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INTRODUÇÃO GERAL

Art. 1º Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas es-
pecíficas inerentes ao curso de Pós-graduação lato sensu em METODOLOGIAS E PRÁTICAS 
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, em conjugação com o Re-
gimento 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 à distância Metodologias e Práticas para o En-
sino Fundamental do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Nova Venécia tem como 
objetivo aperfeiçoar o conhecimento científico dos professores da rede pública de ensino 
visando melhorar a qualidade do ensino.

Art. 3º O Curso de Pós-graduação lato sensu em Metodologias e Práticas para o Ensino Fun-
damental tem como objetivos específicos:

I- Propiciar reflexão crítica das metodologias de ensino;
II- Incentivar a construção de diferentes práticas de ensino.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 4º O Curso de Pós-graduação lato sensu em Metodologias e Práticas para o Ensino Fun-
damental, ofertado pelo Ifes Campus Nova Venécia, situado na Rodovia Miguel Curry Carnei-
ro, nº 799 – Santa Luiza, Nova Venécia/ES.

Art. 5º O curso será ofertado nos polos presenciais de Ecoporanga e Pinheiros.

Art. 6º O Curso terá duração 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 Final – TCF. 
Nos casos devidamente justificados, com parecer de concordância do orientador e a critério 
do colegiado, os alunos poderão requerer:

I- Prorrogação do prazo de 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.

Art. 7º O curso terá carga horária semanal de 20 horas, na modalidade a distância, cabendo 
aos estudantes a gestão do tempo destinado para estudo.

I- O aluno deverá agendar com o tutor presencial, um dia da semana com carga horária 
mínima de 4 horas, para realizar o encontro.

II- As avaliações presenciais serão realizadas nos polos de apoio presencial, preferen-
cialmente aos sábados, de acordo com o calendário acadêmico do curso.

§ 1º As disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso de Pós-Graduação lato 
sensu em Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental serão distribuídas em 4 mó-
dulos, sendo um módulo Básico obrigatório para todos os alunos e 3 módulos específicos 
opcionais.

§ 2º Os módulos específicos estão organizados em Comunicação e Artes, Ciências Huma-
nas e Ciências Exatas e Biológicas, cada um com carga horária de 150 horas.

§ 3º No ato da inscrição para o processo seletivo o candidato indicará o módulo especí-
fico de seu interesse ao qual pretende concorrer a uma vaga.

§ 4º O Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodologias e Práticas para o Ensino 
Fundamental a distância possui carga horária total de 480 horas incluindo as disciplinas e a 
apresentação do TCF e será integralizado no prazo máximo de  24 meses.

§ 5º A integralização curricular será feita pela computação das disciplinas e outras ativi-
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dades curriculares, definidas neste regulamento, nas quais o aluno obtiver aprovação.
§ 6º O TCF escrito em forma de artigo científico com o mínimo de 12 páginas deverá ter 

sua defesa em forma de apresentação em seminário (aberta ao público), em consonância 
com o Art. 51 do Regulamento dos Cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu do 
Ifes.

§ 7º O TCF será avaliado por uma banca aprovada pelo Colegiado do Curso e nomeada 
pela Direção do Campus mediante portaria.

DO CORPO DOCENTE

Art. 8º O corpo docente do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodologias e Práticas 
para o Ensino Fundamental na modalidade à distância será composto por:

I- Professores especialistas-conteudistas: com mestrado ou doutorado em área especí-
fica ou em Educação, planeja a disciplina, escreve o fascículo, prepara a plataforma moodle, 
orienta os tutores e participa sempre que possível das atividades presenciais.

II- Coordenador de Polo: profissional graduado em qualquer área, do quadro efetivo 
de servidores da prefeitura. Responsável por apoiar a implantação e gestão acadêmica do 
curso no polo municipal.

III- Tutor: profissional graduado na área específica ou de educação, com especialização 
em educação ou qualquer área ou com experiência mínima de um ano de magistério. O 
tutor medeia a aprendizagem, orienta e acompanha as atividades via on-line e presencial-
mente, tira dúvidas e corrige tarefas.

Art. 9º A critério da Coordenação do Curso, além de professores mestres e doutores, po-
derão ser credenciados professores especialistas que possuam pós-graduação lato sensu 
dentro dos limites estabelecidos em Lei.

§ 1º Os critérios para credenciamento do corpo docente são:
I- ser servidor do quadro efetivo do Ifes;
II- ser professor efetivo de outras Instituições Federais de Ensino;
III- ser licenciado com pós graduação lato sensu ou stricto sensu em áreas afins a dis-

ciplina a ser ministrada.

Art 10. Quanto à avaliação dos professores, os alunos responderão a questionários a serem 
aplicados ao longo de cada disciplina.

DO COLEGIADO

Art 11. O colegiado do curso de Pós-graduação lato sensu em Metodologias e Práticas para 
o Ensino Fundamental será composto por um Coordenador, um vice coordenador, um se-
cretário, pelos professores especialistas, um tutor e um aluno de cada polo, eleitos pelos 
pares e com mandato de 1 (um) ano cada, homologados pelo Diretor de Pesquisa e Pós-Gra-
duação e Diretor-geral do Campus.

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

§ 2º O vice coordenador será um servidor eleito pelos pares do colegiado de curso e 
substituirá o Coordenador em suas faltas ou impedimentos.

§ 3º Em caso de impedimento de ambos, assumirá a Coordenação da Pós-Graduação o 
secretário, seguido do professor 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 man-
dato, o Coordenador convocará eleição para o cargo de Vice Coordenador que terá manda-
to até o final do mandato do Coordenador.

§ 6º O Coordenador designará um Secretário para o curso de Pós-Graduação que deverá 
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ser preferencialmente um servidor do quadro administrativo do Campus onde o curso está 
sendo ofertado.

Art. 12. Na reunião do Colegiado devem se fazer presentes, obrigatoriamente, os docentes 
do curso, o secretário e o coordenador que presidirá a reunião, a quem caberá o voto de 
qualidade.

§ 1º As reuniões do colegiado ocorrerão trimestralmente, sendo necessários 1/3 dos 
membros do colegiado para quorum deliberativo.

§ 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.

Art. 13. São atribuições do Colegiado do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodolo-
gias e Práticas para o Ensino Fundamental:

I- orientar e fiscalizar o funcionamento didático e orçamentário do curso;
II- analisar as solicitações de aproveitamento de estudos e disciplinas.

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DISCIPLINAS

Art. 14. Serão aceitos pedidos de aproveitamento de estudos e disciplinas em até um terço 
da carga horária do Curso, excluída a carga horária do TCF.
Parágrafo único. A carga horária será considerada de forma independente para os módulos 
básico e específicos, sendo permitido aproveitamento de estudos de até um terço da carga 
horária do módulo básico e até um terço da carga horária do módulo específico.

Art. 15. O Colegiado do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodologias e Práticas 
para o Ensino Fundamental considerará para fins de aproveitamento de estudos a carga 
horária e a ementa da disciplina cursada, verificando se há pelo menos 75% de conteúdo 
equivalente e carga horária igual ou superior à da disciplina que se pretende dispensa.

DA COORDENADORIA

Art. 16. O Curso de Pós-graduação em Metodologia e Prática para o Ensino Fundamental 
será administrado pelo Coordenador com auxílio do colegiado do curso e da equipe técnica 
formada por vice coordenador, secretário, pedagogo e designer instrucional.

§ 1º São atribuições do Coordenador do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodo-
logias e Práticas para o Ensino Fundamental:

I- gerenciar a implantação e execução do Curso, de acordo com o Projeto Político Pe-
dagógico do Curso;

II- selecionar o quadro dos conteudistas responsáveis pela elaboração do material di-
dático;

III- Gerenciar a implantação e execução do Curso;
IV- Acompanhar a elaboração do material educacional, com designer instrucional, a 

fim de garantir que os mesmos se inter-relacionem com os demais trabalhos produzidos, de 
modo a promover a interdisciplinaridade;

V- produzir material de orientação ao trabalho acadêmico, Guia Geral do Curso, em 
conjunto com o Coordenado de Orientação de TCF e do Pedagogo;

VI- definir o calendário do curso em conjunto com o Pedagogo e DI;
VII- acompanhar a execução do calendário do curso;
VIII- promover reuniões periódicas com toda a equipe do curso;
IX- auxiliar na organização e operacionalização dos cursos;
X- aplicar os princípios da organização didática e do regulamento de ensino;
XI- acompanhar a execução do projeto pedagógico do curso, procurando solucionar 

problemas que por ventura surjam e encaminhando-os a órgãos superiores, quando se fizer 
necessário;
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XII- incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos;
XIII- fortalecer junto ao grupo o desenvolvimento de políticas de extensão;
XIV- projetar e organizar o cronograma financeiro de suporte ao desenvolvimento do 

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

curso;
XVI- acompanhar o preenchimento, recolhimento e atualização dos diários de classe;
XVII- elaborar relatório estatístico, de atividades do curso, de acordo com a periodici-

dade da instituição;
XVIII- encaminhar e acompanhar a avaliação do curso;
XIX- envolver-se no projeto de capacitação dos profissionais envolvidos no curso;
XX- auxiliar o Departamento Acadêmico na elaboração de processos de autorização 

reconhecimento do curso;
XXI- participar de todas as solenidades oficiais ligadas ao curso, tais como formaturas;
XXII- outras atividades da mesma natureza, inerentes ao cargo ocupado.

§ 2° São atribuições do secretário do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodolo-
gias e Práticas para o Ensino Fundamental:

I- auxiliar o coordenador nas ações que viabilizem o melhor funcionamento do curso;
II- secretariar as reuniões lavrando e arquivando as atas;
III- organizar a documentação geral do curso;
IV- outras atividades da mesma natureza, inerentes ao cargo ocupado.

§ 3º São atribuições do pedagogo do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodolo-
gias e Práticas para o Ensino Fundamental:

I- participar da concepção, elaboração e alteração do projeto do curso de acordo com 
as diretrizes do CEFOR;

II- conhecer e trabalhar na perspectiva do projeto pedagógico do curso e outros as-
pectos significativos da organização curricular do Curso;

III- apoiar o coordenador de curso nas discussões e a elaboração dos documentos ne-
cessários à implantação e desenvolvimento dos cursos;

IV- auxiliar na criação de metodologias que promovam o processo de ensino-aprendi-
zagem de acordo com as peculiaridades do curso, embasado em discussões mediadas pela 
Gerência de Ensino do CEFOR;

V- assessorar o professor conteudista e formador no planejamento e organização das 
atividades de sua disciplina, avaliando o planejamento integrado de forma a garantir har-
monia de conteúdos e atividades nas disciplinas concomitantes, com o acompanhamento 
do designer instrucional do curso;

VI- auxiliar na elaboração do Manual do aluno, impresso ou em formato digital, con-
tendo orientações gerais que garantam a adaptação e realização das atividades acadêmicas 
em conjunto com o professor responsável e com o acompanhamento do coordenador do 
curso;

VII- avaliar o processo de aprendizagem dos alunos juntamente com o coordenador 
de curso;

VIII- contribuir com Gerência de Ensino do CEFOR na elaboração dos formulários de 
avaliação dos profissionais envolvidos diretamente com os alunos;

IX- acompanhar e analisar o processo de avaliação dos profissionais envolvidos direta-
mente com os alunos, juntamente com o coordenador de curso;

X- desenvolver relatório semestral de desempenho acadêmico dos alunos visando a 
gestão do curso em conjunto com o coordenador de tutoria;

XI- auxiliar os especialistas e tutores em ações que possibilitem melhor atendimento 
aos alunos com dificuldade de aprendizagem juntamente com o coordenador de tutoria;

XII- registrar sistematicamente e divulgar experiências do cotidiano pedagógico do 
curso para Gerência de Ensino do CEFOR, coordenador de tutoria e professores formadores;

XIII- interagir com o coordenador de tutoria para identificar dificuldades no que se 
refere ao curso e propor melhorias;

XIV- participar da avaliação do curso;
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XV- participar de reuniões com tutores proporcionada pela coordenação do curso;
XVI- estar atento às inovações tecnológicas e buscar sua autossuperação;
XVII- auxiliar a coordenação do curso e CEFOR na seleção de tutores presenciais e a 

distância;
XVIII- colaborar com a Gerência de Ensino do CEFOR na execução dos projetos de ca-

pacitação dos profissionais envolvidos nos cursos de EaD;
XIX- outras atividades da mesma natureza, inerentes ao cargo ocupado.

§ 4º São atribuições do designer instrucional do Curso de Pós-Graduação lato sensu em 
Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental:

I- conhecer o projeto pedagógico do curso e outros aspectos significativos da organi-
zação do Curso;

II- trabalhar na perspectiva da Concepção do Curso e de seu Projeto Pedagógico;
III- apoiar os professores conteudistas no planejamento da disciplina a distância e na 

produção do material didático;
IV- garantir que o material didático tenha uma interface de comunicação adequada ao 

projeto pedagógico do curso;
V- assegurar a utilização das melhores tecnologias interativas;
VI- apoiar a definição de instrumentos de acompanhamento e avaliação da aprendiza-

gem junto aos professores conteudistas;
VII- orientar a diversificação das mídias utilizadas no processo de ensino-aprendiza-

gem;
VIII- incentivar os professores conteudistas a pesquisa constante sobre colaboração e 

cooperação através da Internet;
IX- colaborar na elaboração do Manual do Aluno juntamente com o pedagogo e coor-

denador do curso;
X- elaborar um guia de orientação de produção de material para os conteudistas, em 

conjunto com o pedagogo;
XI- gerenciar a equipe de produção de material didático;
XII- envolver-se no projeto de capacitação dos profissionais envolvidos no curso;
XIII- outras atividades da mesma natureza, inerentes ao cargo ocupado.

DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 17. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologias e Práticas para o Ensino 
Fundamental será composto das seguintes disciplinas:

MÓDULOS EIXOS DISCIPLINAS
CARGA 

HORÁRIA
MODALIDADE* PROFESSOR

BÁSICO

1. Tecnologias na 
Educação

Ambientação em EaD 15h P-D
Edna dos Reis / 
Sollyvan Rangel 
Mazziolli

Multimídias em Educação 30h T-D
Adilson Marcio Coelho 
/ Sollyvan Rangel 
Mazziolli

2. Concepções e 
Princípios da 
Educação

História da Educação e 
seus aspectos 
Socioeconômicos

45h T-D André Luiz Bis Pirola

Concepções em Psicologia 
e Educação

30h T-D Ademir Adeodato

3. Políticas Públicas 
e Gestão da Escola

Psicologia Institucional 30h T-D
Rosângela Salvador 
Biral dos Santos

Inclusão e Diversidade 
Cultural

30h P-D
Carolina de Castro 
Barbosa de Freitas

4. Desenvolvimento 
de Pesquisas em 
Educação

Metodologia da Pesquisa 
Educacional

30h P-D Joelma Costalonga

Pesquisa e Produção do 
TCC

120h P-D
Weverton Pereira do 
Sacramento / André 
Luiz Bis Pirola

Módulo Básico - Carga Horária Total 330h

2
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MÓDULOS EIXOS DISCIPLINAS
CARGA 

HORÁRIA
MODALIDADE* PROFESSOR

ESPECÍFICOS

5. Metodologia de 
Ensino de 
Comunicação e 
Artes

Metodologia para 
desenvolver habilidade de 
leitura em Língua Inglesa

30h P-D
Álvaro José Maria 
Filho

Sensibilização e 
Ludopedagogia no 
Processo Ensino-
aprendizagem

30h P-D Ademir Adeodato

Argumentação no Processo 
Ensino-aprendizagem

45h P-D Joelma Costalonga

Leitura como prática social 
no Processo Ensino-
aprendizagem

45h P-D Camila David Dalvi

Módulo Específico 1 – Comunicação e 
Artes - Carga Horária Total 150h

6. Metodologia de 
Ensino de Ciências 
Humanas

Geografia no Processo 
Ensino Aprendizagem

45h T-D
Hedeone Heidmann 
da Silva

História no Processo 
Ensino-aprendizagem

45h T-D André Luiz Bis Pirola

Aspectos Filosóficos e 
Sociológicos no Processo 
Ensino-aprendizagem

30h T-D
Weriquison Simer 
Curbani

Ensino Religioso no 
Processo de Ensino-
aprendizagem

30h T-D
Welliton de Rezende 
Zani Carvalho

Módulo Específico 2 – Ciências Humanas - 
Carga Horária Total 150h

7. Metodologia de 
Ensino de Ciências 
Exatas e Biológicas

Biologia no Processo 
Ensino-aprendizagem

45h P-D Jamile Lenhaus Detoni

Química no Processo 
Ensino-aprendizagem

30h P-D
Emanuel Carvalho de 
Assis

Física no Processo Ensino-
aprendizagem

30h P-D
Ádila Motta Leite 
Seferin

Matemática no Processo 
Ensino-aprendizagem

45h P-D
Mariana Cesar dos 
Santos

Módulo Específico 3 – Ciências Exatas e 
Biológicas - Carga Horária Total 150h

1

* T- teórico, P – prático, D – distância, Pr – presencial.

DA INSCRIÇÃO

Art. 18. Em respeito aos princípios democráticos de igualdade de oportunidades a todos, a 
seleção de candidatos para ingresso nos cursos será realizada mediante Processo Seletivo, 
preferencialmente, ou outra forma que o Ifes venha a adotar, obedecendo à legislação per-
tinente.

Art. 19. A oferta de vagas está condicionada à pactuação realizada entre UAB, IFES e prefei-
turas municipais.

§ 1º A oferta de vagas para cada município conveniado dependerá da demanda apre-
sentada e da capacidade do pólo de apoio, do Campus ofertante e do CEFOR será proposta 
pela coordenação do curso com anuência da diretoria de Educação a Distância, analisada 
pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e aprovada pelo Reitor.

§ 2º As normas, os critérios de seleção, os programas e a documentação dos processos 
seletivos constarão em edital próprio, aprovado pelo Reitor.

DA SELEÇÃO

Art. 20. A seleção no Curso de Pós-Graduação lato sensu a distância em Metodologias e Prá-
ticas para o Ensino Fundamental será feita mediante concurso público, devidamente regula-
mentado por Edital de Seleção e Admissão, que será divulgado na página eletrônica do IFES.
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Parágrafo único. As vagas para o processo de seleção no curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
a distância Metodologia e Prática para o Ensino Fundamental, são destinadas a portadores 
de diploma em curso de Graduação nas diversas Licenciaturas devidamente reconhecido, 
validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação ou designado por 
este.

Art. 21. As Comissões de Seleção para o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodo-
logias e Práticas para o Ensino Fundamental serão indicadas pelo coordenador do curso, 
compostas por 3 (três) membros, sendo dois professores e o coordenador ou vice coorde-
nador do Curso de Pós-Graduação, que presidirá a comissão, para cada processo de seleção 
de candidato.

Art. 22. Os candidatos à seleção ao Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodologias e 
Práticas para o Ensino Fundamental deverão apresentar os seguintes documentos:

I- requerimento ao Coordenador do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodolo-
gias e Práticas para o Ensino Fundamental, em formulário fornecido pela secretaria do curso;

II- diploma do curso de graduação (frente e verso), devidamente reconhecido, valida-
do ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação ou por ele designado;

III- o candidato cujo diploma ainda não tiver sido expedido pela Instituição de Ensino 
Superior – IES no ato da inscrição, poderá se inscrever, desde que apresente declaração da 
IES indicando a data de conclusão do curso e da colação de grau. A data de colação de grau 
deverá ser anterior à data da inscrição no processo seletivo;

IV- documentação comprobatória de experiência profissional para análise e pontua-
ção, observado o edital específico do Processo Seletivo.
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. 23. O candidato ao Curso de Pós-Graduação lato sensu a distância em Metodologias e 
Práticas para o Ensino Fundamental somente será admitido ao programa por meio de um 
processo de seleção e análise do currículo e análise de desempenho no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem ambos de caráter classificatório e eliminatório, e outras formas para avalia-
ção do candidato, previstas no Edital.

DA PRÉ-MATRÍCULA DE INGRESSO

Art. 24. A pré-matrícula de ingresso refere-se a manifestação de interesse do candidato em 
constituir vínculo com a instituição após aprovação e classificação em processo seletivo.

Art. 25. A pré-matrícula de ingresso deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica do pólo 
no qual obteve aprovação no processo seletivo, mediante requerimento fornecido pelo Ifes 
e devidamente preenchido, assinado e acompanhado dos documentos exigidos pela legis-
lação em vigor e pelo Ifes, conforme divulgação em edital.

§ 1° A pré-matrícula de ingresso poderá ser efetivada pelo próprio candidato ou repre-
sentante legal, munido de procuração específica para o fim, com firma reconhecida em car-
tório e apresentando os documentos exigidos no edital.

§ 2° No que diz respeito aos documentos exigidos pela legislação em vigor e pelo Ifes, 
conforme divulgação em edital, na pré-matrícula será aceita, como documento equivalente 
ao diploma, declaração atestando que o candidato concluiu a carga horária do curso e o 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com a previsão da colação de grau; no entanto, até 
a data limite da matrícula, o candidato terá que apresentar a comprovação da colação de 
grau.

§ 3° O candidato que não realizar a pré-matrícula dentro dos prazos estabelecidos em 
edital será considerado desistente, perdendo sua vaga na Instituição, hipótese em que será 
convocado o suplente imediato para ocupação da vaga.
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§ 4° Em nenhuma hipótese será aceita a pré-matrícula com documentação incompleta.
§ 5° No caso de desistência, a documentação entregue na pré-matrícula só será devolvi-

da, se o pedido for feito no prazo máximo de 1 (uma) semana após a pré-matrícula, median-
te a assinatura do termo de desistência, na Secretaria Acadêmica do polo.

Art. 26. O Ifes publicará, no polo de apoio presencial, em data especificada no edital, a 1ª 
convocação dos candidatos suplentes para o preenchimento de vagas decorrentes do não 
comparecimento de candidatos para pré-matrícula. A convocação dos candidatos suplen-
tes será realizada pelo Registro Acadêmico do campus, através de publicação pelos sites  
www.ifes.edu.br e www.cefor.ifes.edu.br
Parágrafo único. As demais convocações ocorrerão sucessivamente até o preenchimento 
de todas as vagas no período máximo de 2 (duas) semanas a partir da data do primeiro en-
contro presencial, por meio de publicação no site www.ifes.edu.br e www.cefor.ifes.edu.br.

DA MATRÍCULA

Art. 27. Para se matricular no Curso de Pós-Graduação lato sensu a distância em Metodolo-
gias e Práticas para o Ensino Fundamental oferecido pelo Campus Nova Venécia, o candida-
to deverá ter concluído o curso de Graduação.

Art. 28. A matrícula institucional é o ato que vincula efetivamente o estudante ao curso Me-
todologia e Prática para o Ensino Fundamental no qual foi aprovado no processo seletivo 
da modalidade a distância, satisfeitas as condições de ingresso, constituindo-se na validação 
da pré-matrícula.
Parágrafo único. A matrícula será realizada pelo Registro Acadêmico do campus, que fará a 
análise dos documentos apresentados na pré-matrícula. Todos os documentos apresenta-
dos na pré-matrícula ficarão retidos no Registro Acadêmico do campus.

Art. 29.  O candidato que requerer a pré-matrícula, só terá sua matrícula efetivada após aná-
lise e parecer favorável sobre os documentos apresentados na pré-matrícula, bem como o 
disposto no § 2º Art. 19, quando será fornecido comprovante de matrícula ao aluno.

§ 1º Será disponibilizada, no polo municipal de apoio presencial, uma lista de matrículas 
confirmadas pelo Setor de Registros Acadêmicos do Campus/Cefor responsável pelo curso 
escolhido pelo candidato.

§ 2º As matrículas não confirmadas pelo Setor de Registros Acadêmicos do Campus/Ce-
for responsável pelo curso escolhido pelo candidato estarão automática e definitivamente 
canceladas.

DA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA

Art. 30. A renovação da matrícula do aluno ocorrerá após a finalização de cada módulo pro-
posto na grade curricular do curso.
Parágrafo único. A rematrícula do aluno, em cada módulo do curso, será solicitada pelo alu-
no através do sistema acadêmico, e aprovada automaticamente pelo Registro Acadêmico 
do Campus, uma vez comprovada a aprovação dele nas disciplinas do módulo cursado.

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Art. 31. Entende-se por cancelamento da matrícula ou perda do direito à vaga no curso a 
cessação total do vínculo do aluno. Ocorrerá nos seguintes casos:

I- Por expressa manifestação de vontade mediante assinatura do termo de cancela-
mento de matrícula pelo aluno, ou do seu representante legal, dirigido à Coordenadoria de 
Registro Acadêmico do campus.

II- Quando o aluno apresentar para matrícula documento falso ou falsificado.
III- Quando não houver o comparecimento do aluno no primeiro encontro presencial 
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e o não acesso ao ambiente virtual de aprendizagem nos cinco primeiros dias do curso.
IV- Quando o aluno cometer irregularidade ou infração disciplinar prevista no Código 

de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes, apurada em sindicância para essa finalidade, 
com garantia de contraditório e ampla defesa.

V- Quando o aluno, após o período de recuperação, ficar reprovado, não alcançando a 
nota mínima em uma disciplina.

VI- Quando, ao final do módulo básico do curso, o aluno não efetuar renovação da ma-
trícula, em data estabelecida no calendário acadêmico do curso.

§ 1º Não terá matrícula cancelada no curso com fundamento no inciso III, o aluno que 
justificar no polo sua falta no primeiro encontro presencial dentro de dois dias úteis após a 
data do encontro. A justificativa será examinada pela Coordenação de Curso ao qual o aluno 
está vinculado, que poderá ou não deferir o pedido.

§ 2º O aluno será desligado do curso em decorrência das seguintes situações:
I- Não elaborar seu TCC (artigo) 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 TCC (artigo) até o prazo final da pror-

rogação.
IV- No caso de trancamento de matrícula, em até 15 dias esgotados o período de tran-

camento, não renovar sua matrícula.
§ 3º O aluno desligado do curso só poderá voltar a se matricular após aprovação em 

novo concurso público de seleção e admissão.

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 32. Poderão ser aproveitadas disciplinas cursadas anteriormente, desde que apresen-
tem, no mínimo, 75% de similaridade do(s) conteúdo(s) do(s) componente(s) curricular(es) 
e da carga horária, mediante aprovação da coordenação do curso, em conformidade com o 
projeto de cada curso

§ 1º A critério do colegiado, poderão ser aceitas disciplinas obtidas em programas de 
pós-graduação, se obtidos há menos de 5 (cinco) anos, contados a partir 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 cursos/programas não poderá extra-
polar 2/3 (dois terços) do número total de disciplinas exigidas no Curso de Pós-Graduação 
lato sensu em Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental.

§ 3º O Colegiado do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodologias e Práticas para 
o Ensino Fundamental poderá exigir uma prova de conhecimentos como condição para a 
aceitação das disciplinas solicitadas, caso julgue necessário.

DA MUDANÇA DE POLO

Art. 33. A mudança de polo para o mesmo curso dentro do sistema Ifes será facultada ao 
aluno e deverá ser requerida na secretaria acadêmica do polo origem, de acordo com o ca-
lendário acadêmico do curso:

I- Os alunos poderão requerer mudança de polo, uma única vez por curso, em docu-
mento protocolado, dirigido à Coordenação de Curso, observando-se a existência de vagas 
e os seguintes critérios de desempate:

a) comprovação de trabalho e/ou residência na proximidade de um polo em funcio-
namento diferente do atual;

b) alunos com melhor desempenho no curso, a critério da Coordenação do Curso.

DA AVALIAÇÃO DISCENTE

Art. 34. A avaliação será realizada de forma processual com caráter diagnóstico e formativo, 
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envolvendo os professores especialistas, tutores e alunos.

Art. 35. Na avaliação serão considerados aspectos qualitativos e quantitativos, presentes 
tanto no domínio cognitivo quanto no desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores.

Art. 36. O registro do aproveitamento acadêmico dos alunos compreenderá a apuração da 
assiduidade, feita por meio dos encontros presenciais e pela realização das atividades cons-
tantes no ambiente virtual de aprendizagem, bem como a avaliação do aproveitamento em 
todos os componentes curriculares.

§ 1º Para efeito de registro em pauta serão considerados apenas os encontros presen-
ciais acompanhados pelo tutor presencial, que não necessariamente representam a totali-
dade da carga horária da disciplina.

§ 2º A carga horária restante da disciplina considera-se efetivamente concluída a distân-
cia mediante a realização das atividades constantes no ambiente virtual de aprendizagem.

§ 3º Os registros de notas previstas no ambiente virtual de aprendizagem serão realiza-
dos pelo tutor a distância.

§ 4º A consolidação do aproveitamento acadêmico é de responsabilidade do professor 
especialista.

Art. 37. O aluno que faltar a qualquer avaliação presencial poderá fazer uma avaliação subs-
titutiva, devendo requerer à Secretaria Acadêmica do pólo, conforme datas e prazos previs-
tos pela Coordenação do Curso, apresentando um dos documentos, abaixo especificados, 
bem como de outros casos previstos em lei.

I- Atestado e/ou laudo fornecido pelo médico conforme.
II- Declaração de corporação militar comprovando que, no horário da realização da 

avaliação, estava em serviço.
III- Declaração de firma ou repartição comprovando que o aluno estava em serviço.
Parágrafo único. Só haverá uma avaliação substitutiva para cada avaliação presencial.

Art. 38. O aluno que não atingir a média mínima para a aprovação em uma disciplina pode-
rá ser submetido a um período de recuperação, definido pela coordenação do curso, com 
acompanhamento dos tutores, cuja realização se dará a critério da equipe do curso, dentro 
da previsão de fechamento das pautas conforme calendário acadêmico.
Parágrafo único.  Para cada disciplina poderá ser realizado um único período de recuperação. 
Caso o aluno não atinja a nota mínima para a sua aprovação terá a sua matrícula cancelada.

Art. 39. O Corpo Discente do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodologisa e Prá-
ticas para o Ensino Fundamental é constituído pelos alunos classificados e aprovados em 
processo de seleção e regularmente matriculados nas disciplinas do curso.

DO REGIME DOMICILIAR

Art. 40.  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. 41. 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;



13

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.
§ 3º O atestado médico deverá ser apresentado à secretaria acadêmica do pólo em um 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após iniciado o impedimento.
§ 4º A secretaria acadêmica do pólo encaminhará a documentação para o setor pedagó-

gico responsável.

Art. 42. 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. 43. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no §3º do Art. 18.

DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

As estratégias para ações afirmativas em consonância com a Portaria Normativa N° 13 de 11 
de Maio de 2016 e regulamentações internas do Ifes.

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL

Art. 44. O Trabalho de Conclusão Final - TCF será um trabalho monográfico individual no 
formato de monografia ou artigo científico e constitui-se numa atividade científica de sis-
tematização do conhecimento sobre um objeto de estudo, cuja exigência é um requisito 
obrigatório para integralização curricular do estudante de Pós-graduação.

I- O aluno regularmente matriculado no Curso terá direito a um professor orientador 
indicado pelo Colegiado do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Metodologias e Práticas 
para o Ensino Fundamental na modalidade a distância, a partir do 2º semestre de matrícula 
no programa.

II- O aluno poderá solicitar à Secretaria Acadêmica do polo, através de requerimento 
ao Colegiado do Curso, mudança de orientador, com a concordância deste e do orientador 
indicado, bem como, da participação de um coorientador externo ao Programa.

III- O prazo máximo para apresentação da proposta de TCF dar-se-á na conclusão do 
módulo básico.

IV- A proposta de TCF deverá ser analisada e aprovada pelo Colegiado do Curso.
V- Após a aprovação da proposta de TCF o aluno deverá entregar Secretaria Acadêmi-

ca do polo, o projeto de pesquisa no máximo até a conclusão do Módulo Específico,
VI- Para o desenvolvimento do projeto, deverão ser respeitadas as normas de publica-

ção do Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do Ifes.
VII- O estudante poderá submeter seu projeto para avaliação da Comissão Examina-

dora após integralizar a carga horária mínima de 210 horas, devendo estar em dia com suas 
obrigações acadêmicas (notas e faltas) bem como não ter pendências com o Registro Esco-
lar (documentos).
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VIII- A apresentação do projeto poderá ocorrer presencialmente, preferencialmente 
no seminário.

IX- O TCF deverá ser finalizado e entregue ao orientador no prazo máximo de 18  me-
ses a partir da data de início do curso.

X- A apresentação do TCF ocorrerá presencialmente, preferencialmente no seminário 
final do curso, em forma de pôster e mais uma cópia impressa para cada componente da 
banca examinadora.

XI- A banca examinadora será composta por, no mínimo 2 (dois) integrantes, sendo um 
deles o orientador.

XII- Pelo menos um dos membros da Banca examinadora deverá possuir titulação mí-
nima de pós-graduação stricto sensu.

XIII- Os demais membros componentes da banca deverão ter no mínimo pós-gradua-
ção latu sensu.

XIV- O estudante que não obtiver aprovação poderá submeter-se a outra defesa, em 
um prazo máximo de um mês.

XV- Nenhum projeto irá para a defesa sem a concordância do orientador.
XVI- Uma vez aprovado, o TCF ou o artigo deverá ser entregue à coordenação do polo 

em 1 via impressa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Neste mesmo prazo, um arquivo ele-
trônico contendo o TCC em formato PDF deverá ser entregue à coordenação do polo.
Parágrafo único. O aluno que apresentar carta de aceita de revista acadêmica com avaliação 
CAPES no mínimo Qualis C, poderá ser dispensado da apresentação de TCF para a banca 
examinadora.

Art. 45. O orientador de TCF será preferencialmente professor do Curso e servidores do IFES 
com titulação mínima de mestre.

§ 1º 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- formular com o orientando, o problema a ser investigado como objeto do TCC;
III- orientar o estudante, acompanhado-o na escolha e seleção do tema de estudo e o 

planejamento a partir da proposta de pesquisa;
IV- analisar e avaliar as etapas produzidas, apresentando sugestões de leituras, estudos 

ou experimentos complementares, contribuindo na busca de soluções de problemas surgi-
dos no decorrer dos trabalhos;

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 ao pedagógico os casos passíveis de avaliação 

e aprovação de TCF, para agendarem data e hora de apresentação da defesa pública do TCF 
(seminário final).

DO CERTIFICADO DE CURSO

Art. 46. O candidato à obtenção do grau de Especialista em Metodologias e Práticas para o 
Ensino Fundamental deverá satisfazer às seguintes condições:
Ter sido aprovado em todas as disciplinas do curso.
Apresentar declaração expedida pelo coordenador do curso comprovando a entrega da 
versão final do TCC.

Art. 47. O Certificado de Especialista em Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamen-
tal será solicitado junto à Secretaria Acadêmica do Pólo, a requerimento do candidato, após 
cumprir todas as exigências do Curso de Pós-Graduação em Metodologia e Prática para o 
Ensino Fundamental.
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Art. 48. O histórico escolar será emitido pelo Sistema Acadêmico do campus, no documento 
deverá constar a relação de todas as 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. 49. As normas deste regulamento aplicam-se aos alunos ingressos no Curso de Pós-
-Graduação lato sensu a distância em Metodologia e Prática para o Ensino Fundamental 
após a sua aprovação.

Art. 50. Este regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Produção (CEPE) do Ifes.
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