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TÍTULO V
PÓS-GRADUAÇÃO

Capítulo I

Da Pós-Graduação

Art.  123 A Pós-Graduação destina-se ao desenvolvimento  de cursos e  atividades para os  já
graduados em cursos superiores que desejam ampliar e aprofundar os seus conhecimentos e sua
formação profissional.

Art. 124 A Pós-Graduação poderá ser oferecida nas modalidades de lato ou stricto sensu, Master
Business  Administration  –  MBA,  ou  outra  que  atenda  a  legislação;  para  cursos  de
Complementação, Aperfeiçoamento e Especialização identificados com as áreas de conhecimento
ministradas pelo Centro Universitário e acolhendo demandas apontadas pela comunidade.

Art. 125 Os cursos de Pós-Graduação stricto sensu, na oportunidade e mediante avaliação prévia
procedida pelos órgãos competentes para seu reconhecimento, serão oferecidos:

I.Em caráter de terminalidade (Mestrado Profissional), destinado ao aprofundamento de algumas
técnicas ou conhecimentos necessários ao melhor desempenho de profissionais já graduados.

II.Para dar continuidade a uma carreira acadêmica, em nível de Mestrado ou Doutorado.

Art.  126 Os  Cursos  de  Pós-Graduação  são  desenvolvidos  dentro  dos  padrões  de  qualidade
exigidos  e  serão  regidos  pela  legislação  pertinente,  por  este  Regimento  Geral  e  por
regulamentação própria aprovada pelo Conselho Superior deste Centro Universitário.

Capítulo II

Da Pesquisa e da Produção Acadêmica

Art. 127 A pesquisa é considerada como um princípio educativo, aparecendo ao longo de todo o
curso  de  graduação,  nos  limites  cognitivos  e  metodológicos  de  cada  disciplina  e  nas  suas
interações com a realidade social, cultivando, nos discentes, uma atitude científica e despertando
vocações para a investigação.

Parágrafo único. O processo investigador e transformador pode ocorrer em sala de aula ou fora
dela,  em  atividades  teóricas  ou  práticas,  nos  laboratórios,  biblioteca,  estágios,  monografias,
artigos, seminários e outros eventos, induzindo professores e alunos para a busca de soluções
criativas, levando-os à elaboração de conhecimentos.

Art.  128 O  Centro  Universitário  São  José  de  Itaperuna  poderá  estabelecer  mecanismos



facilitadores ao desenvolvimento da experimentação,  da investigação científica e da produção
acadêmica, entre outros com:

I - engajamento de docente/discentes em projetos institucionais, mediante parcerias na produção
acadêmica e carga horária disponibilizada para essas atividades.
II - envolvimento de órgãos de fomento à pesquisa, em projetos de interesse comunitário.
III - área física, biblioteca, laboratório e equipamentos adequados.
IV - divulgação e distribuição da produção acadêmica, conforme critérios estabelecidos.
V - concessão de bolsas de iniciação científica e/ou monitoria aos discentes.

Seção I

Da Iniciação à Pesquisa 

Art. 129   A iniciação à pesquisa tem como objetivo estimular e incentivar a iniciação científica,
visando à produção do conhecimento e ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura.

Art. 130   O Centro Universitário incentiva a iniciação à pesquisa, visando: 
I - ao aprimoramento da atitude científica, indispensável à formação acadêmica; 
II - ao desenvolvimento das Ciências, das Artes e da Tecnologia; 
III - a solução de problemas técnicos ou científicos da comunidade local, regional ou nacional. 

Art. 131  A iniciação à pesquisa é estimulada por meio de: 
I - formação de pessoal em Cursos de Pós-Graduação; 
II - concessão de auxílio para projetos específicos; 
III - realização de Convênios com instituições vinculadas à pesquisa; 
IV  -  intercâmbio  com  Instituições  científicas,  com  vistas  ao  incentivo  de  contatos  entre
pesquisadores e ao desenvolvimento dos projetos comuns; 
V - ampliação e atualização da Biblioteca; 
VI - divulgação e publicação dos resultados alcançados; 
VII - promoção de Simpósios e Eventos destinados ao debate de temas científicos; 
VIII - concessão de Bolsas de Pesquisa; 
IX - publicação de trabalhos de interesse cultural e científico; 
X - divulgação de conhecimentos técnicos de trabalho; 
XI - estímulo à criação literária, artística, científica e à especulação filosófica;  
XII - estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local e regional. 
XIII - outros projetos e programas que atendam ao caput do artigo.

Art. 132  A iniciação à pesquisa é supervisionada pela Coordenadora do CenPE e incentivada por
todos os docentes em suas respectivas disciplinas. 

Art. 133  A política de pesquisa do Centro Universitário tem regulamentada suas atividades por
meio de norma própria. 
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