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Dispõe sobre o Regulamento do Curso de Pós-gradua-
ção Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos do 
campus Venda Nova do Imigrante do Ifes.

Art. 1º Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas espe-
cíficas inerentes ao Curso de Pós-graduação lato sensu em Práticas e Processos Educativos, 
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.

CAPÍTULO I: DOS OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 2º O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) manterá 
a Pós-graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos, modalidade presencial a 
qual conduzirá ao grau de Especialista em Práticas e Processos Educativos.

Art. 3º A Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos tem por objetivo 
capacitar profissionais com atuação em Instituições de Ensino Básico, Técnico, Tecnológico 
e Superior, a partir dos instrumentos teórico-metodológicos discutidos e desenvolvidos du-
rante o curso, contribuindo para a oferta de uma educação contextualizada às realidades 
socioambientais das populações atendidas pelas Instituições de Ensino.

I- a carga horária total do curso de especialização em Práticas e Processos Educativos 
será de 460 horas, na modalidade presencial e com 35 vagas;

II- o estudante deverá entregar e defender, individualmente, um Trabalho de Conclu-
são Final (TCF), no formato de monografia ou em artigo científico, através do qual o estudan-
te deverá demonstrar capacidade de sistematização, domínio do tema e da metodologia 
científica pertinente; 

III- o estudante deverá observar o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, contados a 
partir da data do início da matrícula, para a conclusão da especialização; 

IV- por decisão do colegiado, o prazo de apresentação do Trabalho de Conclusão Final 
(TCF) poderá ser prorrogado por mais três meses.

Art. 4º O grau obtido na Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos será 
de Especialista em Práticas e Processos Educativos.

Art. 5º As atividades da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos terão 
ampla publicidade e seus resultados serão divulgados em eventos técnicos e científicos, 
periódicos, e/ou outras formas equivalentes.

CAPÍTULO II: DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA  
 

DO CORPO DOCENTE

Art. 6º O corpo docente do Curso de Especialização em Práticas e Processos Educativos será 
constituído por servidores efetivos do Ifes (docentes ou técnico-administrativos).
Parágrafo único. Poderão integrar o corpo docente professores visitantes e convidados de 
caráter intercampi, com o termo de anuência dos seus respectivos diretores dos campi que 
estão lotados e mediante a aprovação do colegiado do curso.

Art. 7º Os docentes deverão ser portadores do diploma de grau mínimo de Mestre, de Insti-
tuições e cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC.

Art. 8º Compete ao corpo docente deste curso de especialização em Práticas e Processos 
Educativos:
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I- ministrar aulas teóricas e práticas de forma a atender as exigências do processo de 
ensino/aprendizagem; 

II- orientar os Trabalhos de Conclusão Final, definidos pelo Art. 2º Inciso II, deste regu-
lamento; 

III- integrar as bancas examinadoras de Trabalho de Conclusão Final;
IV- incentivar os estudantes a participarem e apresentarem trabalhos em eventos 

científicos; 
V- participar das reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas pelo coordena-

dor(a) do Curso; 
VI- exercer, nos Colegiados da Pós-Graduação, os mandatos para os quais tenham sido 

eleitos.

DO COLEGIADO

Art. 9º O Colegiado da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos é a 
instância máxima de deliberação dos assuntos acadêmicos, constituído por todos os docen-
tes permanentes, dois representantes discentes e presidido pelo Coordenador Acadêmico.

Art. 10.  São atribuições do Colegiado: 
I- eleger, entre os membros do corpo docente do Programa, por maioria absoluta, o 

Coordenador Acadêmico; 
II- orientar e coordenar as atividades do Programa, podendo recomendar a indicação 

ou a substituição de docentes; 
III- aprovar que professores visitantes ou convidados ministrem disciplinas; 
IV- elaborar a matriz curricular do Programa com a indicação das disciplinas e seus 

requisitos; 
V- decidir as questões referentes à matrícula, bem como as representações e recursos 

impetrados; 
VI- propor a criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas do Programa; 
VII- propor ao Coordenador Acadêmico do Curso e ao Diretor Geral do Campus as 

medidas necessárias ao bom funcionamento da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e 
Processos Educativos;  

VIII- aprovar, mediante análise de Currículo Lattes atualizado e das experiências pro-
fissionais em educação, os nomes dos professores que integrarão o Corpo Docente do Pro-
grama;  

IX- designar junto aos respectivos orientadores a Comissão Avaliadora dos Trabalhos 
de Conclusão Final;

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

Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos a efetiva orientação acadêmica; 
XVI- elaborar Edital especifico para o processo seletivo.

Art. 11.  As reuniões do Colegiado serão convocadas pelo Coordenador Acadêmico por 
iniciativa própria ou mediante pedido de, pelo menos, a maioria simples de seus membros.

§ 1º As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente, em dia e hora a serem estabelecidos 
pelo Colegiado.

§ 2º As reuniões extraordinárias carecem de convocação expressa do Coordenador Aca-
dêmico, com no mínimo trinta e seis horas de antecedência, juntamente com a pauta pre-
vista para reunião.

§ 3º As reuniões ocorrerão com a presença da maioria simples de seus membros e terão 
caráter deliberativo.
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Art. 12.  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. 13. O Coordenador Acadêmico, além do voto comum, terá o voto de qualidade nos 
casos de empate.

DA COORDENAÇÃO DO CURSO

Art. 14. A Coordenação da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos 
será constituída por um Coordenador Acadêmico que terá mandato de 02 (dois) anos, per-
mitida a recondução, por um Coordenador de Trabalho de Conclusão Final (TCF) e por um 
profissional responsável pelo assessoramento pedagógico.
Parágrafo único. Na oportunidade da eleição do coordenador dos cursos também será elei-
to um vice coordenador, que terá a função de substituir o coordenador em situações de 
ausência comunicada e justificada do coordenador.

Art. 15.  O Coordenador deverá ser docente do Ifes em regime de dedicação exclusiva, po-
dendo, em casos excepcionais, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes homologar 
coordenadores que não preencham essas condições.

Art. 16.  São atribuições do Coordenador Acadêmico da Pós-Graduação Lato Sensu em Prá-
ticas e Processos Educativos: 

I- convocar e presidir mensalmente as assembleias da coordenação do curso junto ao 
corpo docente e representantes do corpo discente; 

II- encaminhar os processos e deliberações das assembleias da coordenação, quando 
necessário, 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 regulamento da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão 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 o colegiado de curso sugestões ou problemas apresentados pelos estudantes; 

VIII- incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos, participação e a apresenta-
ção de trabalho dos estudantes em eventos e seminários relativos ao curso;

IX- fazer circular entre os interessados informações oficiais e de eventos relativos ao 
curso; 

X- acompanhar o preenchimento, o recolhimento e a atualização dos diários de classe; 
XI- elaborar relatório estatístico, de atividades do curso, de acordo com a periodicida-

de da instituição; 
XII- encaminhar e acompanhar a avaliação do curso; 

Art. 17. São atribuições do Coordenador de TCF da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas 
e Processos Educativos: 

I- auxiliar os/as estudantes na definição dos orientadores, em conformidade com as 
disponibilidades dos professores da especialização e com as linhas de pesquisa e atuação 
do corpo docente; 

II- manter contato com os orientadores de TCF visando o aprimoramento e a solução 
de problemas relativos ao seu desenvolvimento e acompanhamento da execução dos pla-
nos dos trabalhos; 
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III- manter o colegiado informado e atualizado sobre a relação de orientadores e orien-
tandos;

IV- deliberar sobre eventuais problemas ocorridos durante o período de desenvolvi-
mento do TCF ou encaminhá-los ao Colegiado do Curso;

V- designar a comissão examinadora, acatando a indicação sugerida pelo professor 
orientador do TCF e pelo orientando; 

VI- definir a data para a apresentação pública do TCF;
VII- propor ao colegiado do curso soluções para as possíveis dificuldades no desenvol-

vimento do TCF; 
VIII- encaminhar à Coordenação do Curso relatório final, por turma, das apresentações 

de TCF;
IX- colaborar no desenvolvimento de estratégicas de acompanhamento dos TCF, com 

a finalidade de monitorar a sua produção, os seus desdobramentos após a defesa e o pare-
cer dos periódicos para os quais forem encaminhados; 

X- participar, obrigatoriamente, das reuniões do Colegiado do Curso, com direito à voz, 
quando for discutido assuntos relativos ao TCF. 

Art. 18. São atribuições do profissional responsável pelo assessoramento pedagógico da 
Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos:

I- participar da concepção e elaboração do projeto do curso;
II- apoiar as discussões e a elaboração dos documentos necessários à implantação e 

desenvolvimento do curso;
III- auxiliar na criação de metodologias que promovam o processo de ensino-aprendi-

zagem de acordo com as peculiaridades de cada disciplina e na organização das atividades 
de sua disciplina;

IV- acompanhar a produção do material educacional, junto ao designer instrucional, a 
fim de garantir que os mesmos se inter-relacionem com os demais trabalhos produzidos, de 
modo a promover a interdisciplinaridade;

V- auxiliar na avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes nas diversas dis-
ciplinas do curso;

VI- auxiliar na elaboração de formulários de avaliação dos profissionais envolvidos di-
retamente com os estudantes;

VII- acompanhar e analisar o processo de avaliação dos profissionais envolvidos dire-
tamente com os estudantes, juntamente com o coordenador de curso;

VIII- desenvolver relatório semestral de desempenho acadêmico dos estudantes;
IX- auxiliar os professores em ações que possibilitem melhor atendimento aos estu-

dantes com dificuldade de aprendizagem ou necessidades educacionais específicas; 
X- registrar sistematicamente e divulgar experiências do cotidiano pedagógico para a 

comunidade escolar;
XI- participar da avaliação do curso.

CAPÍTULO III: DA ADMISSÃO

DO NÚMERO DE VAGAS

Art. 19. O número de vagas da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educa-
tivos será aprovado pelo Colegiado em formulário próprio, em até 30 (trinta) dias antes da 
abertura das inscrições, vedada a divulgação de edital antes da aprovação final da matéria.

Art. 20.  Para o estabelecimento do número de vagas, o Colegiado levará em consideração, 
entre outros, os seguintes elementos: 

I- capacidade de orientação do Programa; 
II- número de professores permanentes do Programa; 
III- fluxo de entrada e saída de estudantes;
IV- capacidade das instalações.
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DA INSCRIÇÃO

Art. 21.  Para se inscrever na Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos 
ofertada pelo Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante, o interessado deverá, além de ser 
aprovado em seleção lançada em edital público, apresentar os seguintes documentos à Co-
ordenadoria de Registros Acadêmicos do referido campus: 

I- formulário de inscrição, devidamente preenchido, acompanhado de 2 (duas) foto-
grafias, tamanho 3 x 4 cm;

II-  cópia do diploma de graduação, ou declaração da instituição que comprove a con-
clusão da graduação; 

III- histórico escolar da graduação;
IV- currículo vitae;
V- outros documentos que o Colegiado considerar pertinente, desde que divulgados 

em edital; 
VI- comprovar o pagamento da taxa de inscrição (quando houver) ou a sua isenção.

Art. 22. A coordenação da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educativos 
realizará um processo seletivo regular por ano, desde que observados os critérios expostos 
no artigo 18º, que deverão ser aprovados por maioria simples em reunião do Colegiado de 
Curso.

DA SELEÇÃO

Art. 23.  A seleção dos candidatos será divulgada em edital público e será com base no méri-
to de acordo com os seguintes critérios:

I- currículo profissional, devidamente comprovado, com a descrição das experiências 
do candidato em qualquer instituição pública ou privada de ensino formal ou informal;. 

II- memorial descritivo, onde o candidato deverá relatar suas experiências com a área 
de educação em instituições de ensino formal ou informal; 

III- nota igual ou superior 60%, em avaliação escrita, a partir da bibliografia proposta 
pelo Edital.
Parágrafo único. A existência ou não de uma avaliação escrita e de suas respectivas biblio-
grafias fica a critério da decisão prévia em colegiado.

Art. 24. A seleção dos candidatos será conduzida por uma comissão composta por mem-
bros do colegiado, servidores do Ifes, designados em reunião ordinária.

DA MATRÍCULA

Art. 25. O estudante admitido deverá requerer matrícula na Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos do Campus Venda Nova do Imigrante, dentro do prazo estabelecido no calen-
dário acadêmico.

Art. 26. Durante a fase de elaboração do Trabalho de Conclusão Final até a defesa, o estu-
dante deverá matricular-se em “Orientação de Trabalho de Conclusão Final”.

Art. 27. Não será permitido:
I- o trancamento de disciplinas do Curso de Especialização em Práticas e Processos 

Educativos; 
II- o cancelamento de disciplinas obrigatórias do Curso de Especialização em Práticas 

e Processos Educativos.

DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

Art. 28. As ações afirmativas, no que se refere a reserva de vagas e aos procedimentos para 
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garantia da permanência qualificado do estudante no curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Práticas e Processos Educativos, estarão em consonância com a Portaria Normativa N° 13 
de 11 de maio de 2016 e com a Resolução no 10 do Conselho Superior do Ifes, de 27 de março de 
2017 e outras legislações internas pertinentes.

CAPÍTULO IV: DO REGIME DIDÁTICO 
 

DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 29. A estrutura curricular do Programa será definida por 10 (dez) disciplinas obriga-
tórias a serem cursadas em 12 (doze) meses. O estudante após concluir essas disciplinas 
deverá se matricular em “Orientação de Trabalho de Conclusão Final”, onde desenvolverá, 
sob a orientação de um dos professores da especialização, o Trabalho de Conclusão Final.

Art. 30. As disciplinas serão ministradas na modalidade presencial, observando o prescrito 
pelo inciso I do artigo 2°, sob a forma de preleções, seminários, discussões em grupo, traba-
lhos práticos ou outros procedimentos didáticos peculiares a cada área.

P
e
rí

o
d

o

M
ó

d
u

lo COMPONENTE CURRICULAR

Código Descrição Créditos
Obrigatória/

Optativa
Teórica/Prática

Presencial/
A Distância

Carga 
horária

1 1 POS.85
Fundamentos Filosóficos e 
Sociológicos da Educação

2 Obrigatória Teórica Presencial 40h

1 1 POS.77 História da Educação 2 Obrigatória Teórica Presencial 40h

1 2 POS.79
Psicologia Aplicada à 
Educação

2 Obrigatória Teórica Presencial 40h

1 2 POS.78
Jogos, Brinquedos e 
Brincadeiras no processo 
de ensino e aprendizagem

2 Obrigatória Teórica Presencial 40h

1 - POS.80 Integração I 1 Obrigatória Teórica/Prática Presencial 20h

2 3 POS.82
Imagens, Mídias e 
Tecnologias no contexto 
educacional

2 Obrigatória Teórica Presencial 40h

2 3 POS.81
Currículo e Formação de 
Educadores

2 Obrigatória Teórica Presencial 40h

2 4 POS.83
Metodologia de Pesquisa 
em Educação

2 Obrigatória Teórica Presencial 40h

2 4 POS.86
Temas Transversais em 
Educação

2 Obrigatória Teórica/Prática Presencial 40h

2 - POS.84 Integração II 1 Obrigatória Teórica/Prática Presencial 20h

3 - POS.87
Orientação de Trabalho de 
Conclusão Final

5 Obrigatória Teórica/Prática Presencial 100h

Carga Horária Total de Disciplinas Obrigatórias 460h

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

Carga Horária do Trabalho de Conclusão 100h

Carga Horária Total do Curso 460h

DO RENDIMENTO ACADÊMICO E APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS

Art. 31. O rendimento acadêmico do estudante será expresso em notas e conceitos, de 
acordo com a seguinte escala: 

I- de 90 a 100 – A (Excelente)
II- de 70 a 89 - B (Bom) 
III- de 60 a 69 - C (Regular) 
IV- abaixo de 60 - D (Deficiente) 
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§ 1º O estudante que obtiver conceito A, B, ou C será considerado automaticamente 
aprovado na disciplina, desde que seja respeitada a frequência mínima exigida de 75% de 
presença nas aulas de todas as disciplinas.

§ 2º O estudante que obtiver o conceito D na disciplina será desligado do curso.
§ 3º O estudante que obtiver conceito D e não concordar com a nota obtida, poderá 

solicitar ao coordenador de curso revisão das avaliações, desde que apresente a justificativa 
para o referido pedido.

§ 4º O coordenador de curso indicará dois professores do colegiado, com notório saber 
sobre o conteúdo da disciplina, para revisar a nota da avaliação.

§ 5º Serão objetos de avaliação as seguintes atividades:
I- trabalhos, exercícios e a possibilidade de aplicação de prova. Fica a critério do profes-

sor escolher qual instrumento avaliativo usar em sua disciplina; 
II- trabalho de Conclusão Final na forma de artigo científico ou monografia, conside-

rando que cada professor deve ter no máximo 8 orientandos. Esse número pode ser maior 
se não houver conflito com a carga horária do professor.

§ 6º Em caso de solicitação de transferência de alunos matriculados em outro programa 
de pós-graduação, só serão aceitos pedidos cujos programas de origem sejam do próprio 
Instituto Federal, considerando que:

I- aproveitamento de disciplinas será avaliado pelo respectivo professor que deverá 
considerar a equivalência de no mínimo 75% entre as ementas, carga horária igual ou supe-
rior das disciplinas e situação do aluno na disciplina cursada, independente da modalidade 
do programa de origem.

II- será permitido o aproveitamento de no máximo 10% das disciplinas da grade do 
presente programa.

III- poderão ser aproveitadas as disciplinas cursadas em períodos que não excedam a 
3 anos.

DA FREQUÊNCIA

Art. 32. O estudante deverá ter frequência de, no mínimo, 75% em todas as disciplinas.

DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

Art. 33. 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 regis-
tradas e ao final do período, as faltas serão justificadas pelo setor responsável.

Art. 34. 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.
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Art. 35. 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 profissional responsável pelo assessoramento 

pedagógico do curso.
Parágrafo único. Quando não houver gabinete médico ou setor equivalente, as atribuições 
previstas nos incisos I e II passarão automaticamente para o profissional responsável pelo 
assessoramento pedagógico do curso. 

Art. 36. Compete ao profissional responsável pelo assessoramento pedagógico do curso: 
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. 37. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no § 3º do Art. 34.

CAPÍTULO V: DO TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL (TCF): MONOGRAFIA 
OU ARTIGO CIENTÍFICO 

 
DA ORIENTAÇÃO

Art. 38. O estudante regular da Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas e Processos Educati-
vos terá, a partir de sua admissão, a supervisão de um professor orientador participante do 
quadro docente do curso, o qual poderá ser substituído, caso seja de interesse de uma das 
partes.

§ 1º Compete ao Colegiado avaliar os pedidos de substituição de orientador pelo estu-
dante.

Art. 39. O professor orientador deverá orientar no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) 
estudantes orientandos.

Art. 40. Compete ao orientador:
I- estabelecer com o orientando o plano de estudo, o respectivo programa, os horários 

e formas de atendimento e outras providências necessárias;
II- auxiliar o orientando na formulação do tema, objeto, metodologia, referencial teóri-

co, epistemológico, plano de intervenção e análise a serem investigados;
III- analisar e avaliar as etapas produzidas, apresentando sugestões de leituras, estudos 

ou experimentos complementares, contribuindo para a busca de soluções dos problemas 
surgidos no decorrer do TCF;

IV- disponibilizar no mínimo seis encontros presenciais para acompanhamento e su-
pervisão dos orientandos;

V- indicar bibliografia básica para o(s) tema(s) de sua especialidade;
VI- informar o orientando sobre o cumprimento das normas, procedimentos e critérios 

de avaliação do TCF;
VII- definir, ao final do processo de elaboração do TCF, se o mesmo está em condições 

de ser apresentado;
VIII- oficializar à Coordenação do Curso e à coordenação de orientação acadêmica os 
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casos passíveis de avaliação e aprovação de TCF, para agendarem data e hora de apresenta-
ção da defesa pública do TCF (seminário final);

IX- estimular o orientando a apresentar sua pesquisa em eventos de comunicação 
científica; ler e sugerir, continuamente, meios de aperfeiçoamento da pesquisa.

Art. 41. O estudante, com a anuência do seu orientador, entregará a quantidade suficien-
te de exemplares do TCF correspondente aos examinadores da Comissão Avaliadora, com 
prazo de antecedência de no mínimo vinte (dias) dias úteis em relação à data prevista para 
a apresentação.

Art. 42. O orientador solicitará ao Coordenador Acadêmico, com no mínimo de 20 (vinte) 
dias de antecedência e mediante requerimento, as providências necessárias para a defesa 
do TCF de seu orientando.

Art. 43. A apresentação do TCF será pública e far-se-á perante banca avaliadora indicada 
pelo Colegiado do Programa.

§ 1º A banca de avaliação do TCF será constituída pelo orientador, que será o presidente 
da banca e por, no mínimo, mais 02 (dois) membros portadores de no mínimo o título de 
mestre, que não tenham participado do processo de orientação do TCF. 

§ 2º A constituição das bancas de avaliação será aprovada pelo colegiado do curso com 
no mínimo 30 (trinta) dias úteis da apresentação do TCF.

§ 3º Membros externos ao quadro de servidores do Ifes poderão ser convidados a parti-
cipar das bancas de defesa, desde que aprovados pelo colegiado do curso.

Art. 44. Considerar-se-á aprovado na apresentação do TCF o estudante que obtiver a apro-
vação da Comissão Avaliadora, estando os critérios de organização e avaliação do trabalho 
de conclusão de curso descritos no projeto acadêmico do referido curso.

Art. 45. No caso de reprovação na apresentação do TCF, o Colegiado poderá dar oportuni-
dade ao candidato de, por mais uma única vez, reformular e reapresentar o trabalho, dentro 
do prazo máximo de 30 dias após a primeira apresentação do TCF.

Art. 46.  Caso a banca do TCF identifique que o estudante plagiou partes do trabalho ele 
terá um prazo de 30 dias para reestruturar e reapresentar o TCF;
Parágrafo único. Em caso de plágio total do trabalho ou em situações que a banca avalie que 
a reestruturação do TCF é inviável, o estudante será reprovado e não terá direito a certifica-
ção.

DO GRAU ACADÊMICO

Art. 47.  Para obter o grau de especialista em Práticas e Processos Educativos o estudante 
deverá satisfazer as seguintes exigências:

I- ser aprovado em todas as disciplinas da matriz curricular da Pós-Graduação Lato 
Sensu em Práticas e Processos Educativos do campus Venda Nova do Imigrante;

II- depositar no prazo estabelecido e com a anuência do orientador, o trabalho de con-
clusão final para ser avaliado por banca examinadora;

III- ser aprovado na apresentação do Trabalho de Conclusão Final, por Comissão Ava-
liadora regimentalmente constituída.

Art. 48. São condições para expedição dos diplomas de Especialista em Práticas e Processos 
Educativos:

I- o estudante comprovar o cumprimento de todas as exigências regulamentares; 
II- a comprovação de entrega, na Biblioteca do Ifes campus Venda Nova do Imigrante, 

de 01 (um) exemplar impresso e outro em mídia digital do TCF aprovado e corrigido de acor-
do com as instruções da Comissão Avaliadora; 
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III- a comprovação de que o estudante, com anuência do orientador, submeteu para 
publicação, o artigo científico originado das pesquisas realizadas para a elaboração do TCF 
(no caso em que a escolha do formato do TCF for artigo científico); 

IV- a apresentação de nada consta emitido pela Biblioteca do Ifes - Campus Venda 
Nova do Imigrante.

Art. 49. O Histórico Escolar, que será assinado pelo Diretor do Campus Venda Nova do Imi-
grante e pelo Coordenador da Coordenadoria de Registros Acadêmicos, deverá conter as 
seguintes informações referentes ao estudante:

I- nome completo, filiação, data e local de nascimento, nacionalidade, grau acadêmico 
anterior;

II- data de admissão no Programa;
III- número da cédula de identidade e nome do órgão que a expediu, no caso de es-

tudante brasileiro ou estrangeiro com residência permanente, ou número de passaporte e 
local em que foi emitido, no caso de estudante estrangeiro sem visto permanente;

IV- relação das disciplinas com as respectivas notas e conceitos, período em que foram 
cursadas;

V- carga horária de cada disciplina e a carga horária total do curso
VI- data da aprovação do Trabalho de Conclusão Final
VII- nome do professor orientador e dos demais membros da banca avaliadora do TCF.

CAPÍTULO VI: DO DESLIGAMENTO

Art. 50. O estudante poderá ser desligado do Programa, por decisão do Colegiado, se seu 
rendimento acadêmico for considerado insatisfatório.

Art. 51. O estudante reprovado pela segunda vez na apresentação do TCF será automatica-
mente desligado do Programa.

Art. 52.  O estudante que receber o conceito D em qualquer das disciplinas será automati-
camente desligado do Programa.

Art. 53. O estudante que não mantiver contato com seu orientador pelo período de 30 
(trinta dias) úteis consecutivos poderá será desligado do Programa, mediante decisão do 
Colegiado por maioria absoluta.

CAPÍTULO VII: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 54. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Programa 
e registrados em Ata.

Art. 55. Revogadas as disposições em contrário, este Regulamento entrará em vigor na data 
de sua homologação pela Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão.
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