
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

RESOLUÇÃO CONSEPEC UFCAT N.º 001/2023

Cria o Curso de Especialização em Robótica
Educacional e suas Tecnologias no Ensino de
Matemática,  na  modalidade  a  distância,  no
Instituto  de  Matemática  e  Tecnologia
(IMTec), e aprova o respectivo Regulamento.

A REITORA PRO TEMPORE DA UFCAT, AD REFERENDUM DO CONSELHO DE
ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO,  CULTURA  E  POLÍTICAS  ESTUDANTIS  DA
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  CATALÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
estatutárias, tendo em vista o que consta no processo eletrônico n.º 23070.058052/2022-61,

 

RESOLVE:

Art.  1º  Criar  o  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  –  Especialização  em  Robótica
Educacional e suas Tecnologias no Ensino de Matemática, na modalidade à distância, a ser
ofertado  pelo  Instituto  de  Matemática  e  Tecnologia  (IMTec)  da  Universidade  Federal  de
Catalão (UFCAT), e aprovar o respectivo Regulamento, na forma do anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Catalão, aos 26 de janeiro de 2023.

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore da UFCAT



RESOLUÇÃO CONSEPEC UFCAT 001/2023 – ANEXO 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA

REGULAMENTO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –
ESPECIALIZAÇÃO EM ROBÓTICA EDUCACIONAL E SUAS TECNOLOGIAS NO

ENSINO DE MATEMÁTICA

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES

Art.  1º O  Curso  de  Especialização  em  Robótica  Educacional  e  suas
Tecnologias  no  Ensino  de  Matemática,  na  modalidade  a  distância,  do  Instituto  de
Matemática  e  Tecnologia  (IMTec)  da  Universidade  Federal  de  Catalão  (UFCAT),
fundamentado na forma da legislação vigente,  tem por finalidade fomentar a utilização da
robótica e suas tecnologias para o ensino e aprendizagem de matemática. 

Art. 2º O cumprimento das finalidades será obtido por meio de:

I. Promoção do desenvolvimento de competências e habilidades nos participantes para
atuarem no processo de ensino e aprendizagem de matemática,  utilizando diversas
plataformas  de  simulação  de  robótica  educacional  e  suas  tecnologias,  kits  para
montagem  de  robôs,  softwares  para  programação,  componentes  para  controle  e
automação e projeto de eletrônica;

II. Análise, avaliação, elaboração e seleção de propostas didáticas que utilizem as novas
tendências tecnológicas como ferramentas para o ensino de matemática;

III. Avaliação  da  robótica  educacional  e  suas  tecnologias  como  ferramenta
multidisciplinar  para  abordagem  de  física,  química,  língua  inglesa  e  matemática,
aliadas a conhecimentos de eletrônica e programação.

IV. Formação  adequada  para  a  intervenção  e  transformação  da  realidade  social  e
ambiental;

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL  

Art.  3º O  Curso  de  Especialização  em  Robótica  Educacional  e  suas
Tecnologias  no  Ensino  de  Matemática  é  destinado  para  portadores  de  diploma  de  curso
superior devidamente reconhecido pelo MEC, sendo as vagas prioritárias para professores da
educação básica e as vagas remanescentes poderão ser ocupadas pelos demais profissionais da
educação básica que atuam nas funções administrativas ou do ensino superior.

Parágrafo único: Conforme o artigo 55 da resolução CEPEC 1630/2019 é
reservado  10%  (dez  por  cento)  das  vagas  para  servidores  da  UFCAT.  Não  havendo
preenchimento desses 10%, as vagas são destinadas conforme o caput deste artigo.

Art. 4º O número total de vagas oferecidas é 150 (Cento e Cinquenta).
Art. 5º São considerados membros do corpo discente da UFCAT, com todos

os   direitos  e  deveres  definidos  pelo  Estatuto  e  Regimento  Geral  da  UFCAT,  os  alunos
regularmente  matriculados e com frequência normal no curso.  



Art. 6º O curso contará com pessoal técnico, administrativo e docente, em
conformidade com as normas da UFCAT.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO E COLEGIADO

Art. 7º  O curso terá uma Coordenação e um Colegiado constituído pelos
professores do curso de acordo com o Regulamento Geral da Pós-Graduação  lato sensu  da
Universidade Federal de Catalão.

Art.  8º A  Coordenação  do  curso  é  formada  por  um coordenador  e  um
subcoordenador,  portadores de titulação de doutor,  docentes do IMTec/UFCAT, em pleno
exercício de suas atividades. 

§ 1º A nomeação do coordenador e subcoordenador é de competência  do
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Pró-Tempore da UFCAT. 

§ 2º O mandato de coordenador e subcoordenador do curso será de 02 (dois)
anos, permitida a recondução por igual período ou, excepcionalmente, a critério do Conselho
Diretor do IMTec.

Art. 9º Compete ao coordenador do curso: 

I. cumprir o disposto neste Regulamento e demais normas vigentes; 
II. coordenar as atividades didáticas e administrativas do curso; 

III. elaborar e gerenciar o plano de aplicação dos recursos financeiros; 
IV. representar  os  cursos  de  especialização  no âmbito  da  UFCAT e  em

qualquer outra instituição, sempre que necessário; 
V. apresentar ao Conselho Diretor da Unidade Acadêmica relatório final

do curso de especialização, e posterior encaminhamento à Pró-Reitoria
de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  (PROPESQ)  e  Pró-Reitoria  de
Administração e Finanças (PROAF) para apreciação; 

VI. manter  atualizado  o  conjunto  de  dados  acadêmicos  no  Sistema
Acadêmico da UFCAT; 

VII. fornecer  aos  estudantes  as  informações  acadêmicas  relativas  aos
elementos  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  plano  de  disciplinas,
ementas, programas, avaliações e trabalho de conclusão, dentre outros,
e emitir declarações de cunho acadêmico; 

VIII. promover  a avaliação do curso pelos discentes,  docentes  e entidades
conveniadas,  de  modo  a  abranger  os  aspectos  pedagógicos  e
administrativos. 

IX. apreciar, julgar e emitir parecer conclusivo e sobre as solicitações de
docentes  e  discentes  do  curso,  desde  que  estas  não  contrariem  este
regulamento e as normas da UFCAT;

X. encaminhar  os  casos  omissos  neste  regulamento,  em comum acordo
com  o  corpo  docente  do  curso,  ao  Conselho  Diretor  do  IMTec,  e,
mediante  sua  decisão,  à  Câmara  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e
Inovação  da UFCAT. 



Art. 10. Compete ao subcoordenador do curso substituir o coordenador em
suas faltas e impedimentos.

CAPÍTULO IV
DO CORPO DOCENTE

Art.  11. O  corpo  docente  do  curso  de  especialização  deverá,
preferencialmente, ser composto por servidores docentes, doutores,  ativos da UFCAT. 

                     § 1º Em caso de o número de docentes mestres e/ou doutores ser insuficiente
para atender à exigência de qualificação prevista no caput deste artigo, poderão lecionar, no
curso, profissionais de alta competência e experiência em áreas específicas do curso, desde
que aprovados pelo Conselho Diretor do IMTec .

               § 2º Em nenhuma hipótese, o número de docentes sem titulação mínima de  mestre
poderá ultrapassar cinquenta por cento (50%) do corpo docente do curso.  
                   
                § 3º A aprovação da participação de professor não portador do título de  mestre
somente terá validade para as atividades previstas no curso. 

                 § 4º Nos casos em que não haja docentes ativos da UFCAT em número suficiente
para o atendimento das especialidades do curso, será permitida uma composição de trinta por
cento  (30%),  ou  excepcionalmente  de  até  quarenta  por  cento  (40%)  se  devidamente
justificado,  da  carga  horária  total  do  curso  com  docentes  ou  profissionais  externos  à
Instituição.

Art.  12. Alterações  no  corpo  docente  no  curso  de  especialização  em
funcionamento deverão ser encaminhadas à PROPESQ com a anuência do Conselho Diretor
do  IMTec,  devidamente  justificadas,  atendidas  às  exigências  especificadas  nesta
regulamentação. 

Art.  13.  A carga horária  total  do curso é de trezentas  e sessenta  (360)
distribuídas em até dezoito (18) meses consecutivos para sua conclusão. 

Parágrafo Único - Na carga horária constante no  caput  deste artigo não
estão computados o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência docente e o
destinado à elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

                      Art. 14. No caso de necessidade de orientação específica em determinado
assunto, poderá ser convidado um professor, que não pertença a este Curso de Especialização,
na  condição de orientador, desde que aprovado pelo Conselho Diretor do IMTec. 

CAPÍTULO V
DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA

Art. 15. A inscrição, seleção e matrícula do curso de especialização será
definida  por  edital  específico  elaborado  por  comissão  de  seleção,  de  acordo  com  o
estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso e nas orientações da PROPESQ. 

Art. 16. Compete à Comissão de Seleção:

I. estabelecer critérios para a seleção de candidatos ao curso;



II. encaminhar  relatório  contendo  as  notas  e  a  relação  dos  candidatos  aprovados  à
coordenação do curso.

Art.  17.  Somente  poderão  se  inscrever  portadores  de  curso  superior
devidamente reconhecido pelo MEC, sendo as vagas prioritárias para professores da educação
básica e as vagas remanescentes poderão ser ocupadas pelos demais profissionais da educação
básica que atuam nas funções administrativas ou do ensino superior. 

Parágrafo único: Conforme o artigo 55 da resolução CEPEC 1630/2019 é
reservado  10%  (dez  por  cento)  das  vagas  para  servidores  da  UFCAT.  Não  havendo
preenchimento desses 10%, as vagas são destinadas conforme o caput deste artigo.

Art.  18.  Não  havendo  o  completo  preenchimento  de  vagas,  o  início,  a
continuidade ou o cancelamento do curso dependerá de decisão da CAPES.

Art. 19. A matrícula dos candidatos classificados para o número de vagas
existentes deverá ser requerida junto à coordenação, conforme informado através do edital
específico do curso.

Art. 20. Não há trancamento de matrícula no Curso de Especialização em
Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino de Matemática.

CAPÍTULO VI
DA FREQUÊNCIA, AVALIAÇÃO E EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS

DE  CONCLUSÃO 

Art.  21. Terão  direito  ao  certificado  do  curso  de  Especialização  em
Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino de Matemática os alunos que atenderem a
todos os seguintes itens:

I. obtiverem frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária  total  do  curso,  salvo  os  casos  em que  a  legislação  específica
determinar outra porcentagem; 

II. obtiverem  aproveitamento,  em  cada  disciplina,  aferido  em  processo
formal de avaliação, equivalente a no mínimo 70% (setenta por cento) da
nota total - os processos de avaliação a serem adotados pelos professores
de acordo com o planejamento acadêmico das disciplinas, constantes dos
programas  das  mesmas,  poderão  ser  provas  dissertativas/objetivas,
trabalhos escritos, iniciação à pesquisa e seminários e trabalho final; e

III. obtiverem  aprovação  do  trabalho  de  conclusão  de  curso  pela  banca
examinadora. 

Art.  22. Os  certificados  são  expedidos  pelo  CERD  (Coordenação  de
Expedição e Registro de Diplomas)/PROGRAD, na forma da legislação vigente.

 
Art. 23.  O aluno que não concluir o curso dentro do prazo máximo de 24

(vinte e quatro) meses será automaticamente desligado do curso, salvo em casos excepcionais,
analisados e aprovados pelo Conselho Diretor do IMTec .  



CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESPESAS 

Art. 24. Os recursos financeiros serão oriundos da CAPES, de acordo com o
Edital  nº  09/2022  ,  que  trata  da  oferta  de  vagas  em cursos  superiores  na  modalidade  à
distância,  no  âmbito  do Sistema Universidade  Aberta  do Brasil,  ficando a administração
destes  recursos  sob  a  responsabilidade  da  PROAF/UFCAT e  da  Fundação,  conforme  as
normas vigentes.

Art.  25. O  pagamento  do  serviço  prestado  por  docentes  da  UFCAT,
professores  e  profissionais  convidados  e  servidores  técnico-administrativos  da  UFCAT
envolvidos no curso, obedecerão às normas constantes da legislação vigente da UFCAT. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  26. Os  casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pelo
Conselho Diretor do IMTec, em primeira instância. 

Art. 27. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação,
pelo plenário do CONSUNI/UFCAT . 

Catalão, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023.


