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INTRODUÇÃO GERAL

Art. 1° Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas espe-
cíficas inerentes ao curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica de Negócios, 
em conjugação com o Regimento Geral do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o Regu-
lamento da Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação do Ifes e demais dispositi-
vos legais.

DOS OBJETIVOS

Art. 2° O Curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica de Negócios tem como 
objetivo oferecer aos estudantes uma visão integrada do processo de gestão organizacio-
nal, especialmente no aspecto estratégico, sendo um foco nas pequenas organizações e 
outro nas grandes, acrescentando-se os seguintes objetivos específicos: 

I-  Prover um conhecimento abrangente do ambiente de negócios e sua dinâmica e da 
inserção das empresas nesse, com o devido posicionamento;

II-  Propiciar conhecimento sobre o processo de gestão estratégica, seus conceitos e 
ferramentas tradicionais, com visão das melhores e mais atuais práticas das organizações 
nessa área;

III-  Dar uma visão prática e abrangente do processo de formulação das decisões es-
tratégicas nas organizações complexas, com esclarecimento dos aspectos metodológicos e 
humanos envolvidos.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 3° Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ofertados pelo Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e tecnologia do Espírito Santo (Ifes), são organizados de acordo com o Regula-
mento Geral dos Programas e Cursos de Pós-Graduação do Sistema Ifes e são destinados 
a portadores de diploma de nível superior devidamente reconhecido e deverão estar em 
conformidade com a Resolução n 1, de 8 de Junho de 2007 do CNE/CES, publicada no D.O.U. 
de 08/06/2007.

Art. 4° O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Negócios, ocorrerá 
no Ifes – Campus Guarapari, de acordo com o calendário anual das atividades acadêmicas 
definido pela Coordenação do Curso, e deverá ser ministrado em uma ou mais etapas, de-
vendo ser concluído no prazo máximo de 02 (dois) anos, incluindo a defesa da monografia, 
não havendo a possibilidades de prorrogação deste prazo.

Art. 5° O regime didático do curso tem o cumprimento de 480 (quatrocentos e oitenta) ho-
ras, sendo 368 (trezentos e sessenta e oito) horas destinadas às aulas teóricas e práticas (em 
caráter presencial) e 112 (cento e doze) horas reservadas, obrigatoriamente, para elaboração 
da monografia, conforme prevê o Art. 10 da Resolução CNE/CES n°1, de 3 de abril de 2001.

§ 1° As disciplinas teóricas e práticas terão carga horária variada, sendo a mínima com 08 
(oito) horas e a máxima com 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 2° Havendo legislação específica definindo carga horária mínima para uma determi-
nada área, esta deverá ser utilizada se for mais restritiva do que a definida no caput deste 
artigo.

§ 3° As aulas serão ministradas às terças e quartas-feiras, em período único, no horário 
das 18h30min às 22h30min. 
Parágrafo único. O aluno deverá cumprir 60 (sessenta) horas de Atividades Complementares 
no decorrer do curso, por meio da participação e/ou organização de eventos, e comprovar 
tal feito entregando à Coordenação Geral os Certificados para apuração

Art. 6° O corpo docente do curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Estratégica de 
Negócios do IFES - Campus Guarapari deverá ser constituído por portadores do título de 
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doutor, mestre, com mestrado em curso ou especialista em área específica de interesse do 
curso.
Parágrafo único. A distribuição da carga horária letiva do Curso deve garantir que, pelo me-
nos, 50% das horas sejam ministradas por docentes do quadro do IFES em regime de dedi-
cação exclusiva, 40 horas ou 20 horas.

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

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

§ 2° O Curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Negócios poderá contar com 
o concurso, eventual ou por prazo limitado, de professores visitantes e professores convida-
dos. 

§ 3° O Corpo de Professores da Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Negócios  de-
verá ser composto majoritariamente por portadores de título de doutor ou de mestre. 

§ 4° 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. 8°. O curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Estratégica de Negócios é consti-
tuído pelo Colegiado composto por 04 (quatro) docentes permanentes do curso, além Co-
ordenador do Curso que, por sua função de Coordenador, torna-se membro nato, um repre-
sentante da Coordenação de Gestão Pedagógica e um representante discente, eleito pelos 
seus pares e será presidido pelo Coordenador do Curso.

Art. 9° Compete ao Colegiado do curso:
I- eleger o Coordenador do Curso;
II- propor alterações deste regulamento para posterior análise da Câmara de Pesquisa e 

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

no Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Estratégica de Negócios;
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 pre-
sentes;

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 Estratégica 
de Negócios poderá criar Comissões Internas com atribuições específicas relacionadas à 
gestão acadêmica e administrativa do Curso. 

DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 10. A Coordenação do Curso será exercida por um coordenador-geral.

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.

§ 1° O coordenador-geral deverá ser docente do IFES em regime de dedicação exclusiva, 
ou 40h, podendo, em casos excepcionais, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes 
homologar coordenadores que não preencham essas condições.
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§ 2° A Coordenação Geral deverá ter assessoramento didático-pedagógico por meio de 
representante do Núcleo Pedagógico. 

Art. 12. São atribuições específicas do coordenador-geral:
I- convocar e presidir as reuniões;
II- assinar, quando necessário, processos ou documentos;
lII- cumprir e fazer cumprir o regulamento da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 

dos órgãos do sistema IFES no que couber;
IV- encaminhar os processos e deliberações para o IFES e para as autoridades compe-

tentes;
V- promover entendimentos com a finalidade de obter recursos humanos e materiais 

para suporte e desenvolvimento do curso;
VI- prestar contas à Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do IFES ou por 

órgãos afins sempre que for solicitado;
VII- reunir-se periodicamente com os professores que atuam na área de concentração 

específica, bem como com os orientadores afins;
VIII- trazer para os professores do curso sugestões ou dirimir dúvidas desses acerca das 

disciplinas envolvidas em suas áreas de concentração;
IX- sempre que necessário, entrar em contato com os estudantes da respectiva área de 

concentração;
X- sempre que necessário realizar reuniões com os estudantes da área de concentra-

ção.
XI-  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. Fica facultado à Coordenação Geral alterar, a qualquer momento, o cronograma de 
aulas, desde que esta alteração não gere prejuízos à carga horária total do curso.

Art. 14. Qualquer imprevisto ou remarcação de aulas devem ser comunicados à Coordena-
ção do Curso para os ajustes cabíveis.

DA GESTÃO PEDAGÓGICA, REGISTRO ESCOLAR E COORDENAÇÃO 
DE APOIO AO EDUCANDO

Art. 15. 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. 16. 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. 17. 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 ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 18. A carga horária destinada as aulas teóricas e práticas está distribuída em 06 (seis) 
Módulos de Formação Básica, 01 (um) Módulo Instrumental, e 01 (um) de Módulo de Forma-
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ção Específica, conforme demonstrado a seguir:

Art. 19. A matriz curricular do curso compreenderá a carga horária total do curso, conforme 
quadro a seguir:

NOME DA DISCIPLINA
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL

MODALIDADE
(TEÓRICA OU PRÁTICA)

(PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA)

1. Teorias Organizacionais 24 horas Teórica/prática - Presencial

2. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social 16 horas Teórica/prática - Presencial

3. Economia Empresarial 16 horas Teórica/prática - Presencial

4. Estratégia Empresarial 16 horas Teórica/prática - Presencial

5. Planejamento Estratégico 16 horas Teórica/prática - Presencial

6. Contabilidade Gerencial 24 horas Teórica/prática - Presencial

7. Finanças Corporativas 24 horas Teórica/prática - Presencial

8. Administração de Marketing 16 horas Teórica/prática - Presencial

9. Planejamento Estratégico de Marketing 16 horas Teórica/prática - Presencial

10. Marketing de Varejo 16 horas Teórica/prática - Presencial

11. Introdução à Gestão de Pessoas 16 horas Teórica/prática - Presencial

12.Subsistemas em Gestão de Pessoas I 16 horas Teórica/prática - Presencial

13. Subsistemas em Gestão de Pessoas II 16 horas Teórica/prática - Presencial

14. Gestão da Produção e da Cadeia de Suprimentos 24 horas Teórica/prática - Presencial

15. Logística 16 horas Teórica/prática - Presencial

16. Qualidade em Operações de Produtos e Serviços 08 horas Teórica/prática - Presencial

17. Introdução ao Empreendedorismo e Características do 
Comportamento Empreendedor

16 horas Teórica/prática - Presencial

18. Prospecção de Novos Negócios 08 horas Teórica/prática - Presencial

19. Desenvolvimento do Plano de Negócios 16 horas Teórica/prática - Presencial

20. Análise Quantitativa 16 horas Teórica/prática - Presencial

21. Metodologia Científica I 16 horas Teórica/prática - Presencial

22. Metodologia Científica II 16 horas Teórica/prática - Presencial

23. Trabalho de Conclusão de Curso 112h
Orientação – presencial/a 

distância

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Art. 20. O controle da frequência será feito pelo professor de cada disciplina em pauta ele-
trônica do IFES, devendo o estudante ser reprovado por falta, caso este não cumpra com 
uma frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina. 
Parágrafo único. O não cumprimento do percentual mínimo de frequência estipulado no 
caput deste artigo implica, automaticamente, a reprovação do estudante na disciplina refe-
rente às faltas e, consequente, eliminação do curso.

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Art. 21. Com base no Regulamento da Organização Didática fica definido que a avaliação 
será realizada e formalizada cumulativamente no(a):

I- registro do rendimento acadêmico do estudante, o qual compreenderá a apuração 
da assiduidade e a aferição do rendimento em todos os componentes curriculares;

II. frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina;
III- nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada disciplina e;
IV- trabalho de conclusão de curso com nota igual ou superior a 60 (sessenta);
V- cumprimento de 60 (sessenta) horas de atividades complementares.
 

Art. 22. As avaliações serão preferencialmente diversificadas, a critério de cada professor, 
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obtidas por meio de instrumentos documentados, tais como: exercícios, arguições, provas, 
trabalhos, fichas de observação, relatórios, autoavaliação, outros. 

§ 1° Cada disciplina deverá ter, no mínimo, 2 (duas) avaliações diferentes;
§ 2° Os resultados das avaliações serão expressos em notas graduadas de 0 (zero) a 100 

(cem).
 

Art. 23. Os critérios e valores de avaliação adotados pelo professor deverão ser explicitados 
aos estudantes no início do período letivo, observadas as normas estabelecidas neste do-
cumento.

Art. 24. Será facultado a elaboração de um artigo científico por bloco de disciplinas que 
integrará, necessariamente, no mínimo, uma das notas para cada disciplina do bloco.

§ 1° É facultado aos professores exigirem um único artigo científico em mais de um blo-
co, caso haja concordância de todos os professores envolvidos nos mesmos.

 
Art. 25. Os professores devem lançar as respectivas notas de suas disciplinas no sistema 
acadêmico do IFES em, no máximo 15 (quinze) dias após o término de sua última aula, com 
exceção das disciplinas do último bloco que deverão respeitar o prazo para defesa e inte-
gralização do curso.
Parágrafo único. Ocorrendo imprevistos e casos que justifiquem atrasos no lançamento das 
notas no sistema acadêmico, estes devem ser comunicados à Coordenação que avaliará a 
viabilidade ou não para a imposição de novos prazos para sua efetivação.

Art. 26. A orientação acadêmica do estudante será feita por docente da Pós-Graduação em 
Gestão Estratégica de Negócios designado pela Coordenadoria, podendo envolver coorien-
tação de docente de outros departamentos da Instituição, quando o tema da monografia 
assim o justificar.

§ 1° O estudante matriculado no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estra-
tégica de Negócios deverá receber orientação docente individualizada para a realização do 
TCC.

§ 2° Cada professor poderá orientar até 03 (três) estudantes do curso, podendo esse 
quantitativo se diferenciar desde que haja aprovação do Colegiado e anuência do professor 
orientador. Assim, no processo de orientação, caberá ao orientador:

I- elaborar o plano de orientação para todos os artigos científicos a serem desenvolvi-
dos ao longo do curso, considerando o tempo disponível para a realização da pesquisa;

II- definir junto ao estudante o tema preliminar da pesquisa e o método de pesquisa a 
ser usado;

III- organizar com o estudante um cronograma de desenvolvimento da pesquisa e 
apresentá-lo ao pedagógico para auxiliar o professor quando o aluno não estiver cumprin-
do as orientações;

IV- acompanhar ativamente o desenvolvimento do cronograma de trabalho elabora-
do junto com o estudante;

V- aconselhar o estudante no decorrer do curso e orientar a elaboração do plano de 
trabalho que dará origem à monografia;

VI. reunir com o estudante em orientação, sempre que necessário;
VII- orientar o estudante com relação a processos e normas acadêmicas em vigor;
VIII- presidir a banca de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso;
IX- emitir parecer sobre o Trabalho de Conclusão de Curso antes de enviá-la para os 

membros da banca.

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DO CURSO

Art. 27. 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-
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toria de Desenvolvimento Institucional do Ifes, de acordo com o Programa de Avaliação Ins-
titucional e abrangerá toda a comunidade acadêmica. 

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

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

 
Art. 28.  É obrigatória a avaliação do curso pelos discentes (corpo docente, equipe de coor-
denação, estrutura física, outros envolvidos).

DA ADMISSÃO, MATRÍCULA E DESLIGAMENTO, PRÉ-REQUISITO E VAGAS

Art. 29. As vagas para o processo de seleção da Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Es-
tratégica de Negócios são destinadas aos portadores de diploma em curso de graduação 
devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da 
Educação ou designado por este.

Art. 30. Serão disponibilizadas 42 (quarenta e duas) vagas no total, sendo 32 (trinta e duas) 
para o público externo e 10 (dez) para Servidores do IFES, conforme edital publicado.
Parágrafo único. No caso do não preenchimento das vagas para Servidores do Ifes, essas 
serão destinadas para o público externo, conforme lista de suplência do Processo Seletivo.

Art. 31. O estabelecimento do número de vagas levou em consideração, entre outros, os 
seguintes elementos:

I- número de orientadores do curso; 
II- fluxo de entrada e saída de estudantes; 
III- programas de pesquisa; 
IV- capacidade das instalações; 
V- capacidade financeira do curso.

DA INSCRIÇÃO

Art. 32. O ingresso dos estudantes no programa ocorre por meio de processo seletivo públi-
co periódico, previsto em edital, sendo os requisitos mínimos para a inscrição:

I- formulário de inscrição devidamente preenchido, onde deverá haver a identificação 
do candidato como Servidor do IFES ou Público Externo;

II- fotocópia autenticada de documento oficial de identidade;
III- fotocópia do CPF;
IV- comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
V- fotocópia do título eleitoral (dispensado no caso de estrangeiro);
VI- fotocópia do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral referente à eleição 

mais recente, ou certidão eletrônica de quitação com a Justiça Eleitoral (dispensado no caso 
de estrangeiro);

VII- fotocópia do comprovante de quitação com o Serviço Militar (para os candidatos 
de sexo masculino; dispensado no caso de estrangeiro);

VIII- curriculum vitae encadernado e devidamente acompanhado das fotocópias dos 
comprovantes, em uma via, com nome completo do candidato;

IX- cópia do histórico escolar de graduação;
X- fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso de graduação reconheci-

do, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação ou designado 
por este;

a) Os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição 
de Ensino Superior (IES) no ato da inscrição poderão se inscrever desde que apresentem 
declaração da IES indicando as datas de conclusão e colação de grau do curso;
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b) No caso da alínea anterior, o certificado de especialista em Gestão Estratégica de 
Negócios, somente será expedido após o cumprimento de todos os requisitos mencionados 
nos incisos I ao X, do Art. 32 deste regulamento e apresentação de fotocópia autenticada 
do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido, validado ou revalidado por 
órgão competente do Ministério da Educação ou designado por este;

DO PROCESSO DE SELEÇÃO ESTENDIDO

Art. 33. A realização do processo seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção, composta 
por servidores do IFES, nomeados por meio de Portaria do  Diretor do campus Guarapari do 
IFES.

Art. 34. O processo seletivo estendido será constituído de 02 (duas) etapas obrigatórias, a 
saber:

I- Primeira etapa: prova de conteúdos específicos, composta por questões objetivas 
e discursivas, com valor total de 100 (cem) pontos, de caráter Eliminatório e Classificatório.

a) A prova versará sobre temas relacionados à Admonistração, com ênfase em Estra-
tégia Organizacional;

b) Serão considerados Desclassificados os candidatos que obtiverem nota total in-
ferior a 60 (sessenta) pontos. 

II- Segunda etapa: análise de curriculum vitae, com caráter Eliminatório e Classificató-
rio;

a) A análise de curriculum é feita de acordo com a documentação apresentada, ob-
servando-se o disposto no artigo 32, incisos VIII e IX, deste regulamento, que deve atender a 
todos os requisitos exigidos;

b) A nota atribuída à análise do curriculum vitae seguirá o descrito no art. 38 deste 
regulamento.
Parágrafo único. As etapas e condições do processo seletivo serão as mesmas para todos 
os inscritos, mas haverá uma Classificação para Servidores do IFES e outra para o Público 
Externo. 

DA AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

Art. 35. A seleção dos candidatos será realizada da seguinte maneira:
a) Na primeira etapa, a prova escrita, será selecionado um número de candidatos 

correspondente a até o dobro do número de vagas, indicado no art. 29 deste regulamento, 
oferecidas para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Negócios; 

b) Cada uma das 10 (dez) questões da prova objetiva valerá 06 pontos;
c) Cada uma das 04 (quatro) questões da prova discursiva valerá 10 pontos;
d) Seguirá para a segunda etapa o candidato que  obtiver, pelo menos, 60 (ses-

senta pontos) na soma das notas das provas objetiva e discursiva, sendo o excedente consi-
derado eliminado do processo seletivo;

e) Na segunda etapa, serão analisados os curriculum vitae dos candidatos conforme 
art. 38 deste regulamento;
Parágrafo único. À Comissão de Seleção reserva-se o direito de não preencher o total de 
vagas oferecido;

Art. 36. Será eliminado o candidato que não apresentar todos os documentos requeridos 
nos incisos II ao X do artigo 32, bem como não comparecer à entrevista no dia e horário 
estipulados;

Art. 37. Em caso de empate entre candidatos, o desempate será efetuado tomando-se como 
referência, de acordo com o cabível em cada etapa, nesta ordem: 

I- a maior nota na prova discursiva;
II- a maior pontuação no curriculum vitae;
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Parágrafo único. Persistindo o empate, terá preferência o mais idoso.

Art. 38. A aferição de nota na análise do curriculum vitae utilizará os seguintes critérios de 
pontuação:

I- Certificados de conclusão de cursos de Graduação plena e tecnológica: máximo de 
20 pontos;

a) diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação: 15 pontos, máximo 
de um diploma ou certificado;

b) certificado de cursos realizados na área de Administração com Carga Horária de, 
no mínimo, 16 (dezesseis) horas: 01 ponto por certificado, sendo no máximo de 05 pontos;

 II- Treinamentos e cursos ministrados na área do curso de Pós-Graduação, com Carga 
Horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas - cada curso ministrado: máximo de 10 pontos, 
sendo 2,5 pontos atribuídos a cada treinamento e curso ministrado;

 III- Experiência profissional e acadêmica desenvolvendo atividades na área do curso 
de Pós-Graduação em Administração: máximo de 20 pontos, a saber:

a) ano de trabalho ou fração de 06 (seis) meses, pontuando até o total de 05 (cinco) 
anos: máximo de 10 pontos, sendo 02 pontos por ano trabalhado;

b) participação, elaboração, coordenação ou acompanhamento de projetos: máximo 
10 pontos, sendo 02 (dois) pontos distribuídos a cada seis meses do projeto ou programa;

IV- Estágios realizados durante a graduação e vinculados à Administração, com dura-
ção mínima de 06 (seis) meses, consecutivos ou não, comprovado mediante apresentação 
de contrato e recibo de entrega do relatório final do estágio: 5 pontos;

V- Livros, capítulos de livros, artigos publicados em anais ou periódicos: máximo de 25 
pontos, sendo obrigatória a apresentação de cópia de artigos (cópia integral e ISSN), livros 
e capítulos de livros (cópia da capa, ficha catalográfica e ISBN), sendo 5 pontos distribuídos 
a cada item deste inciso;

VI- Diploma ou certificado de conclusão de cursos intensivos de inglês ou comprova-
ções de intercâmbio em países de língua inglesa (com carga horária mínima de sessenta 
horas): máximo de 20 pontos, sendo 05 pontos distribuídos a cada certificado ou compro-
vação;
Parágrafo único. Cada título/documento será pontuado uma única vez, sendo obrigatória a 
apresentação de todos os títulos/documentos aferíveis, inclusive publicações, por meio de 
cópia autenticada ou de original para conferência de cópia.

Art. 39. A comprovação da experiência profissional será realizada: 
a) por meio de Carteira Profissional de Trabalho ou de Contrato de Trabalho;
b) por meio de Declaração atualizada de prestação de serviços, em papel timbrado 

da empresa, contendo o número de CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal;
c) por meio de Declaração atualizada de elaboração, coordenação ou acompanha-

mento de projetos e/ou programas, em papel timbrado da instituição, contendo o número 
de CGC, Inscrição Estadual ou Municipal, com data de início e conclusão do projeto.

Art. 40. A nota final do candidato no processo seletivo será a soma das notas obtidas nas 02 
(duas) etapas.

Art. 41. O resultado do Processo Seletivo será válido somente para o preenchimento de va-
gas para ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Negócios.

Art. 42. O candidato que faltar a qualquer uma das etapas do processo de seleção será, au-
tomaticamente, eliminado.

DA MATRÍCULA

Art. 43. A primeira matrícula é o ato de incorporação do candidato selecionado ao corpo 
discente do Curso da Pós-Graduação lato sensu em Gestão Estratégica de Negócios.
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Art. 44. Terá direito à matrícula o candidato aprovado e classificado no processo seletivo, 
respeitando os limites de vagas do curso.

Art. 45. 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. 46. A matrícula inicial deverá ser efetuada na Coordenadoria de Registros Acadêmi-
cos (CRA) do Campus Guarapari 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 frequentarem os 5 (cin-
co) primeiros dias letivos sem apresentar a devida justificativa durante esse período, sendo 
convocado o suplente obedecendo à ordem de classificação.

Art. 47. Não será autorizada a matrícula simultânea em mais de um Curso de Pós-Graduação 
lato sensu do Ifes.

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

Art. 48. Entende-se por trancamento de matrícula no curso a interrupção total das ativida-
des acadêmicas.

Art. 49. O trancamento de matrícula deverá ser feito mediante requerimento dirigido ao 
Colegiado do Curso. Não será permitido o trancamento do curso.
Parágrafo único. O aluno que, por quaisquer motivos, não puder dar continuidade ao curso, 
será considerado desistente.

Art. 50. O cancelamento da matrícula ou a perda do direito à vaga no curso ocorrerá: 
I- por transferência para outra instituição de ensino;
II- por expressa manifestação de vontade mediante requerimento do aluno, ou do seu 

representante legal, dirigido à CRA;
III- 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;
IV- quando o aluno não frequentar os 5 (cinco) primeiros dias letivos sem apresentar 

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

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

VI- quando da reprovação por não atingimento da nota mínima de 60 (sessenta) para 
aprovação, após recuperação, 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. 51.  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. 

§ 1° A verificação de rendimentos dar-se-á pela análise do processo, com base no parecer 
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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. 

§ 2° Não serão aceitas as solicitações de componentes curriculares no caso da nota do 
aluno em outras instituições de origem ser inferior a 60% (sessenta por cento).  

§ 3° 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 ava-
liação.

§ 4° Poderá ser concedido aproveitamento de estudos, de no máximo 20% (vinte por 
cento) da carga horária total dos componentes curriculares do curso, cursados em outras 
instituições de ensino superior. 

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

§ 6° Para efeito de registro será utilizado o termo Aproveitamento de Estudos, dispensan-
do o registro das notas.

§ 7° O aluno deverá frequentar 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. 52. 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. 46.

DO REGIME DOMICILIAR

Art. 53. 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 registra-
das e ao final do período, as faltas serão justificadas pelo setor responsável.

Art. 54. 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.
§ 1° 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.

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

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

Art. 55. 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.
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Art. 56. 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;
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. 57. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no §3° do Art. 54.

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 58. O TCC é parte integrante do currículo e terá sua obrigatoriedade e carga horária 
definidas no Projeto Pedagógico do curso. 

Art. 59. Os alunos que realizarem o TCC devem estar devidamente matriculados.

Art. 60. A pesquisa a ser desenvolvida no Trabalho de Conclusão do Curso deverá destacar 
um tema ligado ao conteúdo do curso, na área de concentração escolhida, em consonância 
com seus objetivos, obedecendo, ainda, aos seguintes critérios:

I- Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso deverão ser respeitadas 
as normas contidas na publicação: Princípios da Metodologia e Normas para Apresentação 
de Trabalhos Acadêmicos e Científicos. 2 ed. ver. e ampl. – Vitória: CEFETES, 2006. 67p.: il;

II-  A modalidade aceita como Trabalho de Conclusão de Curso será o artigo científico;
III- O estudante somente poderá submeter o Trabalho de Conclusão de Curso à Comis-

são Examinadora após:
a) integralizar a carga horária mínima exigida pelo curso;
b) estar em dia com suas obrigações acadêmicas (notas e frequências);
c) não possuir pendências junto à Biblioteca e ao Registro Escolar (documentação);

IV- Deverá ser entregue à Comissão Coordenadora do Curso uma cópia da versão pre-
liminar do Trabalho de Conclusão de Curso para cada membro da banca, encadernada em 
espiral, impreterivelmente, até 15 dias antes da data prevista para a defesa;

V- O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser avaliado por banca composta de 03 
(três) a 04 (quatro) membros, sob a presidência do professor-orientador;

VI- 2 (dois) membros da banca deverão ser sugeridos pelo orientador e 1 (um) deverá 
ser selecionado pelo coordenador do curso, devendo os três serem aprovados por Comis-
são Coordenadora a ser instituída;

VII- Cada membro da banca dará uma nota de 0 (zero) a 100 (cem), sendo que o estu-
dante só terá sua monografia aprovada se obtiver no mínimo 60 (sessenta) de cada membro 
da banca; 

VIII- A nota do Trabalho de Conclusão de Curso será a média aritmética das notas de 
todos os membros da banca;

Art. 61. Nenhum Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser apresentado para defesa sem 
a concordância do orientador.

Art. 62. Uma vez aprovado, deverá ser entregue à Coordenadoria do Curso 03 (três) cópias 
impressas e encadernadas do Trabalho de Conclusão de Curso e uma cópia em formato 
digital.
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Art. 63. O estudante do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Ne-
gócios deverá defender seu Trabalho de Conclusão de Curso no prazo máximo de 03 (três) 
meses, a contar a partir da data de finalização da última disciplina do curso.

§ 1° Esse prazo poderá ser prorrogável por mais 30 (trinta) dias, mediante análise e apro-
vação da Coordenadoria do Curso, não excedendo o tempo total do curso estipulado no art. 
46, § 2°, do Regulamento Geral dos Programas e Cursos de Pós-Graduação do Sistema IFES 
(até 24 meses).

§ 2° O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo acarretará a reprovação 
do estudante.

Art. 64 - Trabalhos que envolvam organizações deverão obter autorização dos responsáveis, 
por escrito, para divulgação acadêmico-científica dos dados e imagens lá coletados, adotan-
do-se o mesmo procedimento para veiculação do nome fantasia ou razão social.
 
Art. 65. 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 artigo científico as-
sim o justificar. 

§ 1° O estudante matriculado no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estra-
tégica de Negócios deverá receber orientação docente individualizada para a realização do 
TCC.

 § 2° Cada professor poderá orientar até 03 (três) alunos do curso, podendo com a apro-
vação do Colegiado e anuência do professor-orientador, aumentar o número máximo de 
trabalhos a serem orientados. 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, sempre que necessário; 
VI- Orientar o estudante com relação a processos e normas acadêmicas em vigor; 
VII- Emitir parecer sobre o TCC antes de enviá-la para os membros da banca; 
VIII- Presidir a banca de avaliação do TCC.

Parágrafo único. Será permitida a troca de orientador a critério do Colegiado do Curso.

Art. 66. Nenhum TCC poderá ser apresentado para defesa sem a concordância do orienta-
dor. 

Art. 67. Uma vez aprovado, deverá ser entregue à Coordenadoria do Curso uma cópia em 
formato digital.

Art. 68. O aluno do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Negócios 
deverá defender o seu TCC no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de finaliza-
ção do último 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. 4°, 
deste regulamento.

§ 2° O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo acarretará na reprovação 
do aluno. 

Art. 69. Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo seres humanos, cuja aceita-
ção não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, 
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portanto, deverá ser submetido ao comitê de Ética e Pesquisa.

Art. 70. A versão final deverá encadernada com capa dura e entregue junto com uma versão 
digital do TCC, na Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Estraté-
gica de Negócios. 
Parágrafo único. Cópia do Parecer expedido pelo Comitê de Ética deverá ser anexado ao  
TCC.

DO CERTIFICADO DE CURSO

Art. 71. Para obtenção do certificado de especialista em Gestão Estratégica de Negócios em 
conformidade com o regulamento da Pós-Graduação no Sistema IFES, o aluno deverá:

I- Cumprir a carga horária mínima de 480 horas/aula; 
II- Apresentar frequência 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 368h/aulas presencias e as 112h 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 regulamento.

Art. 72. 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 n°1, de 

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

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 73. Caberá ao Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégi-
ca de Negócios, pronunciar-se sobre os casos omissos que não estejam esclarecidos neste 
regulamento.

Art. 74. Não haverá encargos financeiros para os estudantes no que se refere a mensalida-
des
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