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INTRODUÇÃO GERAL

Art. 1º Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas espe-
cíficas inerentes ao curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial, em conju-
gação 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.

DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial tem como objetivo 
proporcionar ao educando conhecimentos específicos sobre gestão empresarial para o de-
sempenho de atividades voltadas para a gestão, execução e controle das informações estra-
tégicas, administrativas e financeiras.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 3º  O Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial é ofertado pelo Cam-
pus Linhares.

Art. 4º O Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial 
define que o curso deve ser concluído em no máximo 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a 
defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

Art. 5º O Curso tem carga horária de 360 horas de aulas presenciais e 80 horas reservadas 
para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), totalizando 440 horas. Os com-
ponentes curriculares terão carga horária de 36 horas.

Art. 6º O curso acontece às terças e quartas-feiras, das 18:30 as 22:30 na sede co Campus 
Linhares.

DO CORPO DOCENTE

Art. 7º A execução das atividades dos Cursos de Pós-Graduação em Gestão Empresarial é 
de responsabilidade do seu Corpo Docente, composto majoritariamente, por professores 
do Ifes.

§ 1º O Curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial poderá contar com servidores 
técnico-administrativos do Ifes, desde que sua titulação e área sejam compatíveis com o 
curso.

§ 2º O Curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial poderá contar com o concurso, 
eventual ou por prazo limitado, de professores visitantes e professores convidados.

§ 3º O Corpo de Professores da Pós-Graduação em Gestão Empresarial deverá ser com-
posto majoritariamente por portadores de título de doutor ou de mestre.

§ 4º Profissionais externos ao quadro de docentes do Ifes, portadores de titulação com-
patível e experiência reconhecida na área, podem participar do corpo docente do curso lato 
sensu, desde que haja compatibilidade de horário com suas atividades externas, mediante 
justificativa e credenciamento prévio definido pelo colegiado do curso.

DO COLEGIADO

Art. 8º O curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial é constituído pelo Co-
legiado composto por 04 (quatro) docentes permanentes do curso, além Coordenador do 
Curso que, por sua função de Coordenador, torna-se membro nato, um representante da 
Coordenação de Gestão Pedagógica e um representante discente, eleito pelos seus pares e 
será presidido pelo Coordenador do Curso.
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Art. 9º Compete ao Colegiado do curso:
I- eleger o Coordenador do Curso;
II- propor alterações deste Regimento para posterior análise da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação do Ifes;
III- deliberar sobre todos os assuntos relacionados ao ensino e à pesquisa desenvolvi-

dos no Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial;
IV- O Colegiado reunir-se-á sempre que convocado pelo Coordenador do Curso ou 

por solicitação de 1/3 (um terço) dos seus membros, e deliberará por maioria simples dos 
presentes;

V- O mandato dos membros do Colegiado do Curso será de 24 (vinte e quatro) meses 
permitida à recondução por mais um mandato;
Parágrafo único. O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Empre-
sarial poderá criar Comissões Internas com atribuições específicas relacionadas à gestão 
acadêmica e administrativa do Curso.

DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 10. O Coordenador do Curso deve ser docente do Ifes em regime de dedicação exclusi-
va, podendo, em casos excepcionais, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes homo-
logar coordenadores que não preencham essas condições.

Art. 11. O Coordenador do Curso deve ser eleito pelo colegiado do Curso e o prazo do 
mandato será de 24 (vinte e quatro) meses permitida à recondução por mais um mandato 
elegível.

Art. 12. Compete ao Coordenador do Curso:
I- Coordenar, supervisionar e tomar as providências necessárias para o funcionamento 

do curso;
II- Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;
III- Participar da elaboração do processo seletivo do Curso;
IV- Convocar reuniões com alunos e docentes do Curso;
V- Elaborar relatório acadêmico e administrativo do curso e encaminhar aos órgãos 

competentes;
Parágrafo único. O Coordenador indicará um Coordenador Substituto, dentre os docentes 
do Colegiado para suprir suas eventuais ausências.

Art. 13. Compete a Coordenação de Gestão Pedagógica:
I- Indicar representante para participar do Colegiado do Curso;
II- Cadastrar o Curso no Sistema Acadêmico e associar os professores às pautas;
III- Participar da elaboração do processo seletivo do Curso;
IV- Convocar reuniões com alunos e docentes do Curso.

Art. 14. Compete a Coordenação de Registro Escolar efetivar a matrícula e confeccionar do-
cumentação relativa à vida acadêmica do corpo discente (Histórico Escolar, Certificados de 
Conclusão, Diplomas, Atestados, entre outros de sua competência).

Art. 15. Compete a Coordenação de Apoio ao Educando promover e coordenar políticas de 
assistência ao corpo discente no âmbito do campus, atendendo aos aspectos sociais, eco-
nômicos, culturais e de saúde.

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 16. O coordenador pedagógico será indicado pela Coordenação de Gestão pedagógica.
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Art. 17. Compete ao Coordenador Pedagógico do Curso:
I- Coordenar, supervisionar e tomar as providências para garantir a proposta pedagó-

gica do curso;
II- Verificar o cumprimento das ementas e da carga horária dos componentes curricu-

lares/módulos do curso;
III- Estabelecer mecanismos adequados de orientação pedagógica aos alunos do cur-

so;
IV- Coordenar as ações de planejamento dos docentes;
V- Participar da elaboração dos editais dos processos seletivos da Pós-Graduação;
VI- Encaminhar para a Coordenação Geral do Curso as solicitações do corpo discente;
VII- Encaminhar à CRA, em conjunto com a coordenação geral do curso, a relação dos 

candidatos em condições de receber certificados de Pós-Graduação;
VIII- Convocar reuniões com alunos do curso;
IX- Coordenar a avaliação discente do curso;
X- Auxiliar a Coordenação Geral do Curso na elaboração de relatório acadêmico do 

curso.

DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 18. As disciplinas do curso estão organizadas da seguinte forma:

Art. 19. As disciplinas do curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial são 
divididas em módulos. Ao término de cada módulo, dá-se um período de 01(uma) semana 
de “recesso” até o início do próximo módulo.
Parágrafo único. Os módulos são compostos por 02 (duas) disciplinas simultâneas.

DA AVALIAÇÃO

Art. 20. A avaliação será realizada de forma processual com caráter diagnóstico e formativo, 
envolvendo professores e alunos.

Art. 21. Na avaliação serão considerados aspectos qualitativos e quantitativos, presentes 
tanto no domínio cognitivo, afetivo e psicomotor, incluídos o desenvolvimento de hábitos, 
atitudes e valores, visando diagnosticar estratégias, avanços e dificuldades, de modo a reor-
ganizar as atividades pedagógicas. 

§ 1º A avaliação dos alunos com necessidades específicas deve considerar seus limites e 
potencialidades, facilidades ou dificuldades em determinadas áreas do saber ou do fazer, e 
deve contribuir para o crescimento e a autonomia desses alunos. 

§ 2º Na avaliação dos alunos com necessidades específicas, o Ifes oferecerá adaptações 

NOME DA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA TOTAL
MODALIDADE

(TEÓRICA OU PRÁTICA)
(PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA)

Teorias Organizacionais Contemporâneas 36h Teórica/prática - presencial

Gestão de Marketing 36h Teórica/prática - presencial

Gestão de Pessoas 36h Teórica/prática - presencial

Contabilidade Empresarial 36h Teórica/prática - presencial

Gestão de Custos 36h Teórica/prática - presencial

Metodologia da Pesquisa 36h Teórica/prática - presencial

Planejamento Empresarial 36h Teórica/prática - presencial

Gestão Financeira e Orçamentária 36h Teórica/prática - presencial

Análise de Investimentos 36h Teórica/prática - presencial

Gestão de Operações 36h Teórica/prática - presencial

Trabalho de Conclusão de Curso 80h
Orientação – presencial/a 

distância
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de instrumentos de avaliações e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno 
com necessidades específicas, inclusive tempo adicional para realização de provas, confor-
me as características da deficiência ou outra necessidade especial.

Art. 22. O registro do aproveitamento acadêmico dos alunos compreenderá a apuração da 
assiduidade e a avaliação do aproveitamento em todos os componentes curriculares.
Parágrafo único. O professor deverá registrar diariamente as atividades desenvolvidas nas aulas e 
a freqüência dos alunos em instrumento de registro adotado, observadas as Orientações Normati-
vas da Proen e as Resoluções do Conselho Superior pertinentes.

Art. 23. Os instrumentos de avaliação poderão ser diversificados, e deverão ser obtidos com 
a utilização de, no mínimo, 3 (três) instrumentos documentados, tais como: exercícios, pro-
jetos, provas, trabalhos, atividades práticas, fichas de observação, relatórios, autoavaliação, 
dentre outros. 

§ 1º Obrigatoriamente, os critérios e valores de avaliação adotados pelo  professor de-
verão ser explicitados aos alunos no início do período letivo, observadas as normas estabe-
lecidas neste documento. 

§ 2º Os professores deverão divulgar os resultados das atividades avaliativas pelo menos 
72 (setenta e duas) horas antes da próxima avaliação. 

§ 3º No final do processo, serão totalizadas as faltas e uma única nota para cada compo-
nente curricular. 

Art. 24. Os professores deverão enviar as pautas com os registros das atividades correta-
mente preenchidos e assinados ao setor pedagógico responsável ou setor equivalente do 
campus, dentro do prazo previsto no calendário acadêmico. 

Art. 25. Os professores deverão enviar as pautas, com notas e freqüências à CRA correta-
mente preenchidas e assinados, dentro do prazo previsto no calendário acadêmico.

Art. 26. Os resultados das avaliações serão expressos em notas graduadas de zero (0) a cem 
(100) pontos. 

§ 1º Para efeito de registro, o resultado do rendimento será expresso por valores inteiros. 
§ 2º Para efeito de registro acadêmico, será atribuída nota zero (0) aos alunos não avalia-

dos.

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO

Art. 27. Na verificação do aproveitamento em qualquer componente curricular dos cursos 
de graduação serão considerados: 

a) resultado do componente curricular obtido após, no mínimo, 3 (três)  instru-
mentos de avaliação descritos no Art. 23º; 

b) freqüência mínima exigida, conforme legislação vigente. 
§ 1º Estará aprovado no componente curricular o aluno que obtiver nota maior ou igual 

a 60 (sessenta) pontos e freqüência igual ou superior a  75% (setenta e cinco por cento), 
em cada componente curricular. 

§ 2º Será considerado aprovado no componente curricular o aluno que obtiver nota final 
igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, resultante da soma das notas dos instrumentos 
avaliativos aplicados.

§ 3º Estará reprovado no componente curricular o aluno que obtiver nota inferior a 60 
(sessenta) pontos, como resultado da soma das notas dos instrumentos avaliativos aplica-
dos e que obtiver freqüência inferior a 75%, em cada componente curricular.

§ 4º O aluno que não atingir 60 (sessenta) pontos em qualquer componente curricular, 
terá direito a um instrumento avaliativo de recuperação.
Parágrafo único. A modalidade do instrumento avaliativo de recuperação ficará a critério 
do Professor do componente curricular correspondente, obedecendo os descritos no Art. 
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23º, e este deverá ser aplicado até 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado final do 
componente curricular correspondente.

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DO CURSO

Art. 28. A avaliação das atividades-fim, ensino, pesquisa e extensão, além das atividades-
-meio, caracterizadas pelo planejamento e gestão do Ifes será supervisionada pela Pró-Rei-
toria de Desenvolvimento Institucional do Ifes, de acordo com o Programa de Avaliação Ins-
titucional e abrangerá toda a comunidade acadêmica. 

§ 1º O Ifes contará com um órgão colegiado permanente de coordenação do processo 
de autoavaliação denominada de Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

§ 2º O Processo de Avaliação Institucional será composto por diversos instrumentos tan-
to externos quanto internos, todos homologados pela CPA. 

Art. 29. É obrigatória a avaliação do curso pelos discentes (corpo docente, equipe de coor-
denação, estrutura física, outros envolvidos).

DA ADMISSÃO, MATRÍCULA E DESLIGAMENTO

DA ADMISSÃO

Art. 30. Poderão candidatar-se ao processo seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu 
em Gestão Empresarial portadores de diploma de nível superior, devidamente reconhecido 
(ou validado) pelos órgãos competentes do Ministério da Educação.

Art. 31. Serão oferecidas 30 vagas por turma.

Art. 32. O ingresso dos alunos no programa será por processo seletivo público, previsto em 
edital.

I- O processo seletivo será constituído de etapa única com Prova de Conhecimento 
Específico da área e terá caráter eliminatório e classificatório. 
Parágrafo único. As normas do processo seletivo serão estabelecidas pelo Colegiado do cur-
so.

Art. 33. A realização do processo seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção, composta 
por servidores do Ifes, nomeados por meio de Portaria emitida pelo Diretor Geral do Cam-
pus Linhares.
Parágrafo único. As atribuições da Comissão de Seleção serão estabelecidas pelo Colegiado 
do Curso.

Art. 34. Não será autorizada a matrícula simultânea em mais de um Curso de Pós-Graduação 
lato sensu do Ifes.

DA MATRÍCULA

Art 35. A primeira matrícula é o ato de incorporação do candidato selecionado ao corpo 
discente do Curso da Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial.

Art. 36. Terá direito à matrícula o candidato aprovado e classificado no processo seletivo, 
respeitando os limites de vagas do curso.

Art. 37. O candidato aprovado que não efetuar a matrícula na data prevista será considera-
do desistente e será convocado o suplente, respeitando a ordem de classificação.

Art. 38. A matrícula inicial deverá ser efetuada na Coordenadoria de Registros Acadêmi-
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cos (CRA) do Campus Linhares mediante requerimento fornecido pelo Ifes e devidamente 
preenchido, assinado e acompanhado dos documentos exigidos pela legislação em vigor e 
pelo Ifes, conforme divulgação em edital.
Parágrafo único. Serão considerados desistentes os alunos que não freqüentarem os 3 (três) 
primeiros dias letivos sem apresentar a devida justificativa durante esse período, sendo con-
vocado o suplente obedecendo à ordem de classificação.

DO TRANCAMENTO, DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E DA 
PERDA DO DIREITO À VAGA

Art. 39. Entende-se por trancamento de matrícula no curso a interrupção total das ativida-
des acadêmicas.

Art. 40. Não será admitido trancamento de disciplina(s) e nem do curso, uma vez que os 
cursos de especialização não têm natureza de continuidade, mesmo que o curso venha a 
ser ofertado novamente.
Parágrafo único. O aluno que, por quaisquer motivos, não puder dar continuidade ao curso, 
será considerado desistente.

Art. 41. O cancelamento da matrícula ou a perda do direito à vaga no curso ocorrerá: 
I- por expressa manifestação de vontade mediante requerimento do aluno, ou do seu 

representante legal, dirigido à CRA;
II- quando o aluno cometer ato de indisciplina grave, previsto no Código de Ética e 

Disciplina do Corpo Discente do Ifes, com garantia de contraditório e ampla defesa;
III- quando o aluno não freqüentar os 3 (três) primeiros dias letivos sem apresentar a 

devida justificativa durante esse período, sendo convocado o suplente obedecendo à or-
dem de classificação;

IV- quando da reprovação por não atingir o percentual mínimo de freqüência exigida, 
conforme legislação vigente;

V- quando da reprovação por nota mínima inferior a 60 (sessenta) pontos, após recu-
peração, quando assim couber.
Parágrafo único. Em caso de reprovação em qualquer componente curricular, por quaisquer 
motivos, o aluno terá sua matrícula cancelada automaticamente. 

DO APROVEITAMENTO E DA DISPENSA EM COMPONENTES CURRICULARES

Art. 42. Poderá ser concedido aproveitamento em componentes curriculares aos alunos 
dos cursos de pós-graduação mediante requerimento dirigido ao Colegiado de Curso, pro-
tocolado na CRA, pelo próprio aluno ou por seu representante legal, em data definida pelo 
Colegiado do Curso, acompanhado dos seguintes documentos: 

I- histórico escolar (parcial/final) com a carga horária e a verificação dos rendimentos 
escolares dos componentes curriculares;

II- currículo documentado com Planos de Ensino, cursados no mesmo nível de ensino 
ou em nível superior.

§ 1º A verificação de rendimentos dar-se-á pela análise do processo, com base no parecer 
do Colegiado de Curso, respeitado o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de similari-
dade dos conteúdos e da carga horária do componente do curso pretendido.

§ 2º Para o aproveitamento em um determinado componente curricular,  será faculta-
do ao Colegiado do Curso submeter o aluno a uma verificação de rendimento elaborada 
por professor ou equipe de especialistas, no caso da nota do aluno na instituição de origem 
ser inferior a 60% (sessenta por cento).

§ 3º Para o aproveitamento em um determinado componente curricular  cursado há 
mais de 5 (cinco) anos, o Colegiado do Curso poderá submeter o aluno a um instrumento de 
avaliação.
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§ 4º Poderá ser concedido aproveitamento de estudos, de no máximo 30% (trinta por 
cento) da carga horária total dos componentes curriculares do curso, cursados em outras 
instituições de ensino superior. 

§ 5º Os componentes curriculares cursados no Ifes poderão, atendidas eventuais exi-
gências do Colegiado do Curso, ser aproveitados mesmo que excedam 30% (cinqüenta por 
cento) da carga horária do curso pretendido. 

§ 6º Para efeito de registro será utilizado o termo Aproveitamento de Estudos, dispen-
sando o registro das notas.

§ 7º O aluno deverá freqüentar as aulas do componente curricular a ser aproveitado e 
realizar as atividades acadêmicas até o deferimento da solicitação de aproveitamento/dis-
pensa do componente curricular;

Art. 43. O aluno reprovado em turma anterior do mesmo programa de Pós-Graduação lato 
senu, poderá prestar concurso para admissão em turma futura, quando houver, e seus crédi-
tos do programa anterior poderão ser aproveitados, respeitando o que versa o Art. 42º.

DO REGIME DOMICILIAR

Art. 44. 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 
freqüência às aulas, sem prejuízo à sua vida acadêmica.
Parágrafo único. Durante o período de regime domiciliar, o aluno terá as suas faltas registra-
das e ao final do período, as faltas serão justificadas pelo setor responsável.

Art. 45. Terá direito ao regime domiciliar o aluno que necessitar ausentar-se das aulas por 
um período superior a 15 (quinze) dias e inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, nos seguintes 
casos:

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, quan-

do 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 mé-
dica.

§ 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. 46. Compete ao gabinete médico ou setor equivalente:
I- orientar o preenchimento do requerimento, mediante o atestado médico e as infor-

mações da família;
II- encaminhar a documentação para o setor pedagógico responsável diretamente en-

volvido com o aluno.
Parágrafo único. Quando não houver gabinete médico ou setor equivalente, as atribuições 
previstas nos incisos I e II passarão automaticamente para o setor pedagógico responsável.

Art. 47.  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 

encaminhamento de tarefas e/ou recebimento das tarefas realizadas;
IV- encaminhar as tarefas realizadas para o coordenador do curso;
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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 Colegiado de Curso.

Art. 48. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no §3º do Art. 41º.

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Art. 49. O TCC é parte integrante do currículo e terá sua obrigatoriedade e carga horária 
definidas no Projeto Pedagógico do curso. 

Art. 50. Os alunos que realizarem o TCC devem estar devidamente matriculados.

Art. 51. O Trabalho de Conclusão de Curso seguirá as normas constantes no Regulamento 
em vigência no Ifes.

Art. 52. A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso será feita por professor designado 
pela Coordenação de Curso em comum acordo com o discente, podendo envolver docente 
da Pós-Graduação ou de outras áreas da Instituição, quando o tema do TCC assim o justificar. 

§ 1° O estudante matriculado no Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empre-
sarial deverá receber orientação docente individualizada para a realização do TCC.

§ 2° Cada professor poderá orientar até 05 (cinco) alunos do curso. Assim, no processo de 
orientação, caberá ao orientador: 

I- Elaborar o plano de orientação, considerando o tempo disponível para a realização 
da pesquisa; 

II- Definir junto ao aluno o tema preliminar da pesquisa e como o mesmo será opera-
cionalizado; 

III- Organizar com o aluno um cronograma de desenvolvimento da pesquisa; 
IV- Acompanhar ativamente o desenvolvimento do cronograma de trabalho elabora-

do com o estudante;
V- Reunir-se com o estudante em orientação, conforme cronograma estabelecido pelo 

professor, obedecendo um mínimo de 04 (quatro) encontros; 
VI- Orientar o estudante com relação a processos e normas acadêmicas em vigor; 
VII- Emitir parecer sobre o TCC antes de enviá-los para os membros da banca; 
VIII- Presidir a banca de avaliação do TCC.

Art. 53. Será permitida, a critério do Colegiado do Curso, a troca de orientador solicitada 
pelo aluno ou pelo Professor, num prazo de até 30 (dias) a partir do início das orientações.

Art. 54. Será permitida a co-orientação de docente externo ao Ifes, desde que este seja con-
vidado pelo aluno e aceito pelo orientador. Entre este docente co-orientador e o Ifes deverá 
ser firmado um contrato/acordo de Professor Voluntário, de acordo com as normas internas 
do Ifes para este fim.
Parágrafo único. Haverá a possibilidade de 01 (um) Professor orientador exceder o núme-
ro máximo de orientandos, com anuência do Colegiado, especificado no § 2° deste artigo, 
quando não houver professores orientadores suficientes para atender a demanda da turma.

Art. 55. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá focalizar um tema ligado ao conteúdo do 
curso, em consonância com seus objetivos, obedecendo, ainda, aos seguintes critérios: 

I- Para o desenvolvimento do TCC, deverão ser respeitadas as normas contidas na pu-
blicação: Instituto Federal do Espírito Santo. Normas para apresentação de trabalhos acadê-
micos e científicos: documento impresso e/ou digital. 7ª. ed. rev. e ampl. – Vitória: IFES, 2014. 
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p. 76. e, Instituto Federal do Espírito Santo. Normas para apresentação de referências - NBR 
6023:documento impresso e/ou digital. Vitória: Ifes, 2015. 76 p.

II- A modalidade aceita como TCC, definida no Projeto Pedagógico do Curso, é a de 
Artigo Científico contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) laudas, que será realizado indivi-
dualmente pelo aluno, representando um dos requisitos obrigatórios para a obtenção do 
certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu. 

III- O estudante somente poderá submeter o TCC à Banca Examinadora após:
a) Integralizar a carga horária mínima exigida pelo curso; 
b) Estar em dia com suas obrigações acadêmicas (notas e faltas); 
c) Não ter pendências junto à biblioteca e a CRA. 

IV- Deverão ser entregues à Coordenação do Curso 03 (três) cópias físicas impressas 
e 01 (uma) cópia em versão digital (CD) em arquivo formato word da versão preliminar do 
TCC, impreterivelmente, até 15 dias antes da data prevista para a defesa;

V- O TCC deverá ser avaliado por Banca Examinadora composta de 03  (três) mem-
bros, sob a presidência do professor-orientador;

VI- Os membros da Banca Examinadora deverão ser sugeridos pelo orientador e apro-
vados pelo Colegiado de Curso; 

VII- Cada membro da Banca Examinadora dará uma nota de 0 (zero) a 100 (cem), sendo 
que o aluno só terá seu TCC aprovado se obtiver média geral igual ou superior a 60 (sessen-
ta) pontos; 

VIII- A nota do TCC será a média aritmética da soma das 03 (três) notas dadas pelos 
membros da banca.
Parágrafo único. Não será tolerada a presença de plágio, ficando o aluno sujeito às penali-
dades previstas na legislação vigente, caso seja comprovada a presença do mesmo no TCC. 

Art. 56. Nenhum TCC poderá ser apresentado para defesa sem a concordância do orienta-
dor. 

Art. 57. Uma vez aprovado, deverá ser entregue à Coordenadoria do Curso uma cópia em 
formato digital em arquivo PDF.

Art. 58. O aluno do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial deverá de-
fender o seu TCC no prazo máximo de 3 (três) meses, a contar da data de finalização do últi-
mo componente curricular do curso.

§ 1° Esse prazo poderá ser prorrogável por mais 3 (três) meses, mediante análise e apro-
vação do Colegiado do Curso, não excedendo o tempo total do curso estipulado no Art. 4º, 
deste Regimento.

§ 2° O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo acarretará na reprovação 
do aluno. 
Parágrafo único. O Colegiado do Curso poderá autorizar a apresentação do TCC após o tem-
po total do curso estipulado no Art. 4º, desde que o aluno tenha cumprido com êxito todas 
as disciplinas e que haja disponibilidade de professor para orientação.

Art. 59. Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo seres humanos, cuja aceita-
ção não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, 
portanto, deverá ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Ifes.
Parágrafo único. Cópia do Parecer expedido pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Ifes deve-
rá ser anexada ao TCC.

DO CERTIFICADO DE CURSO

Informar a carga horária necessária para a obtenção do certificado e observar o disposto na 
Resolução do Conselho Superior nº 52/2011 de 13/09/2011.
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Art. 60. Para obtenção do certificado de especialista em Gestão Empresarial em conformi-
dade com o regulamento da Pós-Graduação no Sistema IFES, o aluno deverá:

I- Cumprir a carga horária mínima de 360 horas/aula; 
II- Apresentar freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

presencial em cada componente curricular do curso;
III- Ter aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) em cada componente 

curricular;
IV- Obter nota 60 (sessenta) no trabalho de conclusão de curso. 

§ 1° O tempo de duração do curso poderá ser de até 24 (vinte e quatro) meses, contem-
pladas as 360h/aulas presencias e as 80h destinadas à confecção do TCC.

§ 2° A avaliação do rendimento escolar em todos os componentes curriculares e no TCC 
será por meio de notas de 0 (zero) a 100 (cem).

§ 3° Em caso de reprovação em qualquer componente curricular, ou se não obtiver apro-
vação no TCC, o aluno será desligado do curso.

§ 4° Para fins de emissão de certificados, considera-se o término do curso como cumpri-
mento da carga horária de atividades acadêmicas previstas no Projeto e neste regimento.

Art. 61. Todo certificado expedido deverá ser acompanhado do respectivo histórico escolar, 
no qual constarão, obrigatoriamente:

I- relação das disciplinas, nome e qualificação dos professores por elas responsáveis, 
carga horária e conceitos obtidos;

II- período em que o curso foi ministrado, localidade do Campus em que o Curso está 
vinculado e carga horária total;

III- fazer referência às normas que amparam o curso, a expedição do certificado e ao 
número da portaria de autorização de funcionamento;

IV- título do trabalho de conclusão do curso e rendimento obtido;
V- Declaração de cumprimento de todas as disposições da Resolução CNE/CES nº1, de 

08/06/2007, ou legislação que venha substituí-la.

DOS RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL

Art. 62. O Coordenador do Curso deve encaminhar à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 
do Ifes o Relatório Final num prazo máximo de 90 (noventa), a contar do término do curso, 
cabendo à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação emitir parecer. 

§ 1º Para fins de entrega do Relatório Final, considera-se o término do curso como o cum-
primento das cargas horárias de atividades acadêmicas prevista no Projeto e no Regimento 
do Curso.

Art. 63. O Relatório Final de Curso consistirá de relato detalhado e circunstanciado das  ati-
vidades realizadas, devendo incluir: 

I- texto introdutório com dados resumidos do curso;
II- processo de seleção, contendo editais publicados (inclusive para vagas remanes-

centes), número de vagas, critérios de seleção e avaliação do processo seletivo; 
III- descrição das atividades desenvolvidas, discriminando as disciplinas teóricas, práti-

cas, teórico-práticas e de orientação; 
IV- avaliação do curso pelos discentes (corpo docente, equipe de coordenação, estru-

tura física, outros envolvidos); 
V- descrição e avaliação de atividades e resultados pela Coordenação do curso.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 64. Os casos omissos serão apreciados e julgados pelo Colegiado do Curso.
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