projetor multimídia, notebook, sistema de caixas
acústicas e microfones.
Com espaço de estudos individual e em grupo, equipamentos
específicos e acervo bibliográfico e de multimídia. Quanto ao acervo da
biblioteca deve ser atualizado com no mínimo cinco referências das
bibliografias indicadas nas ementas dos diferentes componentes
curriculares do curso.
Com computadores e mesa de trabalho para apoio ao desenvolvimento
de pesquisas por alunos e servidores.
Com 20 máquinas, software e projetor multimídia.
Com 40 carteiras, projetor multimídia, computador, televisor 29”, DVD
player, som amplificado.
Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais específicos.
Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais específicos.
Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais específicos.
Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais específicos.
Com computadores, para apoio ao desenvolvimento de trabalhos por
alunos

BIBLIOTECA
A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil

acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O sistema informatizado propicia a reserva de exemplares
cuja política de empréstimos prevê um prazo máximo de 14 (catorze) dias para o aluno e 21 (vinte e um)
dias para os professores, além de manter pelo menos 1 (um) volume para consultas na própria
Instituição. O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por
títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência
do curso. Deve oferecer serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas
informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos,
orientação bibliográfica e visitas orientadas.
Deverão estar disponíveis para consulta e empréstimo, numa proporção de 6 (seis) alunos por
exemplar, no mínimo, 3 (três) dos títulos constantes na bibliografia básica e 2 (dois) dos títulos
constantes na bibliografia complementar das disciplinas que compõem o curso, com uma média de 5
exemplares por título.
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9.2.

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS

Quadro 4 – Equipamentos para o Laboratório de xxx.
2

Laboratório: xxx

Área (m )

2

m por estação

2

m por aluno

Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)

Qtde.

Equipamentos (hardwares instalados e/ou outros)
Especificações

Quadro 5 – Equipamentos para o Laboratório de xxx.

Laboratório: xxx

Área (m 2)

m2 por estação

m2 por aluno

Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)

Qtde.

Equipamentos (hardwares instalados e/ou outros)
Especificações

Quadro 6 – Equipamentos para o Laboratório de xxx.
2

Laboratório: xxx

Área (m )

2

m por estação

2

m por aluno

Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)

Qtde.

Equipamentos (hardwares instalados e/ou outros)
Especificações
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10. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo docente deverá ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida
capacidade técnico-profissional, sendo que 50% (cinqüenta por cento) destes, pelo menos, deverão
apresentar titulação de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu
reconhecido pelo Ministério da Educação
Os Quadros 7 e 8 descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo,
necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma
para cada período do curso, correspondente ao Quadro 1.
Quadro 7 – Pessoal docente necessário ao funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Xxx.

Descrição
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de xxx.
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Física
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Língua Portuguesa
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Língua Inglesa
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Informática
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Química
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Biologia
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Matemática
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em História
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Geografia ou
graduação em Meio Ambiente
Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura plena em Pedagogia.
Total de professores necessários

Qtde.

Quadro 8 – Pessoal técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Xxx.

Descrição
Apoio Técnico
Profissional de nível superior na área de Pedagogia, para assessoria técnica ao coordenador de
curso e professores, no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, e
acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem.
Profissional técnico de nível médio/intermediário na área de xxx para manter, organizar e definir
demandas dos laboratórios de apoio ao Curso.
Profissional técnico de nível médio/intermediário na área de xxx para manter, organizar e definir
demandas dos laboratórios de apoio ao Curso.
Apoio Administrativo
Profissional de nível médio/intermediário para prover a organização e o apoio administrativo da
secretaria do Curso.
Total de técnicos-administrativos necessários

Qtde.

01
01
01

01
05

Além disso, é necessária a existência de um professor Coordenador de Curso, com pósgraduação stricto sensu e com graduação na área de xxx, responsável pela organização, decisões,
encaminhamentos e acompanhamento do Curso.

11

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em xxx, na modalidade presencial/àdistância
IFRN, 2009

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Após a integralização das disciplinas que compõem o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
xxx e da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, será conferido ao egresso o Certificado de
Especialista em xxx.
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