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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 15/2020, de 28 de Outubro de 2020. 

 

 

 Aprova o Regimento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Santo Agostinho de 
Itabuna. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

CONSIDERANDO:  
 

 a necessidade de fixar regras gerais e diretrizes para a implantação e o desenvolvimento 

de cursos pós-graduação lato sensu no âmbito da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna; 

 

 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1.º Aprovar o Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo 

Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 

 

Art. 2.º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 
Publicada em 28 de Outubro de 2020. 

 

 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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CAPITULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, NATUREZA, FINALIDADE  

E OBJETIVOS DOS CURSOS 

 

 

Art. 1º - Os Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” são constituídos de programas de estudo 

em níveis superiores aos estabelecidos para os Cursos de Graduação, sendo considerados 

como modalidade de educação continuada e devendo ser regidos por normas próprias das 

unidades educacionais da Afya, regulamentados pela Diretoria de Ensino e implementados 

por meio da Pró-reitoria ou Diretoria de Acadêmica de cada unidade. 

 

§ 1º Os Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” serão identificados pela área de 

conhecimento a que se referem. 

 

§ 2º Os cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” deverão ser registrados no Cadastro Nacional 

de Cursos de Especialização (Lato Sensu) no sistema E-MEC, sob responsabilidade do 

Procurador Institucional de cada unidade. 

 

Art. 2º - Os Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” apenas poderão ser administrados pela 

própria instituição. 

 

Parágrafo Único. Os Cursos poderão ser oferecidos em caráter regular ou eventual e resultar 

tanto de contratos firmados com outras instituições e/ou empresas, quanto da iniciativa da 

própria IESA. 

 

Art. 3º - Constituem finalidades dos Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”:  

 

I. Complementar e aprofundar conhecimentos em área de estudo específica;  

 

II. Formar recursos humanos que atendam às exigências de qualificação e expansão do 

mercado de trabalho.  

 

Art. 4º - Os Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” têm por objetivo proporcionar ao 

estudante as mais recentes informações, visando a conferir ao mesmo um nível de elevado 

padrão técnico, científico e profissional. 

 

Parágrafo Único. Visando à qualidade de ensino no nível da graduação e da pós-graduação, 

deverá haver o intercâmbio de atividades e de pessoal vinculados aos diferentes níveis, com 

a participação de docentes e discentes da pós-graduação em semanas acadêmicas, eventos 

científicos, bancas de trabalhos de conclusão de curso de graduação e similares. 

 

CAPITULO II  

DA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS 

 

Art. 5º - A criação de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” deverá contemplar, 

necessariamente os seguintes aspectos: 

 

a) Apresentação de projeto de criação, nos termos deste Regimento; 
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b) Estrutura curricular flexível em termos de conteúdo, disciplinas e atividades 

acadêmicas; 

c) Qualificação do corpo docente nos termos deste Regimento; 

d) Condicionado à existência de infraestrutura física; 

e) Exigência de trabalho final. 

 

Parágrafo Único.  O encaminhamento de propostas para criação de cursos de Pós-

graduação “Lato Sensu” deverá ser feito por meio da elaboração e do preenchimento de 

documentos próprios, a saber: 

I. Formulário de proposta para criação de curso de pós-graduação; 

II. Planilha de demonstração de viabilidade financeira para criação de curso de pós-

graduação; 

III. Projeto pedagógico de curso de pós-graduação. 

 

 

Art. 6º - O Projeto de criação do Curso deve conter:  

 

I. Identificação do Projeto; 

II. Características do curso; 

III. Justificativa; 

IV. Histórico da Instituição; 

V. Objetivos; 

VI. Público Alvo; 

VII. Coordenação do Curso; 

VIII. Carga Horária; 

IX. Período e Periodicidade; 

X. Número de vagas ofertadas; 

XI. Conteúdo Programático por módulo; 

XII. Indicação de professores com titulação mínima descrita no art. 12 deste 

Regulamento para composição do corpo docente; 

XIII. Indicação de nome de professor para exercer a coordenação do curso; 

XIV. Indicação do curso de graduação ao qual se encontra ligada a área do saber a ser 

ministrada no curso de pós-graduação; 

XV. Metodologia; 

XVI. Interdisciplinaridade; 

XVII. Atividades Complementares; 

XVIII. Tecnologia; 

XIX. Infraestrutura Física; 

XX. Critérios de Seleção; 

XXI. Sistema de Avaliação; 

XXII. Controle de Frequência; 

XXIII. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso; 

XXIV. Certificação; 

XXV. Indicadores de Desempenho; 
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XXVI. Certificação; 

XXVII. Relatório. 

 

Art. 7º -  As propostas de criação de cursos de Pós-graduação “Lato Sensu” deverão ser 

encaminhadas, com a documentação descrita no parágrafo único, do art. 5º, deste Regimento, 

à Coordenação de Pós-graduação. 

 

§1º -  A Coordenação de Pós-graduação emitirá parecer em prazo não superior a 30 (trinta) 

dias, encaminhando-o à Diretoria Acadêmica, para apreciação e manifestação. 

 

§2º - A Diretoria Acadêmica deverá encaminhar à Diretoria de Ensino da Afya as propostas 

de criação de cursos de pós-graduação, os quais só poderão ser implementados após a 

análise desta última, uma vez verificadas e aprovadas as viabilidades acadêmicas, estruturais 

e financeiras de cada proposta.  

 

§3º - Compete à unidade de ensino proponente do curso de pós-graduação lato sensu 

descrever as condições, na planilha de demonstração de viabilidade financeira, sobre oferta 

de ajuda de custo para hospedagem e transporte no caso de docentes que residam fora da 

cidade onde será ministrado o curso, se houver.  

 

§4º - Após aprovação de Curso de Pós-graduação “Lato Sensu”, a Direção Acadêmica e a 

Direção Geral da unidade deverão publicar portaria de criação do curso, constando-a no 

sistema E-MEC, sob responsabilidade do Procurador Institucional. 

 

§5º - Em caso de não aprovação do projeto de criação de curso de Pós-graduação “Lato 

Sensu”, poderá o imnteressado apresentar recurso ao Conselho Superior, em prazo não 

excedente a 15 (quinze) dias corridos. 

 

§6º - Sendo mantida a decisão desfavorável à criação de curso de Pós-Graduação, poderá o 

interessado submeter nova proposta, após as devidas alterações, seguindo os trâmites 

descritos no presente artigo. 

 

CAPITULO III  

DA COORDENAÇÃO E DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 90 - Cada Curso terá um Coordenador de Curso, responsável pelo desenvolvimento do 

Projeto.  

 

§1º -  A coordenação do curso de Pós-graduação “Lato Sensu” deverá ser exercida, 

necessariamente, pelo professor proponente. 

 

§2º -  A coordenação do curso de Pós-graduação “Lato Sensu” deverá ser exercida por algum 

coordenador ou docente já vinculado à unidade de ensino, que perceberá, como forma de 

gratificação por esse trabalho no âmbito da pós-graduação, o valor mensal líquido 

correspondente a 12% (doze por cento) do valor líquido mensal total das mensalidades pagas 

dos alunos do respectivo curso, o que deverá ser aferido mês a mês pelo Setor Financeiro da 

instituição. 
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Art. 10 - A cada oferta do Curso, a Coordenação de Pós-Graduação deverá informar ao 

Conselho Superior o calendário previsto de oferecimento do Curso e o(s) nome(s) do(s) 

Coordenador(es) do(s) Curso(s). Havendo alterações na sua estrutura, corpo docente, 

sistema de avaliação, critérios de seleção e normas para funcionamento, esta nova proposta 

deverá ser submetida à Coordenação de Pós-Graduação para aprovação. 

 

Art. 11 - Compete ao Coordenador do Curso:  

 

I. Planejar e implementar o curso em seus aspectos acadêmico, financeiro e 

administrativo; 

II. Divulgar e acompanhar as ações de divulgação do curso, em todos os meios 

disponíveis; 

III. Responsabilizar-se pela captação e pela renovação do curso, em parceria com os 

setores comerciais; 

IV. Acompanhar a inadimplência do curso, propondo ações para solucioná-la; 

V. Selecionar o corpo docente para o curso, bem como os materiais e métodos 

necessários e adequados ao mesmo; 

VI. Encaminhar mensalmente as planilhas de pagamento do corpo docente à Diretoria 

Acadêmica; 

VII. Elaborar e preencher todos os documentos acadêmicos e administrativos relativos ao 

curso; 

VIII. Acompanhar e solucionar todos os casos relativos a docentes e discentes do curso, 

em todos os âmbitos; 

IX. Acompanhar o professor convidado nos dias das aulas; 

X. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria de Ensino da Afya e da respectiva 

Diretoria Acadêmica da unidade de ensino; 

XI. Coordenar, supervisionar e adotar as providências necessárias para o funcionamento 

do Curso, conforme estabelece as suas normas e este Regimento;  

XII. Exercer a coordenação interdisciplinar, visando a conciliar os interesses de ordem 

didática do (s) Departamento (s) envolvido (s) no Curso;  

XIII. Verificar o cumprimento do conteúdo programático e da carga horária das disciplinas 

do Curso;  

XIV. Estabelecer mecanismos adequados de orientação acadêmica aos estudantes do 

Curso;  

XV. Apresentar semestralmente, um relatório à Coordenação de Pós-Graduação, 

destacando os principais pontos positivos e problemas na ministração do mesmo, 

inclusive com sugestões, caso haja novo oferecimento do Curso, para discussão e 

avaliação.  

XVI. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo.  

 

Art. 12 - As qualificações exigidas para o corpo docente do Curso são: título de Especialista, 

título de Mestre e título de Doutor, obtidos em Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu, respectivamente, reconhecidos pelo MEC.  

 

Parágrafo único - Excepcionalmente, com base em justificativa apresentada no Projeto do 

Curso, poderá constar do corpo docente professor com título de Pós-graduação Lato Sensu 

(Especialista), obtida em programa de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da 

Educação – MEC, desde que cada curso tenha, ao menos, 30% (trinta por cento) do corpo 
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docente composto por mestres e/ou doutores, obtidos em programa de pós-graduação “stricto 

sensu” reconhecido pelo MEC.  

 

Art. 13 – Em se tratando de cursos de Pós-graduação “Lato Sensu” nas áreas de Direito e de 

Medicina, a composição do corpo docente deverá obedecer a legislação específica.  

 

Art. 14 - Será assegurada ao docente a autonomia didática, nos termos da legislação vigente 

do regimento da FASAI e deste regimento.  

 

Art. 15 - São atribuições do corpo docente:  

I. preparar, em tempo hábil, todo material didático necessário para ministrar sua 

disciplina, conforme calendário;  

II. ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o Curso;  

III. destinar tempo suficiente para o atendimento, esclarecimento de dúvidas e resposta a 

questões dos estudantes;  

IV. acompanhar e avaliar o desempenho dos acadêmicos na respectiva disciplina;  

V. desempenhar as demais atividades que sejam inerentes aos Cursos, dentro dos 

dispositivos regimentais;  

VI. participar da orientação e da avaliação dos trabalhos de conclusão de curso; 

VII. exercer e executar outras atribuições típicas de sua atividade docente. 

 

Art. 16 – Haverá, para cada acadêmico dos Cursos, um orientador de trabalho de conclusão 

de curso ou, a critério da Coordenação do Curso e do projeto de curso, um comitê de 

orientação.  

 

§ 1º - A coordenação do Curso designará o orientador dentro do seu próprio corpo docente, 

ou em casos especiais, de fora deste quadro.  

 

§ 2º - A qualquer tempo, poderá ser autorizada pela Coordenação do Curso, a mudança de 

orientador(a). 

 

Art. 17 - Ao orientador do trabalho de conclusão de curso compete:  

I. cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. definir, juntamente com o orientando, o tema da monografia ou trabalho de conclusão 

de curso;  

III. orientar e acompanhar o seu orientando no preparo e na elaboração do trabalho de 

conclusão;  

IV. encaminhar o trabalho de conclusão de curso à coordenação do Curso para as 

providências necessárias à avaliação final;  

V. integrar e presidir, caso haja, a banca examinadora do trabalho de conclusão do curso; 

VI. exercer as demais funções inerentes às atividades de orientação. 

 

CAPITULO IV  

DA ADMISSÃO DOS CURSOS 

 

Art. 18 – O início e final das inscrições para o processo de seleção aos Cursos de Pós-

Graduação serão em data sugerida pela Coordenação de Pós-Graduação, junto com o 

Coordenador do Curso.  
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Art. 19 - A inscrição do candidato aos Cursos de Pós-Graduação somente será aceita 

mediante cumprimento de exigências definidas pela Coordenação de Pós-Graduação, de 

acordo com as Normas Regimentais da FASAI e do próprio Curso.  

 

§1º - Para a inscrição no Curso de Pós-graduação para o qual for selecionado, deverá o 

interessado realizar a entrega dos seguintes documentos: 

 

I. Cópia de Diploma de Graduação (autenticada); 

II. Cópia de Histórico de Graduação  (autenticada); 

III. Declaração de conclusão da Graduação contendo a informação da data da colação de 

grau (se não atendido o item anterior); 

IV. Cópia da Carteira de Identidade; 

V. Cópia do CPF; 

VI. Cópia do Titulo de Eleitor; 

VII. Cópia do Comprovante de Quitação Eleitoral; 

VIII. Cópia do comprovante de residência; 

IX. 01 foto 3x4 

 

§2º - Não será deferido o requerimento de inscrição em cursos de Pós-graduação ofertados 

pela FASAI quando da não comprovação da conclusão, sem pendências acadêmicas, de 

curso de graduação na área específica ou de área afim, quando for o caso, de acordo com o 

projeto do curso. 

 

Art. 20 - Os candidatos serão selecionados de acordo com o limite de vagas e critérios de 

seleção, estabelecidos pelo respectivo Curso.  

 

CAPITULO V 

 DA MATRÍCULA 

 

Art. 21 – Somente o candidato portador de diploma de conclusão de curso de 

graduação/superior, emitido por instituição reconhecida, poderá se matricular em cursos 

presenciais e a distância. Excepcionalmente, poderá matricular-se o candidato que apresente 

declaração de conclusão de curso de graduação/superior devidamente registrado e 

autenticado. Nos dois casos, o candidato deverá entregar a documentação exigida pela 

Coordenação de Pós-Graduação e pelo curso específico. 

 

§ 1º - A matrícula dos acadêmicos selecionados em cursos presenciais e a distância será 

realizada na Secretaria Geral e os respectivos contratos enviados à Direção Acadêmica ou 

Direção Geral para assinatura, no prazo sugerido pelo calendário escolar da Coordenação de 

Pós-Graduação. 

 

§ 2º - A renovação da matrícula deverá ocorrer de forma semestral, junto à Secretaria Geral. 

 

§3º - Todas as condições para a renovação de matrícula são fixadas por meio de Resolução 

do Conselho Superior, com a especial determinação de que a Secretaria Geral somente 
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poderá deferir o pedido de renovação de matrícula ao aluno que estiver adimplente com 

relação ao contrato de prestação de serviços educacionais. 

 

 

CAPITULO VI  

DA DURAÇÃO DOS CURSOS 

 
 

Art. 22 - Os Cursos “Lato Sensu” terão duração mínima de 360 horas, nestas não computado 

o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, 

obrigatoriamente, para elaboração do artigo, sendo que o período do curso não deverá 

exceder o prazo de 02 (dois) anos, contados a partir da data de seu início.  

 

§ 1º - Os Cursos “Lato Sensu” com carga horária mínima de 360 horas/aula à 400 horas/aula, 

serão considerados simplesmente cursos de Pós-Gradução; 

 

§ 2º - Os Cursos “Lato Sensu” com carga horária mínima de 400 horas/aula à 600 horas/aula, 

serão considerados cursos de MBA (Master Bussines Administration) nos cursos de 

Administração e CLM (Certificate in Law Management) nos cursos de Direito; 

 

§ 3º - Os Cursos poderão ser ministrados em uma ou mais etapas com integralização.  

 

Art. 23 - Os Cursos de Pós-Graduação serão oferecidos de acordo com calendário próprio.  

 

Art. 24 - O ensino será organizado em disciplinas ministradas sob a forma de preleções, 

seminários, estudos dirigidos, aulas práticas, assessoramento e/ou outros processos 

didáticos.  

 

 

CAPITULO VII  

DA ESTRUTURA CURRICULAR E DO REGIME DOS CURSOS 

 

Art. 25 - As estruturas curriculares dos Cursos de Pós-Graduação obedecerão ao prescrito 

no projeto de implantação do Curso.  

 

Art. 26 - Haverá, para cada semestre letivo, uma relação dos Cursos ofertados, elaborada 

pela Coordenação de Pós-Graduação e homologado pelo Conselho Superior. 

 

§ 1º - As alterações da oferta serão comunicadas à Coordenação de Pós-Graduação, dentro 

do prazo estabelecido no calendário escolar da Pós-Graduação;  

§ 2º - As Comissões Coordenadoras de Curso, em comum acordo com a Coordenação de 

Pós-Graduação, elaborarão o calendário e horário das atividades dos Cursos.  

 

Art. 27 - Disciplinas de Pós-Graduação cursadas em outras instituições ou na própria FASAI 

poderão ser aceitas, mediante análise e aprovação da Coordenação de Pós-Graduação e 

Coordenação do Curso.  
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§ 1º - As disciplinas mencionadas no Projeto do Curso somente serão aceitas se tiverem sido 

cursadas há até 04 anos.  

 

§ 2º - A critério de cada Coordenador do Curso, poderão ser aproveitadas as disciplinas cuja 

carga horária seja equivalente ou superior à disciplina a ser dispensada. 

 

CAPITULO VII  

DA EXTINÇÃO DO CURSO 

 

Art. 28 – Será extinto o curso de pós-graduação que não for oferecido por 04 (quatro) anos 

consecutivos. 

 
CAPITULO VII  

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CURSO 

 

Art. 29 – Ao encerramento do curso, o coordenador deverá entregar relatório, conforme 

modelo definido pela Coordenação de Pós-graduação. O coordenador que não entregar o 

relatório final de seu curso no prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento, ficará 

impossibilitado de coordenar novos cursos, podendo a coordenação ser entregue a outro 

docente.  

 
CAPITULO VIII 

DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 30 - O acadêmico, em cada módulo de cada Curso, deverá ter, pelo menos, 75% de 

frequência. Abaixo deste percentual, fica a critério da Coordenação de Pós-Graduação e da 

Coordenação do Curso, autorizar o acadêmico a participar de um próximo encontro, 

respeitando o prazo máximo de conclusão do Curso.  

 

§1º - A verificação do rendimento escolar será feita por disciplina.  

 

§2º - O aproveitamento nas disciplinas será avaliado a critério do professor e de acordo com 

as características de cada disciplina, respeitando o estabelecido no projeto do curso e no 

presente Regulamento. 

 

§3º - O aproveitamento do acadêmico em cada disciplina será expresso por meio de nota, 

sendo considerado aprovado o acadêmico que obtiver uma nota mínima de 70 (setenta) 

pontos e uma nota máxima de até 100 (cem) pontos. 

 

§4º - É obrigatória a frequência nos encontros técnicos, ficando vedado ao pós-graduando 

ausentar-se em período superior a 25% (vinte e cinco por cento) das atividades programadas, 

salvo em casos assegurados por lei.  

 

§5º - O pós-graduando reprovado por nota, frequência, motivo de força maior, ou com 

autorização da Coordenação de Pós-Graduação, tiver trancado e/ou desistido do curso, ficará 

obrigado a repetir a disciplina, desde que haja nova oferta desta disciplina, devendo efetuar o 

pagamento da mesma. 
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§6º - O aproveitamento de créditos atribuído ao acadêmico que tenha cursado uma disciplina 

em outra instituição deve ser aprovado pela Coordenação de Pós-Graduação e o 

Coordenador do Curso.  

 

Art. 31 – Além das disciplinas, para concluir o Curso de Pós-Graduação, será exigido um 

trabalho de conclusão de curso, preferencialmente com defesa oral, em área de domínio do 

Curso, perante uma banca examinadora, conforme descrito em cada projeto de curso.  

 

§1º - O preparo do trabalho de conclusão de curso será feito segundo normas específicas, 

estabelecidas pela Coordenação de Pós-Graduação. 

 

§2º - Na avaliação do trabalho de conclusão de curso será utilizado o mesmo critério da 

avaliação das disciplinas, com as seguintes especificidades: 

 

I. entrega do trabalho de conclusão de curso em prazo não superior a 90 (noventa) 

dias, contados do término das atividades da turma, conforme previsto em 

calendário a ser informado pela Coordenação da Pós-graduação; 

II. em caso de descumprimento do prazo fixado no inciso I, o aluno será considerado 

como reprovado, devendo se matricular em nova turma para apresentação do 

trabalho de conclusão de curso, arcando com os valores em vigor para a nova 

turma; 

III. em caso de reprovação do trabalho de conclusão de curso, deverá o aluno se 

submeter às mesmas regras estabelecidas no inciso II, após cumprimento das 

exigências indicadas pela banca examinadora, pelo coordenador do Curso ou pela 

Coordenação da Pós-graduação, quando for o caso. 

 

Art. 32 - Estará automaticamente desligado do Curso o acadêmico que se enquadrar em uma 

ou mais das seguintes situações:  

 

I. For reprovado mais de uma vez em uma disciplina;  

II. Não completar todos os requisitos do Curso no prazo estabelecido;  

III. Ter mais de 25% de faltas;  

IV. Deixar de atender às solicitações pertinentes ao Curso, efetuadas pelos professores 

ou pela coordenação.  

V. Apresentar alguma atitude grave que o desabone perante o Corpo docente do Curso 

e/ou Coordenação do Curso e Coordenação de Pós-Graduação.  

 

Parágrafo único. O candidato reprovado uma única vez no artigo terá oportunidade a uma 

nova defesa em data a ser fixada pela coordenação do Curso.  

 

Art. 33 - Cada Curso poderá ter, de acordo com suas Normas de Funcionamento, outras 

exigências de natureza geral ou específica, aprovadas pela Coordenação de Pós-Graduação 

e pela Direção Acadêmica.  
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CAPITULO IX 

 DOS DIÁRIOS 

 

Art. 34 - Dentro do prazo previsto pelo calendário do Curso, o docente terá até 15 dias para 

entregar o diário à Coordenação de Pós-Graduação, junto com as atas de presença e notas 
dos acadêmicos. 
 
Parágrafo Único. A entrega dos diários, atas de presença e notas dos acadêmicos é condição 

essencial para liberação dos respectivos pagamentos.  

 
CAPÍTULO X 

DOS PAGAMENTOS AOS DOCENTES 

 

Art. 35 – Os pagamentos aos docentes poderão ser realizados de duas formas: 

 

a) Em RPA (Recibo Pagamento Autônomo), onde há os descontos pertinentes; e 

b) Por meio de nota fiscal própria, da empresa prestadora de serviços, com a seguinte 

descrição no corpo da nota: “Prestação de serviço, referente a XX horas/aula, 

ministradas no curso XXXXXX, na disciplina de XXXXX, pelo professor XXXXXXX”. 

Neste caso, o docente deve considerar os descontos pertinentes a empresa emissora 

da nota fiscal. 

 

§1º - Os pagamentos por meio de nota fiscal serão realizados no prazo de 30 (trinta) dias a 

partir da entrega da nota fiscal, diários, atas de presença e notas dos acadêmicos. 

 

§2º - O pedido e a autorização para os pagamentos em RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 

será feita no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da entrega dos diários, atas de presença e notas 

dos acadêmicos. 

 

§3º - Em se tratando de docente efetivo da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, o 

pagamento será realizado mediante lançamento em folha de salário até mês subsequente ao 

mês em que ministrou a aula ou módulo.  

 

CAPÍTULO XI 

DOS CERTIFICADOS 

 

Art. 36 - Dentro do prazo previsto pelo calendário do Curso, o Coordenador do Curso 

encaminhará à Coordenação de Pós-Graduação as atas de presença e notas dos candidatos 

ao título que estiverem pendentes, para análise e avaliação da Coordenação de Pós-

Graduação. 

 

Parágrafo Único. Só serão expedidos certificados aos concluintes dos Cursos que tiverem 

frequência e notas mínimas para aprovação, apreciados pela Coordenação de Pós-

Graduação.  

 

Art. 37 - Aos pós-graduandos que cumprirem os requisitos do Curso serão conferidos 

Certificados de Especialista, acompanhados do respectivo histórico escolar emitido de acordo 

com a legislação vigente. 

 



 
 

                     
 

 

 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

Parágrafo Único. Não será emitido certificado de conclusão de curso de pós-graduação 

quando da pendência na entrega de documentos pelo aluno ou com pendência para com os 

órgãos da FASAI, como Biblioteca e Secretaria Geral. 

 

 

 

CAPITULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 38 – A aprovação do Relatório Final pela Coordenação e Pós-graduação é condição 

essencial para apreciação de Projeto de Cursos subsequentes, apresentados pelos 

professores proponentes de projeto de pós-graduação “lato sensu”.  

 

Art. 39 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pós-graduação, com 

direito a recurso administrativo direcionado, sucessivamente, para: 

 

I – a Direção Acadêmica da FASAI; 

II – a Direção Geral da FASAI; 

III – o Conselho Superior da FASAI.  

 

Art. 40 – Esse Regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pela Diretoria Geral da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, por meio de Resolução. 

 

 

Itabuna – Bahia, 21 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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