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RESUMO DO PROJETO 

       O presente projeto de pesquisa teve como seu foco de exame o desenvolvimento da pósgraduação de 
nível lato sensu (especialização) no Campus Cuiabá (Cel. Octayde Jorge da Silva) do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), desde a sua estruturação no antigo Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFETMT- 2002) aos dias atuais. Neste projeto, descobriu-se 
que a pós-graduação lato sensu surgiu no Brasil na década de 1960, com o objetivo de aperfeiçoar e 
especializar as pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. A pós-graduação lato sensu não foi 
regulamentada desde o seu início, o que fez com que qualquer instituição de ensino pudesse ofertá-la, 
ditando as suas próprias regras. Segundo Medeiros (1964-1985), a pós-graduação lato sensu teve os 
seguintes períodos de regulamentação: Primeira Definições (1965-1977); Abalos, Ajuste e Diretrizes (1977-
1983); e Nova Conformação (1983-1996). Diante dessa visão da pós-graduação no âmbito nacional, conclui-
se que no período de 55 anos, de 1960 a 2015, a mesma foi regulamentada tardiamente, nos últimos 
momentos. Já em um segundo momento do projeto, caracterizou-se os cursos de especialização lato sensu 
ofertados pelo antigo CEFETMT e pelo atual IFMT, sendo eles: Desenvolvimento Java, Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Georreferenciamento, Geoinformatização no Planejamento de Cidades, Gestão 
Ambiental, Gestão Pública Judiciária, Redes de Computadores, Segurança de Informação em Sistema Linux,
Educação Profissional Tecnológica 2 Inclusiva-TECNEP, Educação Profissional Integrada à Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA (contendo 5 edições) e Redes de 
Computação Distribuída. Dos cursos citados, foram encontrados no arquivo institucional os projetos 
pedagógicos que contêm informações como: relevância do curso para o meio acadêmico, número de vagas 
ofertadas, período de incrição e efetuação das matrículas e os diários dos cursos que informam a quantidade 
de discentes aprovados e reprovados das variadas turmas. 
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