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INTRODUÇÃO GERAL

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

DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Curso de Pós-graduação lato sensu  em Gestão Ambiental tem como
objetivo capacitar profissionais, por meio de implantação de programas de planejamento
e gestão ambiental em empresas públicas e privadas, a ordenar as atividades humanas
para que estas originem o menor impacto possível sobre o meio, instrumentalizando-os
para  escolha  das  melhores  técnicas  até  o  cumprimento  da  legislação  e  a  alocação
correta  de  recursos  humanos  e  financeiros,  acrescentando-se  os  seguintes  objetivos
específicos:

i. Contribuir para a formação de profissionais na área de gestão ambiental na
região norte do Espírito Santo por meio da condução de pesquisas, estudos,
análises, planejamentos e implantação, coordenação e controle de trabalhos
que visem ao conhecimento e à utilização sustentável dos recursos naturais;
ii. Capacitar profissionais para prestar consultoria e assessoria em diversas
áreas  da  gestão  ambiental,  como  licenciamento  ambiental  e  sistemas  de
gestão ambiental;
iii Formar profissionais para executar medidas das variáveis químicas, físicas
e biológicas como parte do monitoramento ambiental;
iv.  Construir  e  reconstruir  novos conhecimentos  sobre  sistemas de gestão
ambiental, no sentido de implementá-los nos setores público e privado e, em
particular, na sustentabilidade da sociedade;
v.  Reforçar  uma prática  interdisciplinar  que  estimule  debates  sobre  os

problemas socioambientais;
vi. Compreender as diretrizes gerais que regem a conduta do Estado em
relação ao Meio Ambiente;
vii.  Compreender, interpretar e aplicar a Legislação Ambiental Brasileira
mediante analise, elaboração e execução de projetos de gestão ambiental
em conformidade com a legislação vigente.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art.  3º O  Curso  de  Pós-Graduação  lato  sensu  em  Gestão  Ambiental  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, será ofertado no
Campus Nova Venécia, localizado na Rodovia Miguel Curry Carneiro, 799, Bairro Santa
Luzia na cidade Nova Venécia-ES   CEP 29830-000. Tel (27) 3752-1126.
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Art. 4º O Curso terá duração mínima de 18 (dezoito) meses e máxima de 24
(vinte e um) meses.  A duração do curso será contada a partir  da matrícula inicial  no
curso, até a efetiva defesa do TCC (artigo).

Art. 5º As disciplinas serão ministradas nas dependências do Campus Nova
Venécia em encontros quinzenais que acontecerão nas sextas-feiras de 18h 00min às
22h 00min e nos sábados de 08h 00min às 12h 00min e de 13h 00min às 17h00min, com
uma hora de intervalo.

DO CORPO DOCENTE

Art. 6º O corpo docente do Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental
será  constituído  de  Docentes  Permanentes,  Docentes  Colaboradores  e  Docentes
Visitantes.

§ 1º Docentes Permanentes são os que têm vínculo funcional com o Ifes e
que atuam no curso de forma direta e contínua, constituindo o núcleo estável de docentes
do curso.

§ 2º Docentes Colaboradores são os que contribuem de forma sistemática e
complementar com o curso ministrando disciplinas, orientando alunos e colaborando em
grupos de pesquisa, sem contudo, manter carga intensa e permanente de atividades no
curso e não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como professores
permanentes e nem visitantes.

§ 3º Docentes Visitantes são os docentes ou pesquisadores que colaboram
de forma eventual com o curso.

Art. 7º. Para atuar como docente no curso de Pós-Graduação lato sensu em
Gestão  Ambiental,  se  faz  necessário  que  o  docente  tenha  titulação  mínima  de
Especialista. A composição atual do quadro de docentes que atuam no curso é de 40%
com titulação de Mestres, 27% Doutores e 33% de Especialistas.

Art. 8º O credenciamento de docentes no curso poderá ser feito se forem
atendidos pelo menos os seguintes critérios:

I Formação mínima de Especialista ou equivalente, sendo ele docente ou técni-
co administrativo;

II Disponibilidade para ministrar disciplinas, orientar alunos e participar de gru-
pos de pesquisas;

III Apresentar produção cientifica continuada de trabalhos publicados em revis-
tas ou anais de eventos.

Art.9º Quanto à avaliação dos professores, os alunos responderam a questio-
nários a serem aplicados ao final de cada disciplina. Os dados serão tabulados e analisa-
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dos estatisticamente, gerando um relatório avaliativo sobre a atuação dos docentes no
curso.

DO COLEGIADO

Art 10º O colegiado do Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental  é
constituído por professores permanentes, definidos de acordo com o § 1º do Art 6º deste
Regimento,  e  um  representante  discente,  escolhido  de  acordo  com  o  dispositivo  no
Capítulo V do Corpo Discente deste Regimento, com mandato de 1 (um) ano cada.

§ 1º A reunião do colegiado acontecerá a cada 02 (dois) meses, na reunião
devem se fazer presentes, os Docentes do Curso, a Secretária  e o Coordenador que
presidirá a reunião, a quem caberá o voto de qualidade.

§  2º Professores  visitantes  ou  colaboradores,  que  sejam  convidados,  em
caráter eventual, para quaisquer atividades do curso, poderão participar das reuniões,
com direito à voz e sem direito a voto.

§ 3º Poderá ser convocada reunião extraordinária do colegiado para tratar de
assunto relevante, referente ao curso por solicitação de algum membro do colegiado, do
coordenador ou do representante dos discentes.

Art 11º São atribuições do colegiado do Curso de Pós-Graduação em Gestão
Ambiental:

I – coordenar, orientar e fiscalizar o funcionamento didático e orçamentário do
curso;
II  –  propor  à  Câmara  de  Pós-Graduação,  por  meio  da  Pró-Reitoria  para
assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação:

a) as disciplinas obrigatórias integrantes do currículo do curso, com suas emen-
tas, conteúdo programático e cargas horária;

b) os limites máximos de disciplinas que o aluno poderá obter em cada período.
c) as alterações da estrutura curricular e do regimento do curso.

III – apreciar recomendações dos conselhos departamentais e sugestões dos
professores relativas ao funcionamento do curso;
IV – opinar sobre infrações disciplinares estudantis e encaminhá-las, quando
for o caso aos órgãos competentes;
V – decidir sobre os recursos dos alunos, referentes a assuntos acadêmicos
do curso;
VI – opinar sobre quaisquer outras matérias do interesse do curso que lhe
sejam encaminhadas por órgãos das unidades ou da administração superior;
VII – auxiliar o Coordenador do curso no desempenho de suas atribuições;
VIII- designar a comissão para a seleção de candidatos ao ingresso no curso,
da qual o coordenador e vice-coordenador são membros;
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IX  –  decidir  sobre  dispensa,  equivalência  e  revalidação  de  disciplinas  e
trancamento de curso;
X  –  decidir  sobre  solicitações  de  transferência  de alunos  provenientes  de
outros cursos de Pós-Graduação.

DO(A) COORDENADOR(A)

Art  12º O  Curso  de  Pós-graduação  em  Gestão  Ambiental  terá  um
Coordenador e um Vice-Coordenador, sendo estes eleitos conjuntamente, pelo colegiado
dentre  os  professores  permanentes,  homologados  pelo  Diretor  de  Pós-Graduação  e
Diretor Geral do Campus com publicação de Portaria.

§ 1º  O Coordenador  e  o  Vice-Coordenador  do curso terão mandato de 2
(dois) anos, permitida uma recondução, por meio de nova eleição.

§  2º O  Vice-Coordenador  substituirá  o  Coordenador  em  suas  faltas  ou
impedimentos.

§ 3º Em caso de impedimento de ambos, assumirá a Coordenação da Pós-
Graduação o membro mais antigo no colegiado.

§ 4º Em caso de vacância do cargo de Coordenador, em qualquer período do
mandato, o Vice-Coordenador assume o cargo e convocará eleição, no prazo de até três
meses, para os cargos de Coordenador e Vice-Coordenador.

§  5º Em  caso  de  vacância  do  cargo  de  Vice-Coordenador,  em  qualquer
período  do  mandato,  o  Coordenador  convocará  eleição  para  o  cargo  de  Vice-
Coordenador que terá mandato até o final do mandato do Coordenador.

Art  13º  São atribuições do Coordenador  do Curso de Pós-Graduação em
Gestão Ambiental:

I – convocar e presidir reuniões do colegiado;
II – solicitar a quem de direito as providências que se fizerem necessárias
para o melhor funcionamento do programa;
III  –  articular-se  com a diretoria  de Pós-Graduação do campus e com os
órgãos  próprios  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  a  fim  de
harmonizar o funcionamento do curso com as diretrizes deles emanadas;
IV – organizar, ouvido o colegiado e em articulação com a diretoria de ensino,
o calendário acadêmico do curso;
V  –  responsabilizar-se  pela  orientação  da  matrícula  e  pela  execução  dos
serviços de escolaridade,  de acordo com a sistemática estabelecida pelos
órgãos competentes;
VI – fiscalizar o cumprimento dos programas de ensino e a execução dos
demais  planos  de  trabalhos  escolares,  representando  aos  órgãos
competentes no caso de irregularidades ou infrações disciplinares;
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VII  –  cumprir  e  fazer  cumprir  as  decisões  dos  órgãos  superiores  sobre
matérias relativas ao curso;
VIII – propor ao colegiado a abertura de novas vagas para exame de seleção;
IX  –  encaminhar  a  cada  ano  à  Diretoria  de  Pós-Graduação  a  relação
atualizada de professores ativos que integram o corpo docente do curso, por
categoria – permanentes,  colaboradores e visitantes – regime de trabalho,
titulação e campus de origem ou IES de origem quando for o caso;
X – apresentar relatório anual das atividades do curso à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação no prazo por ela estipulado;
XI – juntamente com os membros do colegiado, fazer esforços para que as
monografias  sejam  concluídas  dentro  dos  prazos,  visando  um  melhor
desenvolvimento do curso.

DA ESTRUTURA CURRICULAR

CAPÍTULO I DA ESTRUTURA DO CURSO

Art 14º  O Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental será ofertado em
nível de ESPECIALIZAÇÃO.

Art 15º O Curso terá duração mínima de 18 (dezoito) 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 (TCC).

§ 1º Nos casos devidamente justificados, com parecer de concordância do
orientador e a critérios do colegiado, os alunos poderão requerer:

I – prorrogação por até 6 meses para apresentação do TCC;
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;
§  2º O  aluno  será  desligado  do  curso  em  decorrência  das  seguintes

situações:

I – não elaborar seu TCC dentro do tempo máximo de permanência no curso;
II – obter rendimento acadêmico insatisfatório, na forma estabelecida neste
Regimento;
III – no caso de prorrogação, não apresentar seu TCC até o prazo final da
prorrogação;
IV – no caso de trancamento de matrícula, em até 15 dias esgotado o período
de trancamento, não renovar sua matrícula;
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§  3º O  aluno  desligado  do  curso  só  poderá  voltar  a  se  matricular  após
aprovação em novo concurso público de seleção e admissão.

Art.  16 As  disciplinas  que compõem a grade curricular  do Curso de Pós-
Graduação em Gestão Ambiental serão distribuídas em 4 módulos, com 19 disciplinas e o
TCC, totalizando uma carga horária 420 horas, a serem cumpridas no prazo máximo de 2
anos conforme tabela abaixo:

MÓDULO I
DISCIPLINAS CARGA-

HORÁRIA
TOTAL

MODALIDADE (Teórica ou Prática/
Presencial ou à Distância)

Metodologia da Pesquisa 15 Presencial (100% Teórica)
Introdução à Gestão Ambiental 15 Presencial (100% Teórica)
Recursos Naturais e Energia 15 Presencial (100% Teórica)
Química Ambiental 15 Presencial (100% Teórica)
Métodos  Quantitativos  Aplicados  à
Gestão Ambiental

15 Presencial (100% Teórica)

TOTAL DE HORAS 75
MÓDULO II

DISCIPLINAS CARGA-
HORÁRIA

TOTAL

MODALIDADE (Teórica ou Prática/
Presencial ou à Distância)

Educação e Meio Ambiente 15 Presencial (100% Teórica)
Legislação Ambiental 15 Presencial (100% Teórica)
Planejamento e Economia Ambiental 15 Presencial (100% Teórica)
Fotointerpretação,  Sensoriamento
Remoto e Processamento  Digital  de
Imagens

30 Presencial (50% Teórica e 50%
Prática)

TOTAL DE HORAS 75
MÓDULO III

DISCIPLINAS CARGA-
HORÁRIA

TOTAL

MODALIDADE (Teórica ou Prática/
Presencial ou à Distância)

Estudo  e  Relatório  de  Impactos
Ambientais

30 Presencial (100% Teórica)

Recuperação de Áreas Degradadas 15 Presencial (100% Teórica)
Sociedade e Meio Ambiente 15 Presencial (100% Teórica)
Análise e Gerenciamento dos Riscos
Ambientais

15 Presencial (100% Teórica)

Saneamento Ambiental 15 Presencial (100% Teórica)
TOTAL DE HORAS 90

MÓDULO IV
DISCIPLINAS CARGA- MODALIDADE (Teórica ou Prática/
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HORÁRIA
TOTAL

Presencial ou à Distância)

Gestão de Recursos Hídricos 30 Presencial (100% Teórica)
Gestão de Resíduos Sólidos 30 Presencial (100% Teórica)
Gestão do Espaço Urbano 30 Presencial (100% Teórica)
Sistemas de Gestão Ambiental/ISO 15 Presencial (100% Teórica)
Auditoria Ambiental 15 Presencial (100% Teórica)
Trabalho de Conclusão de Curso 60 Presencial (100% Teorica/Prática)

TOTAL DE HORAS 180
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
CURSO

420

§ 1º  O curso é presencial, tendo disciplinas com conteúdo teóricos, estudos
de casos e exercícios práticos bem como, em algumas disciplinas poderão ser realizadas
visitas  técnicas  conforme,  disponibilidade  de  recursos  financeiros  pela  instituição  e
disponibilidade do docente.

§ 2º  A integralização curricular será feita pela computação das disciplinas e
outras atividades curriculares, definidas no Art. 17 deste regimento, nas quais o aluno
obtiver aprovação.

Art. 17 Para obtenção do título de Especialista, o aluno deverá ter frequência
igual ou superior a 75% em todas as disciplinas obrigatórias, bem como média igual ou
superior a 60, apresentar carta de submissão de seu artigo a uma revista indexada da
CAPES e ter seu TCC aprovado por uma banca examinadora.

§  1º  A frequência  dos  alunos  será  feita  por  meio  do  sistema acadêmico,
devendo o docente registrar a presença ou falta do aluno no dia de sua aula.

Art.  18 Será  condição  necessária  para  aprovação  em  cada  disciplina  ou
atividade  acadêmica  a  frequência  mínima  em  3/4  (três  quartos)  da  carga  horária
correspondente e nota igual ou superior a 60 de um total de 100 pontos.

Art.  19  O  aproveitamento  em  cada  disciplina  será  avaliado  por  meio  de
provas, exames, trabalhos de pesquisa individual, seminários ou projetos, a critério do
docente  responsável  pela  disciplina.  Sendo  necessário  a  obtenção  de  nota  igual  ou
superior a 60 (sessenta) para que seja aprovado em cada disciplina.

Art. 20 Os resultados da avaliação em cada disciplina deverão ser entregues
antes  da  próxima  disciplina  ofertada,  cabendo  ao  colegiado  determinar  os  casos
excepcionais.

§ 1º A critério do colegiado, poderão ser aceitas disciplinas obtidas em outros
programas de pós-graduação, se obtidos há menos de 5 (cinco) anos, contados a partir
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do  final  do  período  no  qual  a  disciplina  foi  oferecida,  observadas  a  equivalência  de
ementa  e  carga  horária  da(s)  disciplina(s)  a  ser(em)  revalidada(s)  com  disciplina(s)
oferecidas pelo Programa.

§ 2º O número de disciplinas transferidos de outros programas não poderá
extrapolar  1/3  (um  terço)  do  número  total  de  disciplinas  exigidas  no  Curso  de  Pós-
Graduação em Gestão Ambiental.

§ 3º O Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental poderá
exigir  uma prova  de  conhecimentos  como condição  para  a  aceitação  das  disciplinas
solicitadas, caso julgue necessário.

CAPÍTULO II – DO REGIME DOMICILIAR

Art. 21 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 impe-
dimento de frequência às aulas, sem prejuízo à sua vida acadêmica.

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

Art. 22 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 infecto-contagiosa;
II necessitar de tratamento prolongado de saúde que implique internação hos-

pitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio;
III necessitar acompanhar parentes de primeiro grau com problemas de saú-

de, quando comprovada a necessidade de assistência intensiva.

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

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

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

Art. 23 Compete ao gabinete médico ou setor equivalente:

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

II encaminhar a documentação para o setor pedagógico responsável direta-
mente envolvido 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 pedagó-
gico responsável.

Art. 24 Compete ao setor pedagógico do campus:
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I abrir o processo de regime domiciar;
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. 25 O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja
feita após o prazo previsto no §3º do Art. 22.

DA ADMISSÃO, MATRÍCULA E DESLIGAMENTO

Art. 26 O Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental ofertará 40 vagas
no processo seletivo, sendo as mesmas solicitadas pelo Colegiado do curso ao Conselho
de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Produção (CEPE) do Ifes.

Art. 27 A seleção no Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental será
feita mediante concurso público,  devidamente regulamentado por Edital  de Seleção e
Admissão, que será divulgado na página eletrônica do IFES e nos meios de comunicação
local.

Art.  28 Poderão  candidatar-se  a  Especialização  em Gestão  Ambiental  os
portadores de qualquer diploma de graduação devidamente reconhecidos pelo MEC.

Parágrafo  único. Excepcionalmente,  a  critério  do  colegiado,  poderão
participar do exame de seleção, concluintes de curso de graduação, os quais deverão
apresentar  documento  comprobatório  de  colação  de  grau  no  período  de  matrícula
previsto no edital de seleção.

Art. 29 Quaisquer mudanças feitas no Projeto do Curso deverão passar por
nova aprovação da CPPG. 

 Parágrafo  único. Não  existem  vagas  específicas  para  candidatos
estrangeiros, devendo ser observado para os mesmos, quanto à inscrição e seleção, o
disposto neste Regimento.

Art. 30 O calendário escolar será fixado anualmente pelo Colegiado do Curso
de Pós-Graduação em Gestão Ambiental. 
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Art.  31 As  Comissões  de  Seleção  para  a  Especialização  em  Gestão
Ambiental serão indicadas pelo colegiado, compostas por 3 (três) membros, sendo dois
professores  e  o  coordenador  ou  vice-coordenador  do  Curso  de  Pós-Graduação,  que
presidirá a comissão, para cada processo de seleção de candidato.

Parágrafo Único.  A Comissão de Seleção ao Curso de Especialização em
Gestão Ambiental deverá ser aprovada pela Direção da Pós-Graduação e homologada
pela Direção Geral do Campus com publicação de Portaria.

Art.  32  Os candidatos à seleção ao Curso de Pós-Graduação em Gestão
Ambiental deverão apresentar os seguintes documentos: 

  I – requerimento ao Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Gestão
Ambiental (em formulário fornecido pela secretaria); 
  II – prova de conclusão do curso de graduação ou de ser concluinte; 
 III – currículum vitae devidamente documentado.

Parágrafo  único. O  colegiado  poderá  exigir  a  apresentação  de  outros
documentos, além dos indicados no caput deste artigo, que deverão estar previstos no
Edital.

Art.  33  O  candidato  ao  Curso  de  Pós-Graduação  em  Gestão  Ambiental
somente será admitido ao programa por meio de um processo de seleção poderá incluir
uma prova de conhecimento na área do meio ambiente, uma entrevista individual e uma
análise do currículo, ambos de caráter eliminatório, podendo o colegiado, além dessas,
estabelecer outras formas para avaliação do candidato previstas no Edital.

Art. 34 Será assegurada a matrícula aos candidatos aprovados no exame de
seleção, pela ordem de classificação, obedecendo o limite de vagas oferecidas.

Art. 35 No ato da matrícula inicial no programa deverão ser apresentados os
seguintes documentos: 

a)  cópia da cédula de identidade; 
b)  cópia do CPF; 
c)  cópia do título de eleito r e prova de quitação com as obrigações eleitorais,
para brasileiros;  
d)   prova  de  quitação  com  o  serviço  militar  (para  brasileiros  do  sexo
masculino).
e)  cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
f)   uma foto 3x4 cm; 
g)  os candidatos aprovados e amparados pelo  parágrafo único  do Art.  23
deverão  apresentar  o  certificado  de conclusão  do  curso de graduação  ou
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documento  comprovando  a  colação  de  grau  para  poderem  efetuar  a
matrícula.

Art. 36 O candidato classificado para o Curso de Pós-graduação em Gestão
Ambiental  deverá,  obrigatoriamente,  efetivar  a  sua  matrícula  após  ser  aprovado  no
exame de seleção, sem a qual perderá o direito à admissão no programa.

Art. 37 Não será permitido ao aluno trancar a matrícula do Curso de Pós-
Graduação em Gestão Ambiental, salvo a exceção dos casos citados no item II do § 1º
do Art 15, não sendo o período de trancamento contado para efeito de contabilização do
prazo máximo exigido para a conclusão do curso. 

  § 1º Ao aluno que não tiver suas atividades consideradas satisfatórias pelo
colegiado, será desligado do curso.

 §  2º Na  ocorrência  da  reprovação  do  aluno,  tendo  em  vista  o  não
preenchimento de um ou mais requisitos necessários para a obtenção do certificado, o
aproveitamento ou não de disciplinas já cursadas, caso esse mesmo curso venha a ser
oferecido em data futura pelo Ifes, deve constar do Regimento Próprio do Curso.

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art.  38  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá  ser  escrito  em
forma de artigo científico com o mínimo 10 páginas, o mesmo deverá ter sua defesa em
forma de apresentação (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.  39  A orientação do TCC poderá ser  feita  por  um docente ou técnico
administrativo com titulação mínima de Especialista.

Art. 40º Cabe ao Orientador encaminhar para a Coordenação do Curso docu-
mento com a indicação nominal dos membros titulares e suplentes da Banca Examinado-
ra, 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 os nomes de 2 (dois) examinadores efetivos, adicionando a
estes 1 (um) suplente.

Art. 41 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.

§ 1º Após aprovação da banca pelo Coordenador do Curso, a mesma será
nomeada pela Direção Geral do Campus mediante portaria.
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Art. 42 O TCC, deverá ser entregue à Coordenação do respectivo Curso de
Pós-Graduação no prazo fixado pela Coordenação do Curso de pós-graduação Lato Sen-
su, respeitando as normas vigentes do Ifes.

Art. 43 O TCC, recebido fora do prazo ou sem o cumprimento das disciplinas
exigidas não será avaliado.

Art. 44 Em situações excepcionais, o prazo do TCC 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 TCC deverá ser fundamentado e protocolado à Coordenação do curso de
Pós-Graduação com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do término do prazo original.

Art. 45 O aluno deverá entregar na Coordenação do Curso de Pós-Gradua-
ção no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data da defesa, as cópias impressas do
TCC com capa plástica transparente e encadernação de tipo espiral em número igual ao
dos membros da banca examinadora, acompanhado do formulário de encaminhamento
preenchido e assinado pelo professor orientador. 

Art. 46 O TCC, será submetida à defesa perante banca examinadora, caben-
do à Coordenação do Curso de Pós-Graduação divulgar as datas e horários das defesas.

Art. 47 As sessões de defesa do TCC, serão públicas, resguardando o direito
à propriedade intelectual.

Art. 48 A banca examinadora será composta, no mínimo, por dois avaliado-
res, sendo um deles, obrigatoriamente, o professor orientador.

Parágrafo único. Pelo menos 2 (dois) membros avaliadores da banca deve-
rão 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. 49 Na sessão de Defesa, o aluno terá até 30 (trinta) minutos para apre-
sentar o seu trabalho, e cada componente da banca examinador a 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 Cur-
so.

Art. 50 Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) ao TCC, tendo em vis-
ta que a nota atribuída ao trabalho será definitiva.

§ 1º O TCC, receberá a aprovação da banca que a avaliou quando a qualida-
de do trabalho não suscitar qualquer modificação, sendo que estarão aprovados os alu-
nos que receberem nota igual ou superior a 60.
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§ 2º A banca examinadora poderá determinar que o aluno faça correções no
trabalho, sendo que a atribuição da nota será condicionada a entrega do TCC, em sua
versão corrigida.

§ 3º A conferência do cumprimento das correções na versão final do trabalho
será atestada 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. 51 O candidato terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para entregar à
Coordenação do Curso de Pós-Graduação, obrigatoriamente, 2 (dois) exemplares da ver-
são final do trabalho 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 tecni-
camente possível, em formato eletrônico adequado, conforme exigido pela biblioteca, via
correio eletrônico, para que seja disponibilizado na Biblioteca Digital; II - entregar declara-
ção de autoria assinada e autorizar a publicidade e divulgação, resguardando o direito à
propriedade intelectual quando couber (modelo disponível no endereço http://www.ifes.e-
du.br/institucional).

DO CERTIFICADO DE CURSO

Art.  52 O Certificado de Especialista em Gestão Ambiental  será solicitado
junto ao Sistema Acadêmico do campus,  a  requerimento do candidato,  após cumprir
todas as exigências do Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental.

Art. 53 São condições para a expedição do certificado:

I - comprovação de cumprimento, pelo estudante, de todas as exigências re-
gulamentares do Ifes e do Programa;

II - remessa à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela Coordenação
do Curso:

a) requerimento expedido pela Coordenação do Curso solicitando a emissão
do certificado do concluinte.

b) histórico escolar final do concluinte.
c) folha de aprovação do TCC, em nome do concluinte.
d)  comprovante de entrega na Coordenação do Curso pelo concluinte dos

exemplares da versão final do TCC, 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
indicando que o trabalho está em conformidade com as regras de Normalização de Tra-
balhos Acadêmicos do IFES.

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

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

Art. 54 O aluno que não entregar o TCC no prazo estabelecido pela Coorde-
nação da Pós-Graduação Lato Sensu, ou que não se apresentar para a defesa oral sem
justificativa plausível, estará automaticamente reprovado.

Art 55 O histórico escolar será emitido pelo Sistema Acadêmico do campus,
no documento deverá constar a relação de todas disciplinas cursadas, carga horária, nota
ou conceito obtido, período e local em que o curso foi realizado e sua duração total, em
horas.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 56 As normas deste regimento aplicam-se aos alunos ingressos no Curso
de Pós-Graduação em Gestão Ambiental após a sua aprovação. 

Art. 57 Este regimento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho
de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Produção (CEPE) do Ifes.
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