
 
 
 

DOCUMENTO DE REGULARIDADE DOS PROGRAMAS DE PÓS – 
GRADUAÇÃO DO IBC 

 
  

Sobre a regularidade dos Programas de Pós - Graduações do IBC: 
  
Os programas de Pós - Graduação Lato Sensu, no qual os programa do IBC são enquadrados, 
são regidos por uma Resolução do MEC de 2007, que afirma que, qualquer Instituição de Ensino 
Superior (IES) que tenha o credenciamento para ofertar cursos de Graduação, pode 
automaticamente, ofertar cursos de Pós - Graduação Lato Sensu, sendo que os de Pós - 
Graduação independem de autorização do MEC, ou seja, não existe uma autorização 
específica ou qualquer documento para um curso de Pós - Graduação de qualquer Instituição no 
País. Se a Instituição é credenciada ao MEC, pode ofertar cursos de Pós - Graduação. Se a 
Instituição é credenciada ao MEC, ela pode automaticamente através do seu departamento de 
Pós – Graduação e Pesquisa oferecer cursos de Pós – Graduação Lato Sensu, inclusive, através 
de parcerias com instituições que tenham domínio e excelência em áreas específicas do 
conhecimento como o Instituto Brasileiro de Coaching. 
 
 
Você pode ver a informação de que cursos de Pós – Graduação independem de autorização 
no próprio MEC. 
 

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13070:oscurs
os-de-pos-graduacao-lato-sensu-precisam-ser-autorizados-e-reconhecidos-

pelomec&catid=127:educacao-superior&Itemid=230 
  

 
O IBC junto a Faculdade Monteiro Lobato, instituição devidamente credenciada pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), cada um com suas devidas responsabilidades, 
oferecem Programas de Pós - Graduação, já que Instituições de ensino superior e/ou entidades 
especialmente autorizadas pelo MEC podem oferecer cursos de especialização em nível de Pós-
graduação Lato Sensu presenciais, nos quais se incluem os cursos designados como MBA - 
Master Business Administration, independentemente de  autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento, devendo atender ao  disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 
8 de junho de 2007. 
 

Os programas de Pós - Graduação oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Coaching 
atendem todos os dispostos da Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, de uma 
maneira geral são eles: 

 

 Carga – horária de no mínimo 360 horas/aula 

 Corpo docente qualificado com Mestres e Doutores 
 

 
- Credenciamento da Faculdade Monteiro Lobato no MEC (abaixo) 
http://emec.mec.gov.br/emec/consultacadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0
f6eb/MjE5OA== 
 
Como a Instituição tem a graduação de Administração, pode oferecer Pós – Graduações nessa 
área do Saber, onde se enquadra a disciplina de Coaching, Gestão e áreas correlatas. 
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Segue abaixo informações sobre a Sociedade Educacional Monteiro Lobato, grupo de 
ensino com a tradição e credibilidade de mais de 50 anos de existência e Instituição de Ensino 
Superior (Faculdade) devidamente credenciada pelo MEC. 
  

Sobre a Faculdade Monteiro Lobato (FATO) 

  
A Sociedade Educacional Monteiro Lobato foi fundada em 1958, pelo Professor Pinheiro 

Wlademirsky Eizerik junto a sua esposa Berta, como uma Escola de Jovens Adultos (EJA), no 
formato supletivo. Hoje é um complexo educacional, que conta com uma equipe de 130 
profissionais, atendendo mais de quatro mil alunos por ano. Possui uma sede de 16 andares, 
localizada no centro de Porto Alegre, uma história que une tradição e credibilidade. Uma 
empresa-modelo em temos de relacionamento direção-professor-aluno, ou seja, uma instituição 
que valoriza a relação em prol do desenvolvimento das pessoas e oferece Certificações de Pós 
- Graduação Lato Sensu através de seus parceiros com credibilidade, atendendo a todos os 
requisitos da legislação educacional federal vigente. 

 
- Credenciamento no MEC: 
http://emec.mec.gov.br/emec/consultacadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0
f6eb/MjE5OA== 
 
- Ato de Credenciamento da FATO no Diário Oficial da União (em anexo) 

- Site institucional: http://www.monteirolobato.edu.br/ 

- Pós – Graduação em Psicologia Positiva e Coaching no site da FATO 
http://www.monteirolobato.edu.br/ensino/textosGerais/177/apresentacao 
 
- Pós – Graduação em Gestão de Pessoas com Coaching no site da FATO 
http://www.monteirolobato.edu.br/ensino/textosGerais/192/apresentacao 

 
Por fim, declaramos, endossamos e confirmamos que a parceria educacional entre IBC e FATO 
é legítima, dentro dos parâmetros e legalidades do MEC e das leis federais e ambas as 
instituições estão comprometidas em oferecer Pós - Graduações de Excelência, que alinham a 
competência e a experiência em Coaching do IBC com a credibilidade e tradição da Certificação 
FATO, sendo que todos programas atendem as resoluções legais e os diplomas de Pós – 
Graduação da FATO são reconhecidos pelo MEC, bem como as formações e certificações em 
Coaching do IBC são devidamente reconhecidas nacionalmente e internacionalmente por 
diversas instituições em Coaching. 
 
Segue o link da notícia referente a parceria entre IBC e FATO, bem como o vídeo da parceria: 
 

 http://www.ibccoaching.com.br/noticias/ibc-e-sociedade-educacional-monteiro-lobato-
fazem-parceria/ 

 
  
Segue o link referente a todas as credenciais, reconhecimentos ou licenças internacionais do 
IBC. 
 

 http://ibccoaching.com.br/downloads/IBC-Credenciais-Internacionais.pdf 
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