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Belo Horizonte, 06 de maio de 2019. 

NOVAS REGRAS, NOVOS CAMINHOS. NOVAS REGRAS DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO. 

 

 

 
 

FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO. 
 
Sua instituição está preparada para ofertar cursos de especialização? Está atualizada em relação a 
Resolução CNE/CES 228/2019, que trata das Instituições com credenciamento exclusivo para a pós-
graduação lato sensu? Já se adaptou a Resolução CNE/CES 01/2018? Sabe como compartilhar polos e firmar 
parcerias EAD com outras IES? 
 
Essas e outras questões serão abordadas no curso. 
 
A Edgar Jacobs Consultoria e Ensino apresenta ao público em geral seu curso sobre as novas regras do MEC 
e do CNE para cursos de pós-graduação lato sensu, com foco nos cursos de especialização. Esse curso é 
voltado para profissionais do ensino superior interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre 
regulação e em conhecer as tendências na área de educação superior. 
 

https://www.jacobsconsultoria.com.br/copia-inscricao-cursos-2018
https://www.jacobsconsultoria.com.br/novasregras


Com ampla experiência no âmbito da pós-graduação lato sensu e tendo participado das mais importantes 
discussões judiciais e administrativas sobre educação superior nós oferecemos um curso que analisa 
conceitos básicos e antecipa questões relevantes sobre as os cursos de especialização. 
 
O evento oferecerá informações importantes sobre a legislação e a prática do mercado, incluindo, também, 
um momento para discussão de questões previamente enviadas pelos participantes. 
 
Nossa previsão é tratar de todos os assuntos relacionados ao tema, com destaque para: 
 
1. O novo contexto dos cursos de especialização; 
2. Possibilidade de credenciamento exclusivo e limitação de oferta para novas IES sem cursos reconhecidos, 
3. Características dos cursos: Projeto Pedagógico, Docentes e Certificação; 
4. Regras do EAD aplicáveis aos cursos de especialização; 
5. Regras de transição. 
 
Além disso, estão previstas 2 horas de discussão de assuntos enviados pelos próprios participantes, com a 
busca de solução de problemas concretos. 
 
Conheça nosso curso e leve para sua IES soluções e informações imprescindíveis nesse momento de 
mudanças. 
 
Saiba mais abaixo, informe-se com as pessoas que já participaram de nossos cursos e inscreva-se. 
 
Previsão: 27 de maio de 2019 | São Paulo. 
 
Investimento: R$ 830,00 para o público em geral, gratuito para associados da Associação Brasileira das 
Instituições de Pós-graduação - APIPG e descontos para clientes e membros de outras associações. 
 

FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO. 
 

Não deixe de inscrever-se ao 64º Curso sobre Secretaria Acadêmica Digital e Arquivo 
Acadêmico, que será ministrado entre 19 a 30 de maio de 2019, na modalidade EAD e ao 
113º Curso sobre Controle e Registro Acadêmico, que ministraremos em Belo Horizonte, 
nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019. 

 

 

 

https://www.jacobsconsultoria.com.br/copia-inscricao-cursos-2018
https://www.jacobsconsultoria.com.br/copia-inscricao-cursos-2018
http://cursosconsae.com.br/curso/62sead/
http://cursosconsae.com.br/curso/62sead/
http://cursosconsae.com.br/curso/22prcd/
http://cursosconsae.com.br/curso/64sead/
http://cursosconsae.com.br/curso/113cra/


   
 

Saudações, 

Profª. Abigail França Ribeiro 

Diretora Geral CONSAE 

abigail@consae.com.br 

Distribuído a Assessorados da CONSAE e CONSAEJur. 

SIC – Serviço de Informação ao Cliente. 
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