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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 Metodologias do Esporte - Ifes 
– Campus Nova Venécia, em conjugação com o Regimento Geral do Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes), o Regimento da Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação do 
Ifes e demais dispositivos legais.

DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes/Campus 
Nova Venécia) manterá o curso, o qual conduzirá os concludentes ao grau de Especialista 
em Metodologias do Esporte. 

Art. 3º Para executar os planos de ensino e pesquisa, o curso poderá promover intercâmbio 
com instituições acadêmicas, empresariais e com a comunidade em geral, visando, com es-
tas, uma maior interação, mas resguardando o seu projeto institucional de origem. 

Art. 4º A Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologias do Esporte tem por objetivo a forma-
ção de pessoal qualificado, técnico-científico para o exercício das atividades profissionais de 
educação básica, ensino superior e de pesquisa. 

I- O curso envolverá disciplinas obrigatórias e a preparação de um Trabalho de Con-
clusão Final (TCF), em formato de artigo científico com pesquisa adequada aos assuntos do 
curso. 

II- Ao aluno compete demonstrar capacidade de sistematização, domínio do tema e da 
metodologia científica pertinente. 

III- Ao aluno cabe observar os prazos estabelecidos no cronograma do curso, para a 
conclusão da especialização. 

Art. 5º O grau obtido na Pós-Graduação será denominado Especialista em Metodologias do 
Esporte. 

Art. 6º As atividades do curso, terão ampla publicidade e seus resultados poderão ser divul-
gados em eventos técnicos e científicos, periódicos, e/ou outras formas equivalentes.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 7º O Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Metodologias do Esporte do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, será ofertado na modalidade 
presencial, com 360 (trezentos e sessenta horas) de carga horária total, no Campus Nova Ve-
nécia, localizado na Rodovia Miguel Curry Carneiro, 799, Bairro Santa Luzia na cidade Nova 
Venécia-ES CEP 29830-000. Tel (27) 3752-4300.

Art. 8º  O Curso terá duração mínima de 22 (vinte e dois) meses e máxima de 24 (vinte e 
quatro) meses. A duração do curso será contada a partir da matrícula inicial no curso, até a 
efetiva defesa do TCF (artigo).

Art. 9º As disciplinas serão ministradas nas dependências do Campus Nova Venécia em en-
contros quinzenais que acontecerão aos sábados de 8h:00min às 12h:00min e de 13h:30min 
às 19h:30min.

DO CORPO DOCENTE

Art. 10. Para a composição do corpo docente será necessário a formação de nível superior 
em área afim da disciplina a ser ministrada.
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Art. 11. Titulação mínima exigida para atuar no curso será de especialista na área de atua-
ção, porém, a maior parte será composta por mestres e doutores.

Art. 12. Há possibilidade de participação de técnicos administrativos no corpo docente, 
desde que tenha compatibilidade com a área de conhecimento.

Art. 13.  A composição do corpo docente será por professores ou profissionais de outra área 
que atuam no Ifes, sendo o critério de seleção, havendo possibilidade de participação de 
docentes externo ao Ifes, desde que seja como voluntário, seguindo todos os trâmites legais 
do Ifes para tal.

Art. 14. A avaliação do corpo docente será através de questionário realizado com os alunos 
do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologias do Esporte.

DO COLEGIADO

Art. 15. O Colegiado da Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologias do Esporte é a ins-
tância máxima de deliberação dos assuntos acadêmicos, constituído por todos os docentes 
permanentes, um representante discente e presidido pelo Coordenador Geral. 

Art. 16. São atribuições do Colegiado: 
I- eleger, entre os membros do corpo docente e discente do Curso, seus representan-

tes; 
II- orientar e coordenar as atividades do Curso, podendo recomendar a indicação ou a 

substituição de docentes; 
III- elaborar a matriz curricular do Curso com a indicação das disciplinas e seus pré-re-

quisitos; 
IV- decidir as questões referentes à matrícula como as representações e recursos im-

petrados; 
V- propor a criação, inclusão, substituição, transformação, exclusão e extinção de disci-

plinas do Curso; 
VI- propor ao Coordenador Geral do Curso, ao Diretor de Pós-Graduação e ao Diretor 

Geral do Campus as medidas necessárias ao bom funcionamento da Pós-Graduação Lato 
Sensu em Metodologias do Esporte; 

VII- aprovar, mediante análise de Currículo Lattes, os nomes dos professores que inte-
grarão o Corpo Docente do Curso; 

VIII- designar junto aos respectivos orientadores a Comissão Avaliadora para avaliação 
do Trabalho de Conclusão Final, em formato de artigo científico com pesquisa adequada 
aos assuntos do curso; 

IX- acompanhar junto à Instituição e a outros setores as atividades do Curso; 
X- estabelecer as normas do Curso e/ou suas alterações; 
XI- estabelecer critérios para a admissão ao Curso; 
XII- estabelecer o número de vagas a serem ofertadas em processo seletivo; 
XIII- aprovar a oferta de disciplinas do Curso; 
XIV- estabelecer procedimentos que assegurem aos alunos da Pós-Graduação Lato 

Sensu em Metodologias do Esporte a efetiva orientação acadêmica.

Art. 17. As reuniões do Colegiado serão convocadas pelo Coordenador Geral por iniciativa 
própria ou mediante pedido de pelo menos metade de seus membros. 

§ 1º As reuniões ordinárias (bimestrais) ocorrerão em dia e hora a serem estabelecidos 
pelo Colegiado. 

§ 2º As reuniões extraordinárias carecem de convocação expressa do Coordenador Ge-
ral, com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência, com a pauta prevista para reunião. 

§ 3º As reuniões ocorrerão com a presença da maioria simples de seus membros e terão 
caráter deliberativo.
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Art. 18. As decisões do Colegiado serão tomadas pela maioria simples dos membros pre-
sentes à reunião, exceto nos casos em que uma regulamentação superior exija maioria ab-
soluta.

Art. 19. O Coordenador Geral, além do voto comum, terá o voto de qualidade, nos casos de 
empate. 

DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 20. A Coordenação do Curso será exercida por um coordenador geral, que terá man-
dato de 02 (dois) anos, indicado por meio de um processo democrático de eleição entre os 
pares e os alunos regularmente matriculados no curso. Este coordenador geral deverá estar 
vinculado à alguma coordenadoria do Ifes/ Campus Nova Venécia e deverá ser professor do 
curso de Pós-graduação Lato Sensu em Metodologias do Esporte com tempo mínimo de 06 
(seis) meses de atuação, depois de ministrada a primeira disciplina do referido curso. Para 
indicação do novo coordenador será necessário outro pleito, através de Portaria do Diretor 
Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes/ Campus 
Nova Venécia).

Art. 21. São atribuições do Coordenador Geral da Pós-Graduação Lato Sensu em Metodo-
logias do Esporte: 

I- Convocar e presidir mensalmente as assembleias da Coordenação do Curso junto ao 
corpo docente e representante do corpo discente; 

II- Encaminhar os processos e deliberações das assembleias da Coordenação, para o 
Ifes e autoridades competentes; 

III- Responder e acompanhar o trâmite dos processos referentes ao curso; 
IV- Promover entendimentos com a finalidade de obter recursos humanos e materiais 

para suporte e desenvolvimento do curso; 
V- Cumprir e fazer cumprir o regimento da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e dos 

órgãos do sistema Ifes no que couber; 
VI- Prestar contas ao corpo docente e discente de todo o andamento do curso a cada 

final de semestre letivo, bem como, sempre que for solicitado por órgãos competentes do 
Ifes; 

VII- Sempre que necessário realizar reuniões com a presença de todo o corpo discente, 
levando para a reunião do colegiado sugestões ou problemas apresentados pelos alunos.

DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 22. A matriz curricular do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologias do 
Esporte será configurada em consonância com os objetivos nela desenhados, sendo de 
quatro semestres letivos com aulas presenciais. O primeiro semestre será composto por 04 
(quatro) disciplinas com 20h/aula; o segundo semestre, será composto por 04 (quatro) dis-
ciplinas, sendo três com 20h/aula e uma (Seminário de Pesquisa) com 40h/aula; o terceiro 
semestre será composto por 05 (cinco) disciplinas com 20h/aula cada; e o quarto e último 
semestre será composto por 04 (quatro) disciplinas com 20h/aula; totalizando 360 (trezen-
tos e sessenta horas) de carga horária total. Após o término das disciplinas, os alunos terão 
três meses para finalizarem o Trabalho de Conclusão Final – TCF e defendê-lo.

Art. 23. Os candidatos não terão direito à dispensa de disciplinas, sendo obrigados a cursar 
todas que compõe a estrutura curricular para realizarem o Trabalho de Conclusão Final – 
TCF – podendo ter 25% por falta em cada disciplina.
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DISPOSIÇÃO DAS DISCIPLINAS

1º SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA PROFESSOR RESPONSÁVEL
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL

MODALIDADE 
(TEÓRICA OU PRÁTICA)

Psicologia do Esporte Vinícius Zocateli 20h Teórica

Metodologia da Pesquisa Nádia Ribeiro Amorim 20h Teórica

Didática do Esporte Dayane G. de Jesus Miranda 20h Teórica

Bioestatística Adilson Marcio Coelho 20h Teórica

2º SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL

MODALIDADE 
(TEÓRICA OU 

PRÁTICA)

Seminário de Pesquisa
Nádia Ribeiro Amorim e 
Dayane G. de Jesus Miranda

40h Teórica

Lesões no Esporte José Roberto G. de Abreu 20h Teórica

Esporte Adaptado à Pessoas com Deficiência Luiz Cláudio Locatelli Ventura 20h Teórica

Fisiologia do Exercício Douglas Colombi Cuquetto 20h Teórica

3º SEMESTRE 

NOME DA DISCIPLINA PROFESSOR RESPONSÁVEL
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL

MODALIDADE 
(TEÓRICA OU 

PRÁTICA)

Bioquímica Aplicada ao Esporte Tatiane Beltramini Souto 20h Teórica

Medidas e Avaliação Felipe Gonçalves de Sá 20h Teórica

Treinamento Esportivo Felipe Cuquetto Piekarz 20h Teórica e Prática

Esporte e Saúde Douglas Colombi Cuquetto 20h Teórica

Basquetebol Mauro Fontoura Borges Neto 20h Teórica e Prática

4º SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL
CARGA HORÁRIA 

TOTAL
MODALIDADE (TEÓRICA 

OU PRÁTICA)

Futsal Márcio Colodete Sobroza 20h Teórica e Prática

Handebol André Leite Serafim 20h Teórica e Prática

Voleibol Lidiane Picoli Lima 20h Teórica e Prática

Atletismo Felipe Cuquetto Piekarz 20h Teórica e Prática

OBSERVAÇÃO: As disciplinas dispostas no quadro estão na ordem a serem ministradas, po-
rém, esta ordem poderá sofrer alteração para o ótimo funcionamento do curso.

DO REGIME ACADÊMICO

Art. 24. O registro do rendimento acadêmico dos alunos compreenderá a apuração da assi-
duidade e do rendimento em todos os componentes curriculares, da seguinte forma:
- frequência mínima de 75% em cada disciplina;
- nota igual ou superior a 60 pontos em cada disciplina e;
- trabalho final com nota igual ou superior a 60.
Parágrafo único. A frequência dos alunos será feita por meio do sistema acadêmico, deven-
do o docente registrar a presença ou falta do aluno no dia de sua aula.

Art. 25. As notas serão apresentadas quantitativamente no valor de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos. Serão considerados aprovados em cada disciplina ou componente curricular os alu-
nos avaliados com média igual ou superior a 60% do aproveitamento e 75% de presença.
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Art. 26. Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para a Pós-Graduação Lato Sensu em Metodolo-
gias do Esporte, sendo as mesmas solicitadas pelo Colegiado do Curso à Câmara de Pesqui-
sa e Pós-Graduação (CPPG) do Ifes. 

Art. 27. O Curso de Pós-Graduação em Metodologias do Esporte será ofertado em nível de 
ESPECIALIZAÇÃO.

Art. 28. O Curso terá duração de 22 (vinte e dois) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) 
meses. A duração do curso será contada a partir da matrícula inicial no curso até a efetiva 
defesa do Trabalho de Conclusão do Curso (TCF).

§ 1º As matrículas dos alunos selecionados serão realizadas junto à Coordenadoria de 
Registro Acadêmico (CRA) do Ifes, Campus Nova Venécia.

§ 2º Nos casos devidamente justificados, com parecer de concordância do orientador e a 
critérios do colegiado, os alunos poderão requerer: 

I- prorrogação por até 2 meses para apresentação do TCF; 
II- trancamento de matrícula, nos casos de saúde ou licença maternidade, dentro do 

período regular de 12 meses do curso, por um período máximo de 6 meses, não sendo este 
tempo contabilizado no prazo máximo exigido para conclusão do curso.

§ 3º O aluno será desligado do curso em decorrência das seguintes situações:
I- não elaborar seu TCF dentro do tempo máximo de permanência no curso;
II- obter rendimento acadêmico insatisfatório, na forma estabelecida neste Regula-

mento;
III- no caso de prorrogação, não apresentar seu TCF até o prazo final da prorrogação;
IV- não cumprir a carga horária mínima do curso (75%);

§ 4º O aluno desligado do curso só poderá voltar a se matricular após aprovação em 
novo concurso público de seleção e admissão.

Art. 29. O estudante somente poderá defender seu TCF após as seguintes etapas:
a) Cumprir a carga horária mínima exigida pelo curso (75%);
b) Estar em dia com suas obrigações acadêmicas – notas e faltas.

Art. 30. O aluno que não entregar o TCF no prazo estabelecido pela Coordenação da Pós-
-Graduação, ou que não se apresentar para a defesa oral sem justificativa plausível, estará 
automaticamente reprovado.

Art. 31. A banca examinadora será composta, no mínimo, por dois avaliadores, sendo um 
deles, obrigatoriamente, o professor orientador.
Parágrafo único. Pelo menos 2 (dois) membros avaliadores da banca deverão ter, no mínimo, 
o título de mestre, no caso de haver um terceiro membro este poderá ser especialista e, nos 
casos específicos, o colegiado do curso analisará a composição da banca.

Art. 32. O TCF que for base para a geração de patente ou registro será considerado sigiloso 
e com restrição total para publicação até que seja feito o protocolo do registro ou depósito 
de Propriedade Intelectual (PI) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 
pela Agência de Inovação do Ifes (AGIfes). O interessado em consultar a via impressa e os 
arquivos (em formato pdf ) dos trabalhos sigilosos deve formalizar o pedido de consulta na 
Biblioteca do Campus Nova Venécia, sendo esse pedido analisado pelo orientador do tra-
balho. Após a autorização para consulta, o interessado deve assinar e reconhecer firma no 
Termo de Confidencialidade e Sigilo, conforme modelo a ser disponibilizado. A íntegra dos 
resumos e os metadados ficarão sempre disponibilizados. 
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ADMISSÃO E MATRÍCULA 

Art. 33. Para o estabelecimento do número de vagas, o Colegiado levará em consideração, 
entre outros, os seguintes elementos: 

I- capacidade de orientação do Curso; 
II- fluxo de entrada e saída de alunos; 
III- linhas de pesquisa; 
IV- capacidade das instalações. 

Art. 34. A seleção no Curso de Pós-Graduação em Metodologias do Esporte será feita me-
diante processo seletivo, devidamente regulamentado por Edital de Seleção e Admissão, 
que será divulgado na página eletrônica do Ifes e nos meios de comunicação local. 
Parágrafo único. Poderão candidatar-se à Especialização em Metodologias do Esporte por-
tadores de diploma ou declaração de conclusão de graduação em Educação Física, devida-
mente reconhecido por órgãos competentes do Ministério da Educação (MEC), em confor-
midade com a legislação vigente. 

Art. 35. O processo de inscrição acontecerá após divulgação pública em mídia do Ifes.

Art. 36. O estudante admitido deverá requerer matrícula na Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos do Campus Nova Venécia, dentro do prazo estabelecido no calendário acadê-
mico. 

§ 1º Para inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
- Cópia autenticada do diploma de Graduação em Educação Física ou cópia autenticada 

da declaração de conclusão de graduação em Educação Física, conforme especificado an-
teriormente;

- Formulário de inscrição preenchido e acompanhado de 01 fotografia 3x4cm atualizada;
- Cópia do RG e do CPF;
§ 2º O critério de seleção será por meio da análise de currículo.
§ 3º A seleção para matrícula somente terá validade no período letivo para a qual foi 

realizada. 
§ 4º A matrícula será única.
§ 5º A lista dos candidatos aprovados será divulgada no Ifes/ Campus Nova Venécia.
§ 6º Todo critério de avaliação e pontuação do currículo e de desempate será detalhado 

no edital de convocação público, a ser divulgado com a devida abrangência e prazo ade-
quado à época de oferta das turmas.

CRITÉRIOS PARA TRANCAMENTO DO CURSO

Art. 37. Não será permitido trancamento já que o curso deverá ter autorização para funcio-
nar a cada nova oferta.

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS

Art. 38. Não será permitido o aproveitamento de disciplinas. 

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO

Art. 39. A avaliação do curso Lato Sensu em Metodologias do Esporte terá como suporte 
teórico metodológico as orientações proclamadas no Regimento da Organização Didática 
dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes. Desenvolver-se-á 
de modo processual e contínua. Estará vinculada às características de cada disciplina da 
matriz curricular e da metodologia de cada professor.
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Art. 40. O Rendimento (ou aproveitamento) em cada disciplina será avaliado pelo professor 
responsável e expresso mediante os critérios estabelecidos neste Regulamento, em confor-
midade com o Regimento da Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu 
e stricto sensu do Ifes.
Parágrafo único. Serão considerados aprovados em cada componente curricular os alunos 
avaliados com média igual ou superior a 60 pontos (em uma escala de 0 a 100 pontos) e o 
mínimo de 75% de frequência.

Art. 41. As avaliações deverão possuir uma conotação diversificada e obtida com a utiliza-
ção de, no mínimo, 3 (três) instrumentos.

Como instrumentos avaliativos serão considerados:
- trabalhos;
- exercícios;
- arguições;
- provas;
- testes;
- fichas de observações;
- relatórios;
- autoavaliação;
- seminário;
- mesa redonda;
- congresso;
- outros instrumentos que atendam a este processo avaliativo.

§ 1º Os instrumentos serão adotados, comunicados e explicitados aos alunos pelos pro-
fessores no primeiro encontro de cada disciplina.

§ 2º Os resultados das avaliações serão expressos em notas graduadas de 0 (zero) a 100 
(cem). 

Art. 42. Quanto à avaliação dos professores, os alunos responderão a questionários a serem 
aplicados ao final de cada disciplina. Os dados serão tabulados e analisados estatisticamen-
te, gerando um relatório avaliativo sobre a atuação dos docentes no curso.

DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

Art. 43. 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. 44. 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:

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.
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§ 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. 45. 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. 46. 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. 47. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no §3º do Art. 410.

DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

Art. 48. As Ações Afirmativas seguem a Resolução do Conselho Superior nº 10, de 27 de 
Março de 2017, que prescreve para as Instituições Federais de Ensino Superior a necessida-
de 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. 49. Do total de vagas disponíveis em cada processo seletivo dos cursos e programas de 
pósgraduação do Ifes, fica reservado o mínimo de 25% das vagas para candidatos autode-
clarados 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 clas-
sificação no processo seletivo.

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

§ 3º Em caso de desistência de candidatos autodeclarados negros e indígenas aprova-
dos em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro e indígenas posterior-
mente classificado.

Art. 50. 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 
deficiência.

§ 1º Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reserva-
das e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no pro-
cesso 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 
reservadas.
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§ 3º Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, 
a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado.

Art. 51. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas à can-
didatos 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. 52. 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 de-
mais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

Art. 53. 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: 1) negros ou 
indígenas, 2) pessoa com deficiência. As categorias negro (preto e pardo) e indígena serão 
definidas conforme as classificações utilizadas pelo IBGE. A categoria pessoa com deficiên-
cia será definida especificando o tipo de deficiência do candidato, de acordo com as especi-
ficações determinadas pela Lei 13.146 de 06/07/2015.

§ 1º A comprovação da autodeclaração dos candidatos cotistas aprovados, dar-se-á por 
critérios e metodologias a serem estabelecidas pela Comissão Permanente de Ações Afir-
mativas 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.

Art. 54. Caberá à Comissão Permanente de Ações Afirmativas na Pós-Graduação (CPAA-Pós), 
produzir indicadores para acompanhamento do acesso e permanência dos estudantes pú-
blico-alvo da Resolução do Conselho Superior nº 10, de 27 de Março de 2017, nos cursos e 
programas de pós-graduação e, a cada 3 (três) anos realizar diagnóstico de caráter avaliativo 
e propositivo a ser encaminhado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, para que tome 
as providências necessárias.

Art. 55. Os Cursos e Programas de Pós-Graduação do Ifes deverão garantir estratégias que 
assegurem a permanência qualificada dos estudantes público-alvo desta Resolução nas 
ações de apoio e fomento ao desenvolvimento das atividades da pós-graduação.

§ 1º No caso dos Programas que dispõe de concessão de bolsas de estudo garantidas 
por órgãos de fomento (CAPES, CNPq, FAPES, FACITEC e outros), dentre os critérios para a 
distribuição de bolsas, deverão levar em consideração a demanda e especificidade dos es-
tudantes público-alvo da Resolução nº 10, de 27 de Março de 2017.

§ 2º Os Cursos e Programas de Pós-graduação deverão garantir estratégias para identi-
ficar e eliminar as barreiras (materiais e simbólicas), por exemplo: organizando o ambiente, 
diversificando os materiais, incluindo estratégias pedagógicas adequadas e disponibilizan-
do recursos e serviços de acessibilidade.

Art. 56. Será fomentada a criação e fortalecimento de linhas e grupos de pesquisas no âm-
bito dos cursos e programas de pós-graduação do Ifes voltados para a sustentabilidade so-
ciocultural, territorial, educacional, científica e tecnológica dos povos indígenas, da popula-
ção afro-brasileira e das pessoas com deficiência.

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL (TCF)

Art. 57. O Trabalho de Conclusão Final (TCF) consiste na elaboração individual de trabalho 
acadêmico, dentro de padrões científico-metodológicos, sendo válidas pesquisas qualitati-
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vas e quantitativas, nos seus mais variados tipos e natureza. O tema do trabalho é de escolha 
do aluno, de acordo com as linhas de pesquisa do curso. Deverá ser escrito em forma de ar-
tigo científico com o mínimo 10 páginas, o mesmo deverá ter sua defesa em forma de apre-
sentação (seminário) aberta ao público, em consonância com a Resolução 52 de 13/09/2011 
dos Cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu do Ifes. 

Art. 58. A orientação do TCF poderá ser feita por um docente ou técnico administrativo do 
Ifes, com titulação mínima de Especialista. 

§ 1º Serão competências do professor orientador:
I- Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao TCF;
II- acompanhar e avaliar o desempenho do aluno mediante registros, anotações e ob-

servações pertinentes;
III- comunicar, por escrito, as possíveis irregularidades quanto ao processo de orienta-

ção, não cumprimento de datas e compromissos pelo aluno à Coordenação do Curso;
IV- Promover reuniões de orientação e acompanhamento com os alunos que estão 

desenvolvendo o TCF;
V- Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de acom-

panhamento e de avaliação do TCF;
VI- verificar a possibilidade de existência de plágio, pois além de ser crime, o plágio 

comprovado levará o aluno à reprovação;
VII- Constituir as bancas de avaliação dos TCF.

§ 2º A definição pelo orientador dos alunos ocorrerá no início do 2º Semestre do curso. 
Este procedimento dar-se-á por meio de análise da linha de pesquisa do TCF e área de atu-
ação/afinidade pelo tema do professor orientador a ser feita em reunião da coordenadoria. 

§ 3º Será permitida a troca de orientador, que deverá ser solicitada por escrito com justi-
ficativa(s) e entregue ao professor responsável, até 60 (sessenta) dias antes da data prevista 
para a defesa do trabalho. Caberá ao Coordenador de Curso analisar a justificativa e decidir 
sobre a substituição do professor orientador.

Art. 59. Cabe ao Orientador encaminhar para a Coordenação do Curso documento com a 
indicação nominal dos membros titulares e suplentes da Banca Examinadora, assim como a 
data e o horário para a realização do Exame de Defesa.
Parágrafo único. Ao preencher formulário de requerimento para defesa, o orientador deverá 
apresentar o nome de 1 (um) examinador efetivo, adicionando 1 (um) suplente.

Art. 60. A composição da Banca proposta pelo orientador deve ser feita com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias da data da defesa à Coordenação do Curso, a qual aprovará a 
banca.

Art. 61. O TCF, deverá ser entregue à Coordenação do respectivo Curso de Pós-Graduação 
no prazo fixado pela Coordenação do Curso de pós-graduação Lato Sensu, respeitando as 
normas vigentes do Ifes.

Art. 62. O TCF, recebido fora do prazo ou sem o cumprimento das disciplinas exigidas não 
será avaliado.

Art. 63. Em situações excepcionais, o prazo do TCF poderá ser prorrogado uma única vez, a 
critério da Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu respeitando as normas 
vigentes do Ifes, considerando que o pedido de prorrogação da entrega do TCF deverá ser 
fundamentado e protocolado à Coordenação do curso de Pós-Graduação com antecedên-
cia mínima de 20 (vinte) dias do término do prazo original.

Art. 64. O aluno deverá entregar na Coordenação do Curso de Pós-Graduaçãono prazo mí-
nimo de 30 (trinta) dias antes da data da defesa, as cópias impressas do TCF com capa plás-
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tica transparente e encadernação de tipo espiral em número igual ao dos membros da ban-
ca examinadora, acompanhado do formulário de encaminhamento preenchido e assinado 
pelo professor orientador.

Art. 65. O TCF, será submetido à defesa perante banca examinadora, cabendo à Coordena-
ção do Curso de Pós-Graduação divulgar as datas e horários das defesas.

Art. 66. As sessões de defesa do TCF, serão públicas, resguardando o direito à propriedade 
intelectual.

Art. 67. A banca examinadora será composta, no mínimo, por dois avaliadores, sendo um 
deles, obrigatoriamente, o professor orientador.
Parágrafo único. Pelo menos um dos membros da banca avaliadores deverá ter, no mínimo, 
o título de mestre, no caso de haver um terceiro membro este poderá ser especialista e, nos 
casos específicos, o colegiado do curso analisará a composição da banca.

Art. 68. Na sessão de Defesa, o aluno terá até 30 (trinta) minutos para apresentar o seu tra-
balho, e cada componente da banca examinadora até 30 (trinta) minutos para fazer a sua 
arguição, incluídas nesse tempo as perguntas e respostas).
Parágrafo único. Após a defesa, cabe ao professor orientador encaminhar a ata de aprovação 
de defesa devidamente preenchida e assinada à Coordenação do Curso.

Art. 69. Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos ao TCF, tendo em vista que a 
nota atribuída ao trabalho será a média aritmética de todos os avaliadores, sendo esta defi-
nitiva.

§ 1º O TCF, receberá a aprovação da banca que a avaliou quanto à qualidade do trabalho 
não suscitar qualquer modificação, sendo que estarão aprovados os alunos que receberem 
nota igual ou superior a 60 pontos.

§ 2º A banca examinadora poderá determinar que o aluno faça correções no trabalho, 
sendo que a atribuição da nota será condicionada a entrega do TCF, em sua versão final 
corrigida.

§ 3º A conferência do cumprimento das correções na versão final do trabalho será ates-
tada pelo orientador dentro do prazo estipulado, nunca excedendo 60 (sessenta) dias, as 
quais deverão seguir as regras de Normalização de Trabalho Acadêmico do Ifes. 

Art. 70. O candidato terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para entregar à Coordenação 
do Curso de Pós-Graduação, obrigatoriamente, 2 (dois) exemplares da versão final do traba-
lho com a folha de aprovação assinada pelo orientador e membros da banca examinadora.

§ 1º Os exemplares impressos são destinados ao orientador e à Coordenação do Curso 
de Pós-Graduação.

§ 2º O candidato deverá também: 
I- enviar o trabalho final, desde que tecnicamente possível, em formato eletrônico ade-

quado, conforme exigido pela biblioteca, via correio eletrônico, para que seja disponibiliza-
do na Biblioteca Digital;

II- entregar declaração de autoria assinada e autorizar a publicidade e divulgação, res-
guardando o direito à propriedade intelectual quando couber (modelo disponível no ende-
reço http://www.Ifes.edu.br/institucional).

DA CONCESSÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA

Art. 71. O Certificado de Especialista em Metodologias do Esporte será solicitado junto ao 
Sistema Acadêmico do Campus, a requerimento do candidato, após cumprir todas as exi-
gências do Curso de Pós-Graduação em Metodologias do Esporte.
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Art. 72. São condições para expedição do certificado:
I- declaração emitida pelo Programa de que o estudante cumpriu todas as exigências 

regulamentares do Ifes e do Programa;
II- remessa pelo Programa à Coordenadoria de Registro Acadêmico do Campus Nova 

Venécia:
a) ata de aprovação do trabalho de conclusão final, acompanhada de documentos 

adicionais que contenham outras informações necessárias, como mudança de título, por 
exemplo;

b) comprovante de quitação das obrigações (nada consta), emitido pela Biblioteca, em 
nome do concluinte;
Parágrafo único. Deverá ser acrescido o diploma de Ensino Superior a essa listagem no caso 
do estudante ter apresentado declaração de conclusão de curso no ato da matrícula.

Art. 73. Todo certificado expedido deverá ser acompanhado do respectivo histórico escolar 
final, no qual constarão, obrigatoriamente:

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

II- período em que o curso foi ministrado, localidade da UA em que o curso está vincu-
lado e carga horária total;

III- referências às normas que amparam o curso, a expedição do certificado e ao núme-
ro da portaria de autorização de funcionamento;

IV- título do trabalho de conclusão do curso e sua avaliação;
V- declaração de cumprimento de todas as disposições da Resolução CNE/CES n 1, de 

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

Art. 74. São condições para a expedição do certificado:
I- comprovação de cumprimento, pelo estudante, de todas as exigências  regulamen-

tares do Ifes e do Programa;
II- remessa à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela Secretaria do Curso:

a) requerimento expedido pela Coordenação do Curso solicitando a emissão do cer-
tificado do concluinte.

b) histórico escolar final do concluinte.
c) folha de aprovação da monografia, ou trabalho que a substitua, em nome do con-

cluinte.
d) comprovante de entrega na Coordenação do Curso pelo concluinte dos exem-

plares da versão final da monografia, ou trabalho que a substitua, em formato impresso e 
formato eletrônico, ambas em conformidade com as regras de Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos do Ifes.

e) comprovante de quitação das obrigações, emitido pela Biblioteca, em nome do 
concluinte, incluindo o recebimento da versão final do trabalho em formato eletrônico e in-
dicando que o trabalho está em conformidade com as regras de Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos do Ifes.

III- Compete à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes a averiguação dos 
procedimentos supracitados e posterior encaminhamento à Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos (CRA) do campus onde o Curso de Pós-Graduação está vinculado, para emissão 
e registro do certificado em nome de concluinte.

IV- Compete ao Diretor Geral do campus onde o Curso de Pós-Graduação está vincu-
lado a assinatura dos Certificados emitidos em nome dos concluintes.

Art. 75. O aluno que não entregar o TCF no prazo estabelecido pela Coordenação da Pós-
-Graduação, ou que não se apresentar para a defesa oral sem justificativa plausível, estará 
automaticamente reprovado.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 76. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso e 
registrados em ata. 

Art. 77. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Produção – CEPE do Ifes.
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