
 
POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A Faculdade Santa Tereza, credenciada pela Portaria MEC nº 1.317, de 17/11/2016, implantou a coordenação de 

Pós-Graduação em 2017, através da Resolução nº 01/2016-CS/FST, cujos primeiros cursos foram aprovados através 

da Resolução nº 01/2016-CS/FST. 

A pós-graduação lato sensu (Especialização) ganhou destaque no Brasil para atender a uma demanda de 

profissionais carentes de qualificação para atuar no mercado de trabalho. Destinados ao domínio científico, técnico e 

aprimoramento profissional, os cursos de Especialização aprofundam a formação recebida nos cursos de graduação, 

e desenvolvem a capacidade criadora numa determinada área do saber ou ramo profissional. Com esse propósito, a 

FAMETRO, cumprindo sua Missão Institucional de promover o ser humano e realizar seu contínuo aperfeiçoamento, 

preparando profissionais de nível superior, auxiliando-os rumo a uma atuação eficaz e transformadora, obtendo 

plena realização pessoal e, contribuindo para o progresso e satisfação das necessidades regionais da sociedade, 

pretende desenvolver o diferencial competitivo tão buscado no mercado de trabalho, onde a exigência por 

profissionais competentes, capacitados e inovadores é cada vez maior. 

A pós-graduação lato sensu, nesse momento, é um importante mecanismo de formação e qualificação docente para 

atuar no ensino superior, bem como para inserção no mercado de trabalho (o qual vinha se tornando mais 

competitivo e sem condições de absorver toda a demanda formada apenas com a graduação), sendo responsável, 

inicialmente, pela expansão que a pós-graduação vinha ganhando, estando assim afinada com o modelo de 

acumulação flexível, modelo este que veio substituir o fordista/taylorista, e passou a exigir dos profissionais uma 

nova qualificação, e que consequentemente trouxe profundas transformações no mundo do trabalho. 

Atualmente a FACULDADE SANTA TEREZA oferece 16 (DEZESSEIS) cursos de Pós-Graduação lato sensu, dos quais 5 

são MBA, que oferece em parceria com a ESADMBA – Escola de Administração e Negócios, uma das mais 

conceituadas Escola de Negócios do Brasil. São eles: 

AUDITORIA E PERICIA CONTABIL 
MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 

RESULTADOS 

CONTABILIDADE AUDITOIA ECONTROLADORIA 
MBA EM GESTAO ESTRATEGICA DE FINANÇAS, 
AUDITORIA E CONTROLADORIA 

GESTAO DE PRODUÇAO E QUALIDADE 
MBA EM GESTAO TIBUTAIA E FINANÇAS DA 

ZONA FRANCA DE MANAUS 

GESTAO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 
MBA EM LICITAÇOES E CONTRATOS 

ADMINISTATIVOS 

GESTAO ESTRATEGICA DE SERVIÇOS DE 
CLIENTES 

NBA EM SUPPLY CHAIN E MENEGEMENT 

GESTAO ORGANIZACIONAL E RECURSOS 
HUMANOS 

 

GESTAO, SUPERVISAO E ORIENTAÇAO 
EDUCACIONAL 

 

LOGISTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS  

LOGISTICA EMPRESARIAL  

LOGISTICA ESTATEGICA E SISTEMA DE 
TRANSPORTES 

 

METODOLOGIA DO ENSINO A DOCENCIA 
SUPERIOR 

 

  

  

  

 



 
Vale ressaltar que, como estímulo à busca de conhecimento e crescimento pessoal e profissional, a FACULDADE SANTA 

TEREZA oferece aos funcionários e egressos, descontos especiais em todos os cursos de Pós-Graduação lato sensu, 

além do mais, os alunos destaque de cada curso de graduação da IES recebem bolsas especiais (Bolsa Integral, 75% 

ou 50%), de acordo com o seu coeficiente de rendimento ao longo do curso. 

Com relação à implantação de cursos de Pós-Graduação stricto sensu, a FACULDADE SANTA TEREZA aguarda a evolução 

de Faculdade para Centro Universitário, uma vez que, tal modalidade constitui o sistema regular de cursos que se 

supersupõem a graduação com objetivos mais amplos de formação científica, cultural ou profissional de alto nível, 

parte integrante do complexo universitário, em caráter permanente, necessária a realização dos mais altos fins da 

universidade em sua condição atual. 

 

Política de Ensino de Pós-graduação 

A Política de Ensino de Pós-graduação do Centro Universitário do Norte se define através das seguintes diretrizes: 

• Adequação do programa de capacitação de docentes com o "Programa Institucional de Capacitação de Docentes e Técnicos” 

da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES; 

• Desenvolvimento da pós-graduação, entendida como instrumento de preparação de pesquisadores, capazes de explicitar, 

em sua ação acadêmica, a indissociabilidade ensino, extensão e produção científica institucionalizada; 

• Efetivação de ações articuladas e parcerias com universidades e outras instituições de pesquisa nacionais e internacionais, 

visando à cooperação científica, acadêmica, técnica e financeira, necessárias à qualificação dos programas interinstitucionais de 

pósgraduação stricto sensu; 

• Obrigatoriedade da inscrição dos docentes do Centro, que ainda não possuam titulação de mestrado e/ou doutorado, nos 

programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos e, se selecionados, realizá-los no tempo básico previsto; 

• Oferta dos cursos de pós-graduação definida a partir das carências pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-

administrativo do Centro, especialmente quando desenvolvidos através de cursos de aperfeiçoamento e de especialização; 

• Conscientização dos egressos dos cursos de pós-graduação sobre a necessidade de seu próprio aperfeiçoamento e 

comprometimento com o desenvolvimento da Região Amazônica, tornando-os aptos à promoção da pesquisa institucionalizada e do 

trabalho com a comunidade regional e nacional; 

• Acompanhamento, controle e avaliação permanentes dos programas de pós-graduação; 

• Implantação da modalidade de educação a distância; e 

• Melhoria da qualidade da gestão do ensino de pós-graduação. 

Política de Ensino de Pós-Graduação 

As políticas de Pós-graduação estão consubstanciadas em ações que possibilitem alcançar metas de qualidade no ensino e na 

educação continuada, na pesquisa, na capacitação de corpo docente e na qualificação de cursos. O estabelecimento das políticas de 

pós-graduação partiu de pressupostos básicos que norteiam as ações e o diagnóstico da situação da pós-graduação da UNINORTE. 

A Política de Ensino de Pós-graduação da UNINORTE se define através das seguintes diretrizes: 

• Desenvolvimento da pós-graduação, entendida como instrumento de preparação de pesquisadores, capazes de explicitar, 

em sua ação acadêmica, a indissociabilidade ensino, extensão e produção científica institucionalizada; 

• Efetivação de ações articuladas e parcerias com universidades e outras instituições de pesquisa nacionais, visando à 

cooperação científica, acadêmica, técnica e financeira, necessárias à qualificação dos programas interinstitucionais de pós-graduação 

stricto sensu; 

• Oferta dos cursos de pós-graduação definida a partir das carências pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-

administrativo do Centro, especialmente quando desenvolvidos através de cursos de aperfeiçoamento e de especialização; 



 
• Sensibilização aos egressos dos cursos de pós-graduação sobre a necessidade de seu próprio aperfeiçoamento e 

comprometimento com o desenvolvimento da Região Amazônica, tornando-os aptos à promoção da pesquisa institucionalizada e do 

trabalho com a comunidade regional e nacional; 

• Acompanhamento, controle e avaliação permanentes dos programas de pós-graduação; Implantação da modalidade de 

educação a distância; e 

• Melhoria da qualidade da gestão do ensino de pós-graduação. Também, é importante destacar que as políticas de pós-

graduação devem perseguir a integração da graduação com a pós-graduação tendo em vista que este é um ponto de fundamental 

relevância para o desenvolvimento da educação em nível superior da FACULDADE SANTA TEREZA. 

 

 

Política de Ensino de Pós-Graduação Lato Sensu 

Mantendo sua tradição na oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, a Universidade tem por finalidade 

oferecer estudos de aprofundamento em determinado campo de conhecimento científico ou artístico, técnico ou 

tecnológico, a candidatos graduados em ensino superior, com vistas ao aprimoramento de sua atuação profissional. 

A educação continuada na PUC-SP é realizada por meio de projetos desenvolvidos pelas unidades 

acadêmicas, em consonância com as políticas institucionais definidas pelo do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CEPE –, tendo o acompanhamento da Pró-Reitoria de Educação Continuada. As atividades são 

viabilizadas pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão – COGEAE, órgão suplementar 

de suporte técnico e administrativo para a realização dos cursos de especialização, aperfeiçoamento, 

aprimoramento e extensão. 

Nessa dimensão, a Universidade busca responder com dinamismo e criatividade às demandas da sociedade 

por ampliação, aprofundamento e atualização nas diversas áreas profissionais, ao mesmo tempo em que permite e 

alimenta o desenvolvimento de pesquisas e sua aplicação imediata em diversos campos do saber, estabelecendo, 

assim, um canal de realimentação recíproca entre a sociedade e a Universidade. 

Tendo em vista ampliar a presença de profissionais egressos de suas formações e buscando atingir a um 

público cada vez mais amplo e diversificado, a PUC-SP vem firmando vários tipos de acordos, parcerias, convênios e 

permutas com a iniciativa pública e privada, além de convênios de cooperação com instituições de ensino 

estrangeiras, com vistas à internacionalização das atividades da Educação Continuada. 

Insere-se, ainda, no âmbito da pós-graduação lato sensu, a oferta de programas de Residência Médica e 

Residência Multiprofissional em Saúde, em áreas estratégicas, reconhecidos pelas Comissões Nacionais de 

Residência Médica e Multiprofissional. Esses programas têm por objetivo o progressivo aperfeiçoamento médico e 

científico, visando à capacitação global para o exercício profissional ético, humano e competente. Além disso, 

destina-se também a qualificar os egressos para a admissão aos cursos de pós-graduação stricto sensu. 


