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REGULAMENTO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CONTROLE DE 
QUALIDADE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Art. 1. Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas especí-
ficas inerentes ao Curso de Pós-graduação lato sensu em Controle de Qualidade e Segurança 
de Alimentos, em conjugação com o Regimento Geral do Instituto Federal do Espírito Santo 
(Ifes), o Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação do Ifes e demais 
dispositivos legais.

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

Art. 2. O Curso de Pós-graduação lato sensu em Controle de Qualidade e Segurança de Ali-
mentos tem como objetivo geral capacitar profissionais para atuar no controle de qualidade 
e segurança nas indústrias de alimentos e insumos, bem como nos serviços de alimentação, 
acrescentando-se os seguintes objetivos específicos:

i. Proporcionar a qualificação de recursos humanos no Controle de Qualidade e Seguran-
ça de Alimentos;

ii. Promover a capacitação de profissionais para funções técnicas na área de conhecimen-
to: Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal, Controle de Qualidade de Produtos 
de Origem Vegetal e Segurança de Alimentos;

iii. Propiciar a capacitação de profissionais para atuar nas áreas de serviços de alimenta-
ção, tais como: restaurantes, cantinas, supermercados e comércio de alimentos em geral;

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 3. O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Controle de Qualidade e Segurança de Ali-
mentos, ofertado na modalidade a distância, tem sua sede administrativa no Instituto Federal 
do Espírito Santo - Campus Piúma. O curso seguirá o calendário anual das atividades acadê-
micas definido pela Coordenação do Curso e pela Coordenadoria de Registros Acadêmicos do 
Campus Piúma, tendo como carga horária de disciplinas 420 (quatrocentos e vinte) horas, e 
para elaboração do Trabalho de Conclusão Final (TCF) 60 horas (sessenta horas), totalizando 
480 horas (quatrocentos e oitenta horas).

Parágrafo único. Os componentes curriculares serão ministrados em cinco módulos, a serem 
concluídos no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, incluindo a defesa do TCF. O prazo para 
defesa do TCF poderá ser prorrogado por até 6 meses, mediante aprovação do colegiado.

Art. 4. A unidade de apoio presencial de oferta do curso será o Instituto Federal do Espírito 
Santo - Campus Piúma. Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piúma, ES. 
CEP 29285-000. Telefone: (28) 3520-0600. E-mail: pgcqsa@ifes.edu.br. Horário de atendimento 
aos alunos: 8:00 as 12:00 das 13:00 as 17:00.

Art. 5. O funcionamento do curso será de segunda a sábado, de acordo com o calendário aca-
dêmico do curso.

Art. 6. O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas tem como Coordenador Geral o docen-
te Ivan Almeida Rozário Júnior (ivan.rozario@ifes.edu.br) e está atualmente sem sala física. O 
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referido núcleo está pautado nas leis 10.639/03 e 11.645/08 embasada na resolução 202/2016 
do Conselho Superior.

Art. 7. A Política de Assistência Estudantil (PAE) do Ifes, regulamentada pela Resolução do 
Conselho Superior nº 19, de 09 de maio de 2011 e a Portaria nº. 1.602, de 30 de dezembro 
de 2011, é uma política social que tem como prioridade fundamental viabilizar a igualdade 
de oportunidades e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico do aluno, além de 
agir, preventivamente, para minimizar as situações de repetência e evasão escolar. 
Contribuindo assim, para a permanência e conclusão dos estudos do aluno regularmente 
matriculado no Ifes, prioritariamente dos que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social. Contato e-mail: assistenciaestudandil.pi@ifes.edu.br. Localização prédio administrativo 
campus Piúma.

Art. 8. O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) tem por 
finalidade desenvolver ações que contribuam para a promoção da inclusão escolar de pessoas 
com necessidades específicas, buscando viabilizar as condições para o acesso, permanência e 
saída com êxito em seus cursos, tomando como base, entre outras coisas a resolução nº 10 de 
2017 do Conselho Superior, principalmente em seus incisos:

i. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) destinada a assegurar e promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para pessoa 
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

ii. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 que reconhece como meio legal de comunicação 
e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a elaassociados.

iii. O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, prescreve que as instituições federais 
de ensino devem garantir às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação 
nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos 
os níveis, etapas e modalidades de educação

iv. A Resolução n0 62, de 10 de novembro de 2010 que ao tratar do Estatuto do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, preconiza o compromisso com a 
justiça social, a equidade, a cidadania e a inclusão de pessoas com necessidades educacionais 
especiais e deficiências específicas.

v. As políticas de ações afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiência já 
constituem uma realidade em diversos cursos e programas de pós-graduação no contexto das 
instituições de ensino superior no Brasil.

Para fins deste regulamento, entende-se como pessoas com necessidades específicas aque-
las com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdo-
tação. Contato: napne.pi@ifes.edu.br.Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, 
Piúma, ES. CEP 29285-000.

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE

Art. 9. O corpo docente do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Controle de Qualidade e 
Segurança de Alimentos, ofertado na modalidade a distância pelo Ifes - Campus Piúma, deverá 
ser constituído, preferencialmente, por professores ou técnicos-administrativos do Ifes, espe-
cialistas, sendo que mais de 50% (cinquenta por cento) desses professores deverão apresentar 
titulação de mestre ou de doutor.

§1°. A titulação dos docentes ou técnicos-administrativos, em nível de mestrado ou dou-
torado, para fins de atuação em cursos de Pós-graduação no âmbito do Ifes, deverá ter sido 
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obtida em um curso recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação (MEC) e credenciado pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE), órgão do MEC, ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado no 
Brasil por uma instituição autorizada pela Capes e pelo CNE.

§2°. O corpo docente do curso de Pós-Graduação  lato sensu em Controle de Qualidade e 
Segurança de Alimentos é composto por 55,6% de doutores e 44,4% de mestres.

Art. 10. A participação de professores externos ao Ifes como docentes do curso se dará por 
meio de edital de seleção externa, cujos critérios serão estabelecidos pelo colegiado do curso. 

Art. 11. A avaliação do corpo docente é feita pelos discentes do curso por meio do sistema 
acadêmico do Ifes.

CAPÍTULO IV

DO COLEGIADO

Art. 12. O Colegiado do Curso será constituído pelos seguintes membros:

i. coordenador do Curso;
ii. pedagogo responsável pelo Curso;
iii. seis representantes do corpo docente, sendo quatro titulares e dois suplentes;
iv. três representantes do corpo discente, sendo dois titulares e um suplente.

Parágrafo único. Com exceção dos representantes do corpo discente, que têm um mandato 
de um ano, os demais membros do Colegiado do Curso têm mandato de 2 (dois) anos, sendo 
permitida a recondução.

Art. 13. O Colegiado do Curso será presidido pelo Coordenador do Curso. 

Art. 14. Compete ao Colegiado do Curso:

i. eleger o Coordenador do Curso;
ii. aprovar o Regimento Interno do Curso;
iii. deliberar sobre todos os assuntos relacionados ao ensino e à pesquisa desenvolvidos 

no respectivo Curso de Pós-graduação; 
iv. analisar e pronunciar-se nos processos de aproveitamento de componentes curriculares.

Parágrafo único. O Colegiado do Curso poderá criar Comissões Internas com atribuições espe-
cíficas relacionadas à gestão administrativa e acadêmica do Curso.

Art. 15. Ordinariamente, o colegiado se reunirá uma vez por semestre, ou, extraordinariamen-
te, por convocação do Presidente do Colegiado ou por requerimento de 1/3 (um terço) de seus 
componentes.

Parágrafo único. Em caso de reuniões extraordinárias, a convocação deverá ser expedida, no 
mínimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência mencionando-se a pauta.

Art. 16. Para haver reunião, será necessária a presença de 50% (cinquenta por cento) dos mem-

bros mais 1 (um).
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CAPÍTULO V

DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 17. A Coordenação do Curso deverá ser exercida por um docente do Ifes em regime de 
dedicação exclusiva, podendo, em casos excepcionais, devidamente justificados, a Pró-reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes homologar coordenadores que não estejam enquadrados 
nesse regime.

Art. 18. O coordenador do Curso será eleito pelo Colegiado do Curso.

Art. 19. O coordenador do Curso terá um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recon-
dução.

Art. 20. Compete à Coordenação do Curso:

i. gerenciar a implantação e execução do Curso, de acordo com o Projeto Político Peda-
gógico do Curso;

ii. acompanhar, junto ao designer instrucional do curso, a elaboração do material edu-
cacional a fim de garantir que este se inter-relacione com os demais trabalhos produzidos, de 
modo a promover a interdisciplinaridade;

iii. participar dos grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e elabora-
ção de materiais didáticos para a modalidade a distância, bem como o sistema de avaliação do 
aluno;

iv. realizar o planejamento e o desenvolvimento do processo seletivo de alunos;
v. realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e capacitação 

dos profissionais envolvidos no curso;
vi. definir, junto com o pedagogo, o calendário do Curso e de provas;
vii. acompanhar e supervisionar as atividades da equipe de apoio;
viii. aplicar os princípios da organização didática e demais regulamentos e normas da 

instituição;
ix. ter disponibilidade para atendimento às demandas da equipe de apoio relacionadas 

ao processo de ensino e de aprendizagem;
x. incentivar a equipe do Curso para o desenvolvimento de pesquisas e projetos;
xi. acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso;
xii. elaborar relatório estatístico de atividades do Curso, de acordo com a periodicidade 

da instituição;
xiii. encaminhar e acompanhar a avaliação do Curso;
xiv. auxiliar na elaboração de processos de autorização e reconhecimento do Curso;
xv. presidir o Colegiado do Curso, bem como as reuniões pedagógicas.

CAPÍTULO VI

DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 21. A organização curricular do curso engloba 5 (cinco) módulos, distribuídos conforme o 
quadro abaixo:
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Período Módulo

Componente Curricular
Professor 
Responsável

Pré-re-
quisito

Carga 
HoráriaCódigo Descrição Créditos

Obrigatória/
Optativa

Teórica/
Prática

Presencial/
A Distância

1 1 AEAD
Ambien-
tação em 
EaD

2 Obrigatória Prática EAD
Silvio Trinda-
de Alvim

Não há. 30h

1 1 MPC

Metodo-
logia da 
Pesquisa 
Científica

2 Obrigatória Teórica EAD
Celi Maria de 
Souza

Não há. 30h

1 1 MA
Microbio-
logia de 
Alimentos

4 Obrigatória Teórica EAD

Flávia Regina 
Spago de 
Camargo 
Gonçalves

Não há 60h

1 2 PCQSA

Progra-
mas para 
controle de 
qualidade 
e segu-
rança de 
alimentos

6 Obrigatória Teórica EAD

Dayse Aline 
Silva Bartolo-
meu Oliveira 
/ Marcelo 
Giordani 
Minozzo/Mo-
nique Lopes 
Ribeiro

Não há 90h

2 3 CQPOVA

Controle 
de quali-
dade de 
produtos 
de origem 
vegetal e 
animal

6 Obrigatória Teórica EAD

Dayse Aline 
Silva Bartolo-
meu Oliveira 
/ Marcelo 
Giordani 
Minozzo/Mo-
nique Lopes 
Ribeiro

Não há 90h

2 3 PEAT 1

Pesquisa, 
elaboração 
e apresen-
tação de 
trabalho I

3 Obrigatória Teórica EAD
Gabriel 
Domingos 
Carvalho

Não há 30h

2 4 PEAT 2

Pesquisa, 
elaboração 
e apresen-
tação de 
trabalho II 

3 Obrigatória Teórica EAD
Gabriel 
Domingos 
Carvalho

Não há 30h

2 4 GA
Gestão 
Ambiental

2 Obrigatória Teórica EAD
Thiago Holan-
da Basílio

Não há 30h

2 4 GQ
Gestão da 
Qualidade

2 Obrigatória Teórica EAD
Hudson 
Cássio Gomes 
Oliveira

Não há 30h

3 5 TCF
Trabalho 
de Conclu-
são Final

4 Obrigatório
Teórico
/Prático

EAD
Marcelo Gior-
dani Minozzo

Não há 60h

Carga Horária Total de Disciplinas Obrigatórias 480h

Carga Horária Total de Disciplina(s) Optativa(s) a ser cumprida 0h

Carga Horária do Trabalho de Conclusão Final 60h

Carga Horária Total do Curso 540 h
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Art. 22. Reestruturações curriculares deverão ser submetidas ao respectivo Colegiado do Cur-
so de Pós-graduação Lato Sensu em Controle de Qualidade e Segurança de Alimentos e poste-
riormente à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes.

Art. 23. A estrutura curricular do curso deverá ser formalmente comunicada ao aluno por oca-
sião de seu ingresso no Curso e quando houver modificações.

ADMISSÃO, MATRÍCULA E DESLIGAMENTO

DA ADMISSÃO

Art. 24. As vagas para o processo de seleção do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Con-
trole de Qualidade e Segurança de Alimentos, ofertado na modalidade a distância, serão desti-
nadas a portadores de diploma de nível superior devidamente reconhecido e deverão estar em 
conformidade com a Resolução no 1, de 8 de Junho de 2007, do CNE/CES, publicada no D.O.U. 
de 08/06/2007, ou com legislação que venha a substituí-la.

Art. 25. Em respeito aos princípios democráticos de igualdade de oportunidades, a seleção de 
candidatos para ingresso no curso será realizada mediante Processo Seletivo, preferencialmen-
te, ou outra forma que o Ifes venha a adotar, obedecendo à legislação pertinente.

Art. 26. A oferta de vagas e as formas de ingresso no curso serão definidas a cada período letivo.

§1° As diferentes modalidades de admissão terão regulamentos próprios elaborados pela 
Comissão de Processo Seletivo (CPS) indicada pelo colegiado do curso e aprovados pela Pró-
-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, pautados nas diretrizes estabelecidas nesse regimento.

§2° As normas, os critérios de seleção, os programas e a documentação dos processos sele-
tivos para o curso constarão em edital próprio.

Art. 27. As Ações Afirmativas seguem a Resolução do Conselho Superior nº 10, de 27 de março 
de 2017, que regulamenta para as Instituições Federais de Ensino Superior a necessidade de 
adoção de políticas de ações afirmativas para inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e 
pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação. 

Art. 28. Caberá à Comissão Permanente de Ações Afirmativas na Pós-graduação (CPAA-Pós), 
produzir indicadores para acompanhamento do acesso e permanência dos estudantes públi-
co-alvo da Resolução do Conselho Superior nº 10, de 27 de Março de 2017, nos cursos e pro-
gramas de pós-graduação e, a cada 3 (três) anos realizar diagnóstico de caráter avaliativo e 
propositivo a ser encaminhado à Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, para que tome as 
providências necessárias, levando em consideração as diretrizes dos incisos:

i. A Portaria Normativa MEC n 13, de 11 de maio de 2016, que, prescreve para as Institui-
ções Federais de Ensino Superior a necessidade de adoção de políticas de ações afirmativas 
para inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em seus pro-
gramas de pós-graduação.

ii A Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial que 
garante à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, preconizando a cria-
ção de incentivos a pesquisas e estudos voltados para temas pertinentes à população negra 
e, apoio a grupos e núcleos de pesquisa em temáticas de interesse da população negra nos 
programas de pós-graduação.

iii. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) destinada a assegurar e promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para pessoa 
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

iv. O Plano de Desenvolvimento Institucional do Ifes 2014-2019 que assegura, no desen-
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volvimento das ações do Ifes o compromisso com: as realidades locais, a adequação dos proje-
tos dos cursos aos arranjos culturais, o respeito à diversidade e à eliminação de preconceitos de 
forma a atender os sujeitos em sua totalidade.

v. A definição de Ações Afirmativas como um conjunto de medidas especiais voltadas a 
grupos discriminados e vitimados pela exclusão social ocorridos no passado ou no presente, 
cujo objetivo é eliminar as desigualdades e segregações, de forma que não se mantenham 
grupos elitizados e grupos marginalizados na sociedade.

vi. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), mediante a decisão consignada na Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 186/2014, considera que as 
ações afirmativas são políticas compatíveis com os valores e princípios da Constituição brasilei-
ra, determinando que: as ações afirmativas são constitucionais; a autodeclaração é constitucio-
nal; criar comissão para averiguar e evitar fraudes é constitucional.

vii. As políticas de ações afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiência já 
constituem uma realidade em diversos cursos e programas de pós-graduação no contexto das 
instituições de ensino superior no Brasil.

Art. 29. Do total de vagas disponíveis em cada processo seletivo dos cursos e programas de 
pós-graduação do Ifes, fica reservado o mínimo de 25% das vagas para candidatos autodecla-
rados negros (pretos e pardos) e indígenas. 

§1º Os candidatos autodeclarados negros e indígenas concorrerão concomitantemente às 
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifica-
ção no processo seletivo. 

§2º Os candidatos autodeclarados negros e indígenas aprovados dentro do número de va-
gas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento 
das vagas reservadas. 

§3o Em caso de desistência de candidatos autodeclarados negros e indígenas aprovados 
em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro e indígenas posteriormente 
classificado. 

Art. 30. Do total de vagas disponíveis, em cada processo seletivo dos cursos e programas de 
pós-graduação do Ifes, fica reservado o mínimo de 5% das vagas para candidatos com defici-
ência. 

§1o Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas 
e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo 
seletivo. 

§2o Os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para 
ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reserva-
das. 

§3o Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a 
vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado.

Art. 31. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas à candida-
tos negros, indígenas e pessoas com deficiência, esse será aumentado para o primeiro número 
inteiro subsequente, mantendo a oferta de no mínimo 01 vaga para cada categoria de reserva 
de vagas. 

Art. 32. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados na condição de 
autodeclarados negros, indígenas e com deficiência para ocupar as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e preenchidas pelos demais candi-
datos aprovados, observada a ordem de classificação. 

Art. 33. Os candidatos à reserva de vagas farão sua opção no ato da inscrição, utilizando for-
mulário próprio indicando uma das modalidades de reserva de vagas, a saber: i. negros ou 
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indígenas, ii. pessoa com deficiência. As categorias negro (preto e pardo) e indígena serão de-
finidas conforme as classificações utilizadas pelo IBGE. A categoria pessoa com deficiência será 
definida especificando o tipo de deficiência do candidato, de acordo com as especificações 
determinadas pela Lei 13.146 de 06/07/2015. 

§1o A comprovação da autodeclaração dos candidatos cotistas aprovados, dar-se-á por cri-
térios e metodologias a serem estabelecidas pela Comissão Permanente de Ações Afirmativas 
da Pós-Graduação (CPAA-Pós), a ser criada com a finalidade de acompanhamento, avaliação e 
assessoramento aos Cursos e Programas de Pós-Graduação do Ifes.

§2o Os processos seletivos deverão garantir recursos e serviços de acessibilidade para que 
os candidatos com deficiência realizem o processo seletivo com equidade de condições. 

DA PRÉ-MATRÍCULA DE INGRESSO

Art. 34. A pré-matrícula de ingresso refere-se à manifestação de interesse do candidato em 
constituir vínculo com a instituição após aprovação e classificação em processo seletivo.

Art. 35. A pré-matrícula de ingresso será realizada na Coordenadoria de Registros Acadêmicos 
do Campus Piúma, mediante requerimento fornecido pelo Ifes e devidamente preenchido, as-
sinado e acompanhado dos documentos exigidos pela legislação em vigor e pelo Ifes, confor-
me divulgação em edital.

§1° A pré-matrícula de ingresso poderá ser efetivada pelo próprio candidato ou represen-
tante legal, munido de procuração específica para esse fim, com firma reconhecida em cartório 
e apresentando os documentos exigidos no edital.

§2° No que diz respeito aos documentos exigidos pela legislação em vigor e pelo Ifes, con-
forme a divulgação em edital, na pré-matrícula será aceita, como documento equivalente ao 
diploma, uma declaração atestando que o candidato concluiu a carga horária do curso e o Tra-
balho de Conclusão Final (TCF), com a previsão da colação de grau; no entanto, até a data limite 
da matrícula, o candidato terá de apresentar a comprovação da colação de grau.

§3° O candidato que não realizar a pré-matrícula dentro dos prazos estabelecidos em edital 
será considerado desistente, perdendo a sua vaga na Instituição, hipótese em que será convo-
cado o suplente imediato para ocupação dela.

§4° Em nenhuma hipótese será aceita a pré-matrícula com documentação incompleta.

§5° No caso de desistência, a documentação entregue na pré-matrícula só será devolvida se 
o pedido for feito no prazo máximo de 1 (uma) semana após a pré-matrícula, mediante a assi-
natura do termo de desistência, na Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus Piúma.

Art. 36. Caso haja a convocação de candidatos suplentes, esta será realizada pelo Coordenado-
ria de Registros Acadêmicos do Campus Piúma.

Art. 37. Para se matricular no curso de Pós-graduação Lato Sensu em Controle de Qualidade 
e Segurança de Alimentos, ofertado pelo Ifes/Piúma na modalidade a distância, o candidato 
deverá ter concluído o curso de Graduação.

DA MATRÍCULA

Art. 38. A matrícula institucional é o ato que vincula efetivamente o estudante ao curso para o 
qual foi aprovado no processo seletivo da modalidade a distância, satisfeitas as condições de 
ingresso, constituindo-se na validação da pré-matrícula.

§1° A matrícula será realizada pelo Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus 
Piúma, que fará a análise dos documentos apresentados na pré-matrícula.
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§2° Todos os documentos apresentados na pré-matrícula ficarão retidos no Coordenadoria 
de Registros Acadêmicos do Campus Piúma.

Art. 39. O candidato que requerer a pré-matrícula só terá a sua matrícula efetivada após análise 
e parecer favorável sobre os documentos apresentados, bem como o disposto no § 2° do art. 
32°, quando será fornecido comprovante de matrícula ao aluno.

Parágrafo único. O não acesso ao ambiente virtual de aprendizagem nos cinco primeiros dias 
do curso implicará cancelamento da matrícula, podendo ser convocado o candidato suplente.

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Art. 40. Entende-se por cancelamento da matrícula ou perda do direito à vaga no curso a ces-
sação total do vínculo do aluno, que ocorrerá nos seguintes casos:

i. por expressa manifestação da vontade do aluno, mediante assinatura do termo de can-
celamento da matrícula, pelo aluno ou por seu representante legal, dirigido à Coordenadoria 
de Coordenadoria de Registros Acadêmicos;

ii. quando o aluno apresentar no ato da matrícula documento falso ou falsificado;
iii. quando NÃO houver o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem nos 5 (cinco) 

primeiros dias do curso;
iv. quando o aluno cometer irregularidade ou infração disciplinar prevista no Código de 

Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes, apurada em sindicância para essa finalidade, com 
garantia do contraditório e da ampla defesa;

v. quando o aluno não obtiver nota mínima para a sua aprovação em qualquer um dos 
componentes curriculares.

Parágrafo único. O aluno desligado da Instituição pelos motivos previstos somente terá direito 
a nova matrícula por meio de novo processo seletivo.

Art. 41. Não é permitido o trancamento da matrícula no curso.

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO

Art. 42. A avaliação será realizada de forma processual com caráter diagnóstico e formativo, 
envolvendo os professores e alunos.

Art. 43. Na avaliação, serão considerados aspectos qualitativos e quantitativos, presentes tanto 
no domínio cognitivo quanto no desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores.

Art. 44. O registro do aproveitamento acadêmico dos alunos compreenderá a apuração da as-
siduidade, feita por meio dos encontros presenciais, e a avaliação do aproveitamento em todos 
os componentes curriculares.

§1° Para efeito de registro em pauta, serão considerados apenas os encontros presenciais 
obrigatórios acompanhados pelo professor, que não necessariamente representam a totalida-
de da carga horária do componente curricular.

§2° Os encontros presenciais ocorrerão ao final de cada disciplina, onde os processos de 
ensino-aprendizagem se consolidarão através da realização de parte das avaliações das com-
ponentes curriculares, compondo, assim, a nota final.

§3° Considera-se efetivamente concluída a distância a carga horária restante do componente 
curricular mediante a realização das atividades constantes no ambiente virtual de aprendizagem.

§4° Os registros das notas previstas no ambiente virtual de aprendizagem serão realizados 
pelo tutor a distância.

§5° A consolidação do aproveitamento acadêmico é de responsabilidade do professor.
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Art. 45. O aluno que faltar a qualquer avaliação presencial poderá fazer uma avaliação substi-
tutiva, devendo requerê-la à Coordenação do Curso, pessoalmente ou via requerimento envia-
do por carta registrada com AR, conforme datas e prazos previstos pela Coordenação do Curso, 
apresentando um dos documentos abaixo especificados, bem como de outros casos previstos 
em lei:

i. atestado e/ou laudo fornecido pelo médico cumprindo o disposto no artigo 1° do De-
creto-Lei n° 1.044/1969, isto é, o Código da Doença (CID) e o período de afastamento das ativi-
dades didáticas desenvolvidas na instituição;

ii. declaração de corporação militar comprovando que, no horário da realização da avalia-
ção, estava em serviço;

iii. declaração de firma ou repartição comprovando que o aluno estava em serviço.

Parágrafo único. Só haverá uma avaliação substitutiva para cada avaliação presencial.

Art. 46. O aluno que não atingir a média mínima para a aprovação em um componente curri-
cular poderá ser submetido a um período de recuperação definido pelo professor, com acom-
panhamento dos tutores, cuja realização dar-se-á a critério da equipe do Curso, dentro da pre-
visão de fechamento das pautas, conforme calendário acadêmico.

§1° Para cada componente curricular poderá ser realizado um único período de recuperação.

§2° O aluno que não atingir a nota mínima para a sua aprovação terá a sua matrícula can-
celada.

Art. 47. Poderão ser aproveitados os componentes curriculares cursados anteriormente, desde 
que apresentem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de similaridade do(s) conteúdo(s) 
do(s) componente(s) curricular(es) e da carga horária, mediante aprovação do Colegiado do 
Curso, em conformidade com o projeto do Curso.

§1° O Rendimento (ou aproveitamento) em cada disciplina será avaliado pelo professor res-
ponsável, que avaliará a compatibilidade da ementa, aprovação e assiduidade.

§2° O aluno poderá aproveitar no máximo 50% do total das componentes curriculares do curso.

Art. 48. O NAPNE será responsável pelas adequações necessárias para o atendimento a alunos 
com necessidades específicas, como:

i. tempo adicional para realização das atividades/avaliação, conforme demanda apresen-
tada pelo aluno com deficiência, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade, 
conforme Lei 13.146/2015.

ii. Flexibilização de correção de provas escritas realizadas por estudantes surdos valo-
rizando o aspecto semântico, conforme Decreto 5626/2005; Lei 13.146/2015 e Portaria MEC 
3.284/2003. 

iii. Prever a disponibilidade de provas em formatos acessíveis para atendimento às neces-
sidades específicas do candidato com deficiência, conforme Lei Nº 13.146/2015

Art. 49. Não haverá possibilidade de trancamento de disciplinas.

DO REGIME DOMICILIAR

Art. 50. O regime domiciliar é um processo que envolve família e escola, e dá ao aluno o direito 
de realizar atividades escolares em seu domicílio quando houver impedimento de frequência 
às aulas, sem prejuízo à sua vida acadêmica.

Parágrafo único. Durante o período de regime domiciliar, o aluno terá as suas faltas registradas 
e ao final do período, as faltas serão justificadas pelo setor responsável.

Art. 51. Terá direito ao regime domiciliar o aluno que necessitar se ausentar das aulas por um 
período superior a 15 (quinze) dias e inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, nos seguintes casos:
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i. ser portador de doença infectocontagiosa;
ii. necessitar de tratamento prolongado de saúde que implique internação hospitalar, 

atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio;
iii. necessitar acompanhar parentes de primeiro grau com problemas de saúde, quando 

comprovada a necessidade de assistência intensiva.

§1º A aluna gestante terá direito a 3 (três) meses de regime de exercícios domiciliares a 
partir do oitavo mês de gestação, desde que seja apresentada a devida comprovação médica.

§2º O regime domiciliar será efetivado mediante atestado médico, visado pelo médico do 
campus, quando houver.

§3º O atestado médico deverá ser apresentado ao setor médico em um prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, após iniciado o impedimento.

Art. 52. Compete ao gabinete médico ou setor equivalente:

i. orientar o preenchimento do requerimento, mediante o atestado médico e as informações 
da família;

ii. encaminhar a documentação para o setor pedagógico responsável diretamente envol-
vido com o aluno.

Parágrafo único. Quando não houver gabinete médico ou setor equivalente, as atribui-
ções previstas nos incisos I e II passarão automaticamente para o setor pedagógico responsável.

Art. 53. Compete ao setor pedagógico do campus:

i. abrir o processo de regime domiciliar;
ii. fazer comunicação ao coordenador do curso solicitando tarefas escolares;
iii. manter contato direto com o aluno ou representante legal do estudante para o enca-

minhamento de tarefas e/ou recebimento das tarefas realizadas;
iv. encaminhar as tarefas realizadas para o coordenador do curso;
v. comunicar ao setor de assistência ao educando.

Parágrafo único. O aluno que comprovar incapacidade de realizar as tarefas domiciliares ficará 
sujeito, quando possível, a uma proposta diferenciada de atendimento a ser definida pelo Co-
legiado de Curso.

Art. 54. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o prazo 
previsto no §3º do Art. 51.

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL

Art. 55. O Trabalho de Conclusão Final (TCF) constitui-se numa atividade científica de sistema-
tização do conhecimento sobre um objeto de estudo, cuja exigência constitui-se um requisito 
obrigatório para a integralização curricular do estudante.

Art. 56. O Trabalho de Conclusão Final será um artigo de natureza teórica- empírica.

Art. 57. A pesquisa a ser desenvolvida no TCF focalizará um tema ligado ao conteúdo do curso, 
na área de concentração escolhida e em consonância com seus objetivos, e para a sua elabora-
ção serão respeitadas as normas contidas no Projeto Pedagógico do Curso.

Art. 58. A orientação acadêmica do aluno será feita pelo professor orientador, podendo, tam-
bém, receber o apoio de um co-orientador, ambos com comprovada competência técnica para 
o tema, designados pela Coordenação do Curso.

§1° O estudante receberá orientação docente individualizada para a realização do seu TCF.

§2° No caso de multidisciplinaridade da temática, será permitido ao professor orientador 
solicitar à Coordenação do Curso o apoio de um professor co-orientador.
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§3° Cada professor orientador poderá orientar e/ou co-orientar até 5 (cinco) alunos do curso.

§4° No processo de orientação, caberá ao orientador:
i. elaborar o plano de orientação, conforme o projeto de curso, considerando o tempo 

disponível para a realização da pesquisa;
ii. definir, junto ao aluno, o tema preliminar da pesquisa e a metodologia a ser utilizada;
iii. organizar, juntamente ao aluno, um cronograma de desenvolvimento da pesquisa;
iv. acompanhar ativamente o desenvolvimento do cronograma de trabalho elaborado 

junto com o estudante;
v. reunir-se com o aluno em orientação, de acordo com o cronograma estabelecido;
vi. orientar o aluno com relação aos processos e normas acadêmicas em vigor;
vii. orientar o aluno na elaboração do plano de trabalho que dará origem ao TCF e, tam-

bém, no decorrer do curso;
viii. presidir a banca de avaliação do TCF e responsabilizar-se pela ata;
ix. definir, ao final do processo de elaboração, se o TCF está em condições de ser apresen-

tado, por meio do parecer emitido para a Coordenação do Curso;
x. verificar, após a defesa, se o aluno realizou as alterações sugeridas pela banca, em caso 

de aprovação com ressalvas.

§5° No processo de co-orientação, caberá ao co-orientador:
i. apoiar a elaboração do plano de orientação, conforme o projeto de curso, considerando 

o tempo disponível para a realização da pesquisa;
ii. acompanhar o desenvolvimento do cronograma de trabalho elaborado junto com o 

orientador e o estudante;
iii. reunir-se com o aluno em orientação, de acordo com o cronograma estabelecido;
iv. orientar o aluno com relação aos processos e as normas acadêmicas em vigor;
v. substituir o orientador na banca de avaliação do TCF, quando for o caso;
vi. apoiar a verificação da defesa e, após esta ocorrer, verificar se o aluno realizou as alte-

rações sugeridas pela banca, em caso de aprovação com ressalvas.

Art. 59. O aluno poderá solicitar à Coordenação do Curso a troca do professor orientador, des-
de que faça o requerimento justificado por escrito e protocolado, o qual será encaminhado 
para apreciação pelo colegiado do curso. 

Parágrafo único. A Coordenação do Curso poderá, a qualquer tempo, realizar a troca do profes-
sor orientador no caso do não cumprimento das atribuições listadas no § 4° do art. 58.

Art. 60. Para a submissão do TCF à Banca Examinadora deverão ser respeitados os seguintes 
critérios:

i. integralizar a carga horária mínima exigida pelo curso;
ii. ter sido aprovado em todos os componentes curriculares;
iii. receber parecer favorável para a defesa do seu respectivo professor orientador.

Art. 61. A defesa do TCF é individual e obrigatória, devendo ser apresentada a uma Banca 
Examinadora, de acordo com a legislação vigente e em conformidade com o projeto do curso, 
podendo ser utilizada ferramenta de webconferência ou tecnologia similar.

Parágrafo único. Nos casos de informações que possam prejudicar ou causar riscos a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, estas serão passíveis de restrição ao 
acesso, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, n° 12.527/2007 (Art. 23, VI).

Art. 62. A banca examinadora será composta por 3 (três) integrantes, sob a presidência do 
professor orientador.

Parágrafo único. Os membros da banca deverão ser sugeridos pelo orientador e aprovados 
pelo Colegiado do Curso.

Art. 63. Caberá ao Presidente da Banca Examinadora:
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i. proceder à avaliação final, considerando que cada membro da banca dará uma nota de 
0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a nota final calculada pela média aritmética;

ii. comunicar o resultado final ao aluno;
iii. registrar em ata o resultado final e encerrar os trabalhos;
iv. encaminhar a ata assinada à Coordenação do Curso para que seja arquivada.

Parágrafo único. A nota mínima para a aprovação do TCF é de 60 (sessenta) pontos.

Art. 64. O aluno deverá encaminhar para cada membro da banca o arquivo digital do TCF, em 
formato texto, com no mínimo 3 (três) semanas de antecedência da apresentação.

Art. 65. O orientando deverá fazer as correções solicitadas pela banca no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, e, após a validação do professor orientador, deverá ser encaminhada à Coorde-
nação do Curso a versão final em arquivo eletrônico em formato pdf.

DA CONCESSÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA

Art. 66. Para obtenção do certificado de especialista em conformidade com o regulamento da 
Pós-Graduação no Sistema Ifes, o aluno deverá:

i. completar a carga horária mínima constante no projeto do curso;
ii. ter aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) em cada componente curricular;
iii. ter frequência mínima de 75%.
iv. obter aprovação no TCF;
v. apresentar o documento nada consta da biblioteca e Coordenadoria de Registros Aca-

dêmicos do Ifes - Campus Piúma

Art. 67. O certificado de conclusão de curso de Pós-graduação Lato Sensu em Controle de 
Qualidade e Segurança de Alimentos, expedido pela Coordenadoria de Registros Acadêmicos 
do Campus Piúma, e de acordo com a legislação em vigor, deve mencionar a área de conheci-
mento do curso e ser acompanhado do respectivo histórico escolar, no qual constarão, obriga-
toriamente:

i. relação dos componentes curriculares, carga horária, nota obtida pelo aluno com nome 
e qualificação dos professores por elas responsáveis;

ii. período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo 
trabalho acadêmico;

iii. título do Trabalho de Conclusão do Curso e nota obtida;
iv. declaração de cumprimento de todas as disposições da Resolução CNE/CES n° 1, de 08 

de junho de 2007, ou legislação que venha a substitui-la, assim como referência às outras nor-
mas que amparam o curso, a expedição do certificado, o ato de autorização de funcionamento 
e respectiva data de aprovação pelo Conselho Superior do Ifes.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 68. As disposições sobre patentes, segredo industrial, direitos autorais e outras formas de 
proteção da propriedade intelectual, decorrentes das atividades de operações previstas ou não 
em parcerias regidas por instrumentos jurídicos, serão analisadas pela Agifes, órgão respon-
sável pela gestão da proteção da propriedade intelectual no âmbito do Ifes, de acordo com a 
legislação em vigor.

Art. 69. Na ocorrência da reprovação, tendo em vista o não preenchimento de um ou mais re-
quisitos necessários para a obtenção do certificado, o aluno poderá reingressar por meio de um 
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novo processo seletivo, no caso de re-oferta do curso, e requerer o aproveitamento, conforme 
disposto no Art. 47.

Art. 70. Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do curso consultando, quando neces-
sário, a PRPPG, observada a legislação pertinente em vigor.

Art. 71. Este regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pelo CPPG e CEPE do Ifes.



Ifes – Campus Piúma
28 3520-0600

Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Praia Doce
29285-000 – Piúma

Espírito Santo


