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Prezado(a) Pós-Graduando(a) 

Este MANUAL foi elaborado especialmente para você, pós-graduando(a) do Instituto de 

Ensino Superior da FUNLEC. Seu objetivo é muito mais do que coletar dados e informar procedimentos 

acadêmicos. Queremos que o Manual funcione como meio de interação entre você e os órgãos administrativos 

desta Instituição de Ensino Superior. 

Esperamos que encontre, neste Manual, a resposta para todas as dúvidas que possam surgir 

durante o ano letivo, no curso que escolheu para sua realização profissional, quanto aos aspectos gerais 

relativos à estrutura da Faculdade, seu funcionamento institucional, diretrizes administrativas e 

esclarecimentos legais e regimentais que norteiam o cotidiano da Instituição. A leitura deste Manual irá 

direcioná-lo ao encaminhamento dos procedimentos acadêmicos. Consulte-o quando tiver dúvidas. 

Vale reiterar que é o trabalho coletivo que dá sentido às várias ações dentro da instituição, por 

isso, você pós-graduando, em constante interação com professores, coordenador de curso, diretor e demais 

funcionários, é fundamental neste processo. 

Entendendo que a pós-graduação constitui-se uma fase determinante ao processo de 

desenvolvimento profissional, com contribuição efetiva ao aprimoramento de conhecimentos técnicos, 

científicos, tecnológicos e práticos, a Faculdade da FUNLEC tem o prazer e satisfação em recebê-los(as) para 

esse significativo momento de suas vidas. 

A Comunidade da FACULDADE DA FUNLEC-IESF dá as boas-vindas aos pós-graduandos 

que acabaram de ingressar nesta Faculdade e saúda cordialmente a todos os demais, manifestando a 

expectativa de que se utilizem deste MANUAL para acompanhar, de perto, todas as questões de seu interesse. 

 

A FUNLEC deseja a você sucesso! 

 

                Seja bem-vindo(a)! 

 

                                 É um prazer tê-lo(a) Conosco! 
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1.BREVE HISTÓRIA DO IESF 

A Fundação Lowtons de Educação e Cultura - FUNLEC, mantenedora do Instituto de Ensino Superior da 

FUNLEC, foi instituída em 1982, incorporando os ideais de um grupo de maçons que, em 1965, havia criado um 

estabelecimento de ensino onde pudesse proporcionar aos seus filhos uma educação escolar com base em seus 

princípios filosóficos. A sua criação resultou de um processo de discussão, no âmbito da Ordem Maçônica, em que se 

procurava encontrar respostas objetivas para uma ação concreta na sociedade, com vistas a oferecer uma contribuição 

para amenizar problemas na área da educação, principalmente o que dizia respeito ao grande contingente de crianças 

e adolescentes fora da escola. 

Iniciadas as suas atividades, com a oferta da educação básica, fundamental e média a Fundação não demorou 

a obter o reconhecimento da comunidade e dos poderes público estadual e municipal, passando a contar com a 

parceria destes últimos por mais de uma década.  

A ideia de ampliar sua atuação por intermédio do ensino superior surgiu por volta de 1994, por iniciativa da 

Diretoria da Fundação, que iniciou os estudos para a sua implantação, tomando as providências necessárias para a 

criação de uma instituição voltada para o referido nível de ensino a ser instalada em Campo Grande, capital de Mato 

Grosso do Sul. 

Escolhidos os cursos a serem implantados, com base em levantamento efetuado com alunos do Ensino Médio 

local, o Departamento Pedagógico da FUNLEC passou a desenvolver os respectivos projetos, que em maio de 1996 

foram protocolados na Delegacia do Ministério da Educação, em Campo Grande, com vistas ao credenciamento do 

Instituto de Ensino Superior da FUNLEC e autorização de funcionamento dos cursos desejados.  

 

2. ORGANIZAÇÃO DO PERÍODO LETIVO DO CURSO 

O período letivo dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu possui um Calendário específico, conforme projeto 

pedagógico de cada curso e aprovado pelo Colegiado de curso. Os módulos ou disciplinas, avaliações, outras atividades 

e trabalho de conclusão de curso devem ser encerrados até o último dia estabelecido no calendário do curso de pós-

graduação. 

3. INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são abertos aos portadores de diplomas de curso superior, e aqueles 

que estão na eminência de conclusão de curso superior, egressos de instituições nacionais reconhecidas na forma da 

lei ou instituições estrangeiras, desde que os diplomas emitidos tenham validade legal no Brasil. 

A falta de efetivação da matrícula, no prazo fixado, implica na desistência do candidato em matricular-se no 

curso, bem como a perda de todos os direitos adquiridos pela classificação no processo seletivo, e a consequente 

convocação dos classificados para ocupar a vaga.  

É vetado o trancamento de matrícula, seja isoladamente ou no conjunto de disciplinas.  
 

O candidato poderá obter matrícula em disciplina(s) isolada(s) de curso de especialização, na qualidade de 

aluno especial, graduado em curso de nível superior. 

 

3.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A matrícula será realizada na Secretaria da FACULDADE DA FUNLEC, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 

 Ficha de inscrição; 
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 Assinatura do Termo de Compromisso; 

 1 fotografia 3X4; 

 Currículo Vitae ou Lattes; 

 Fotocópia e original do RG; 

 Fotocópia e original  do Título de eleitor; 

 Fotocópia e original  do CPF; 

 Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Fotocópia e original do diploma de graduação ou declaração da instituição de ensino superior; 

 Fotocópia do Comprovante de Residência atualizado; 

 Fotocópia da Certidão de Reservista (candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos). 

 
O pós-graduando será considerado matriculado no curso, após assinatura do contrato e do pagamento da 

primeira mensalidade. 
 

3.2 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

O pós-graduando que não deseja continuar o curso pode solicitar junto à Secretaria, a qualquer tempo, o 
cancelamento de sua matrícula desde que esteja adimplente, e em dia com a Biblioteca, deverá ser feito por meio de 
requerimento endereçado à coordenação do curso, mediante a assinatura do termo de desistência e o termo de 
comprometimento em assumir o ônus, conforme termo de compromisso assinado no ato da matrícula.  
 
 

4. DURAÇÃO DOS CURSOS 

A duração do curso de Pós-graduação Lato Sensu  obedece aos critérios estabelecidos pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE. A duração mínima de cada curso oferecido é de 360(trezentas e sessenta) 
horas. 
 

Os cursos Lato Sensu destinados à qualificação de docentes para o magistério devem ter no mínimo, 30 (trinta) 
em disciplinas de formação didático-pedagógica, devendo o restante ser dedicado ao conteúdo, específico do curso. 

 
Os cursos de especialização que não se destinarem à qualificação de docentes são estruturados sem a inclusão 

das disciplinas de formação didático-pedagógica. 
 
A carga horária de cada módulo ou disciplina é cumprida mediante aulas teóricas, práticas, seminários, 

trabalhos específicos e outras atividades, conforme disposto no projeto pedagógico do curso.  
 

 

5. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

O aproveitamento nos módulos ou disciplinas é avaliado por meio de provas, seminários ou trabalhos 
individuais ou em grupo, de acordo com a programação prevista pelo professor responsável da disciplina.  

A verificação do rendimento do aluno é feita por módulo ou disciplina, mediante atribuição de notas, de 
acordo com escala variável de 0,0(zero) a 10,0(dez). 
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6. APROVAÇÃO 

O requisito mínimo para aprovação em cada disciplina ou atividade exigida na matriz curricular é igual ou 
superior a 7,0 (sete). 
 

A frequência às aulas teóricas ou práticas, seminários ou outras atividades didáticas oficializadas e 
programadas constitui aspecto obrigatório na verificação do rendimento escolar. 

É obrigatória a presença mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada módulo ou disciplina, sendo essa 
condição necessária para aprovação. Caso essa porcentagem não seja respeitada, o pós-graduando deverá cursar e 
investir novamente o valor equivalente a cada disciplina a ser cursada.  

Para aprovação o pós-graduando deve, além de cumprir as exigências de frequência e rendimento escolar nos 
módulos ou disciplinas, obter nota mínima 7,0 (sete) no Trabalho de Conclusão de Curso. 

7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), na forma de Artigo Científico, devem observar as normas 
específicas para tal fim, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pautadas no Manual do TCC. 

 
O TCC deve focalizar um tema ligado aos conteúdos do curso, em consonância com os objetivos do mesmo e 

em concordância com as linhas de pesquisa dos cursos. 
 
 

7.1 ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O pós-graduando conta com o acompanhamento pedagógico de um docente para a realização de seu TCC.  
O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser individual, devendo ter caráter científico, prático ou experimental, 

conforme estabelecido no projeto pedagógico do curso.  
 

7.2 PRAZO PARA ENTREGA DO TCC 

Conforme orientação constante dos projetos pedagógicos e calendários de atividades dos cursos o pós-graduando 
deve obedecer aos prazos estabelecidos para entrega de: 

 
I. Trabalhos de módulos ou disciplinas, de acordo com a determinação do professor responsável pelos 

mesmos; 
 

II. Trabalho de Conclusão de Curso; 
 

III. O TCC deve ser protocolado junto a Secretaria da FACULDADE DA FUNLEC, conforme prazo estabelecido 
no calendário do curso; 

 
IV. O prazo de entrega do TCC será de sessenta dias após a última disciplina ministrada no curso e pode ser 

prorrogado em até 60 (sessenta) dias, por solicitação do aluno devidamente justificada, mediante 
aprovação do Colegiado, desde que o aluno assuma o ônus financeiro da prorrogação; 

 
V. Decorrido o prazo da prorrogação o aluno que não entregar a TCC perde o direito ao Certificado de 

Especialização, podendo requerer ao Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação uma declaração ou atestado 
dos módulos ou disciplinas efetivamente cumpridas. 

 

7.3 APROVAÇÃO DO TCC 

Será aprovado o pós-graduando que apresentar o seu TCC a uma banca examinadora composta por três 
professores que irão analisar a apresentação e o trabalho escrito. A média para a aprovação deve ser igual ou superior 
a 7,0 (sete). 
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8. CONCLUSÃO DE CURSO 

Cumpridas as demais exigências regimentais, são condições para que o aluno se qualifique para a obtenção 
do certificado de Especialista:  

 
I. Completar o número de módulos ou disciplinas exigidas pelo curso; 
 
II. Obter a média igual ou superior a 7,0 (sete) nas disciplinas do curso;  
 
III. Apresentar e ter obtido aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo científico). 

 

9. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Aos  pós-graduandos que deixarem de cumprir as exigências legais é concedida declaração dos módulos ou 

disciplinas cursadas, mediante requerimento e pagamento da taxa respectiva, junto à tesouraria da FACULDADE DA 

FUNLEC. 

Solicitações de revisões deverão ser solicitadas na Secretaria da FACULDADE DA FUNLEC, no prazo de até 72 

horas após a divulgação dos resultados. 

Cumprindo o pós-graduando com todas as responsabilidades pedagógicas do curso, não restando nenhuma 

disciplina e/ou atividade a ser desenvolvida, o referido protocolará na Secretaria solicitação para expedição de 

Certificado de Conclusão do Curso, no qual constará, no verso, a relação de todas as disciplinas cursadas, bem como, 

suas respectivas notas. 

Após a apreciação do relatório final do curso pelo Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação e sua 
aprovação pelo Conselho Diretivo, o Instituto de Ensino Superior da Funlec emitirá Certificado aos pós-graduandos 
que cumprirem as exigências estabelecidas mencionadas anteriormente.  

 

10. HORÁRIO DAS AULAS 

Os horários de aula e atividades são definidos e realizados conforme estabelecidos no Calendário Acadêmico 

previsto para cada curso. 

 Manhã: 08h00 às 12h00; 

 

 Tarde: 13h00 às 17h00. 

11. ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Qualquer alteração de dados pessoais (nome, estado civil, endereço, telefone, etc.) deve ser informada à 

Secretaria da FACULDADE DA FUNLEC. 

12.  ORIENTAÇÕES NORMATIVAS DA BIBLIOTECA ALCÍDIO PIMENTEL 

A Biblioteca da FACULDADE DA FUNLEC tem a finalidade de atender aos alunos, acadêmicos, professores, 

funcionários como órgão de apoio para que a Instituição possa atingir seus objetivos de ensino, pesquisa e extensão.  

Constitui-se em ambiente determinante ao processo de conhecimento na Pós-graduação, servindo como fonte 

de pesquisa, desenvolvimento de trabalhos, experimentos e aulas da referida pós-graduação. 
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12.1 POSTURA, CONSULTA E RESERVAS 

 Zelar pela preservação dos documentos, equipamentos e instalações. Depois do uso de salas, mesas e cadeiras 
manter a ordem e a limpeza; 
 

 Ter postura e conduta educada afim de manter a ordem e a disciplina no local; 

 

 Manter seus objetos pessoais como bolsas, sacolas, pastas, alimentos sólidos e líquidos depositados no guarda 
volume da Biblioteca; 

 

 O uso do guarda volumes é exclusivo para os usuários que estão dentro da Biblioteca; 

 

 As obras consultadas não deverão ser recolocadas nas estantes; 

 

 As salas de estudo, poderão ser reservadas com antecedência, pessoalmente, por telefone ou pelo e-mail: 
persia.costa@edu.funlec.br; 

 

 O usuário é responsável pelos materiais registrados em seu nome. 

 

12.2 EMPRÉSTIMOS 

 Será permitido o empréstimo de até 5 livros pelo prazo de 15 dias para os pós-graduandos; 

 

     A renovação do empréstimo será permitida desde que o livro não esteja reservado por outro usuário. 

 

12.3 SUSPENSÃO 

   Ficará suspenso dos serviços da biblioteca o usuário que não entregar as obras emprestadas no prazo estipulado, 
além de pagar uma multa de R$ 2,00 (dois reais) por obra por dia de atraso; 

 

   O tempo de suspensão do empréstimo por livro, será equivalente ao tempo de atraso na devolução, ou seja, se 
o pós-graduando atrasar 3 dias só poderá fazer outra retirada de livros no quarto dia, e assim sucessivamente. Após 
o quinto atraso o caso será encaminhado para a Comissão de Biblioteca. 

 

12.4 SITUAÇÃO ACADÊMICA 

  Após a finalização do curso, o pós-graduando além de ter concluído com aproveitamento toda a Matriz Curricular 
do curso, deverá estar quite com a Instituição, especificamente quanto às suas obrigações financeiras e para com 
a Biblioteca, ou seja, não pode haver pendências sobre empréstimos de livros; 

 

  Diante disso, será obrigatório que a Secretaria Acadêmica solicite à Biblioteca Alcídio Pimentel o documento de 
comprovação de quitação de débitos, ou seja, o NADA CONSTA, quando o pós-graduando solicitar o Certificado. 

 

13. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

13.1 SECRETARIA E TESOURARIA 

Segunda a sexta-feira, das 13h00 às 22h00; 

Sábado, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 (Nos dias letivos); 

Telefones: 3901-2867/ 3901-2875 

mailto:persia.costa@edu.funlec.br
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13.2 BIBLIOTECA 

Segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22h00;  

Sábado, das 10h00 às 15h00. 

 

13.3 COORDENAÇÃO DE CURSO 

Coordenador da Pós-graduação do IESF - Professor Georges Elias Ayache  

Telefones: 3901-2865/ 3901-2867 

Horário de Atendimento da Coordenação: Segunda a sexta-feira 19h00 às 21h30;  

Sábado (letivo): das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. 

E-mail: georges.ayache@funlec.edu.br 

 

13.4 DIREÇÃO ACADÊMICA 

Diretora Acadêmica do IESF- Professora Letícia Silva Fagundes 

Telefone: 3901-2865 

Horário de Atendimento da Direção Acadêmica: 17h00 às 19h00; 

E-mail: leticia.fagundes@funlec.edu.br 

 

13.5 DIREÇÃO GERAL 

Diretor Geral do IESF- Professor Jairo Ricardes Rodrigues 

Telefone: 3901-2874 

Horário de Atendimento da Direção Geral: 17h00 às 19h00; 

E-mail: jairo.rodrigues@funlec.edu.br 
 

14. MATERIAIS UTILIZADOS EM SALA (TEXTOS E OUTROS) 

Os textos que serão utilizados nas aulas serão disponibilizados por meio do CLASS ROM, via Google Drive, em 

sala específica para a Pós-graduação. Nesse ambiente se estabelecerá o relacionamento entre discente e docente, 

bem como o coordenador de curso. 

Os materiais utilizados serão solicitados com antecedência pelos professores e cada pós-graduando ou grupo 

deverá se responsabilizar pelo seu material. 

 

15.  INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 FUMO - Não é permitido fumar cigarros e similares nas dependências da Faculdade; 

 

 GRAVAÇÕES OU FILMAGENS - Não é permito a utilização de qualquer equipamento de gravação ou filmagem 

das aulas, exceto mediante autorização do professor; 

 

mailto:georges.ayache@funlec.edu.br
mailto:leticia.fagundes@funlec.edu.br
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 NOTEBOOKS - Os notebooks deverão utilizados para uso exclusivo de conteúdos de aulas, trabalhos 

acadêmicos e pesquisas; 

  

 USO DE CELULAR - O celular deve ser mantido preferencialmente desligado durante as aulas, no auditório, na 

biblioteca e demais atividades acadêmicas. 

 

16.  E-MAIL INSTITUCIONAL ACADÊMICO PASSO A PASSO 

 Todo pós-graduando da Faculdade possui o e-mail institucional que deverá ser utilizado para acessar ao 

Classroom.  

Segue abaixo o passo a passo para acessar o e-mail: 

1. Acesse: http://controller.funlec.com.br/email e digite o seu CPF para saber seu login; 

 

 

 

 

2. Acesse o site: http://www.gmail.com para fazer o login;  

                                                     

3. Insira o login. A senha do 1º acesso é a mesmo que o login.     

*lembre-se que o domínio do e-mail é funlec.edu.br 

 

 

 

 

17. E-MAIL DE CONTATO 

  

 

Prof. Me. Jairo Ricardes Rodrigues 
Diretor Geral 
      jairo.rodrigues@funlec.edu.br 
 
 

Profa. Ma. Letícia Silva Fagundes 
Diretora Acadêmica 
      leticia.fagundes@funlec.edu.br 
 
 

Profa. Esp. Ana Paula Souza Bezerra 
Procuradora Institucional 
      ana.bezerra@funlec.edu.br 

Prof. Me. Georges Elias Ayache 
Coordenador da Pós-Graduação 
       georges.ayache@funlec.edu.br 

 
 

Ana Paula Santos de M. V. Macchione 
Secretária Acadêmica 
      ana.macchione@funlec.edu.br 
 

Ouvidoria 
      faculdade@funlec.edu.br 

http://controller.funlec.com.br/email
http://www.gmail.com/
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18. SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS 

 

 

  

 

 

 


