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Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu destinam-se à qualificação de
portadores de diploma de curso superior em todas as áreas de conhecimento, nos
termos da legislação vigente. Podem ser oferecidos nas modalidades presencial, a
distância e In Company, em caráter regular ou transitório, conforme demanda.
O corpo docente dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu é constituído por,
pelo menos, 50% de professores portadores de título de Mestre ou Doutor obtido em
programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de acordo com a legislação vigente.
Além da titulação exigida, o Unilasalle/Lucas opta por professores com experiência
de mercado. O corpo docente é classificado em docentes permanentes, docentes
visitantes e docentes colaboradores.
A metodologia dos cursos de Pós-Graduação do Unilasalle/Lucas possui foco
na aprendizagem em ação, baseando-se na relação ação-reflexão-ação e a
avaliação do rendimento acadêmico é feita por módulo / disciplina, incidindo sobre o
aproveitamento e a assiduidade.
Os cursos de pós-graduação, Lato Sensu, oferecidos pelo Unilasalle/Lucas
têm como foco a diversidade do conhecimento humano. Assim, incluir em sua matriz
curricular a realização de um trabalho de conclusão do curso, com professor
orientador. Cada programa define a modalidade de apresentação deste trabalho que
mais se adeque ao perfil do egresso pretendido.
Os objetivos dos Programas de Pós-Graduação do Unilasalle/Lucas estão em
consonância com a Missão, Princípios, Plano de Desenvolvimento Institucional e
Regimento, e abordam:
 Promover a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
 Articular os cursos de Graduação com a Pós-Graduação.
 Desenvolver estudos e pesquisas, básicas e aplicadas, para atender às
demandas da sociedade contemporânea.
 Formar pós-graduados com autonomia intelectual e capazes de conviver
com a pluralidade de ideias e de culturas.
 Sistematizar e aprofundar conhecimentos específicos e refletir sobre a
realidade local, regional, nacional e global.
 Socializar conhecimentos existentes e trabalhar pela emancipação própria e
dos outros e na melhoria da qualidade de vida.
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