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TÍTULO I: DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 1º Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas espe-
cíficas inerentes ao curso de Pós-graduação lato sensu Práticas Didático Pedagógicas na 
Educação Profissional e Tecnológica, 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.

Art. 2º O Curso tem como objetivo atender à demanda de especialização para a docência 
na Educação Profissional e Tecnológica, tanto em nível de ensino médio quanto de ensino 
superior. Os objetivos específicos decorrentes envolvem:

I- Promover uma reflexão sobre a complexidade do desenvolvimento científico e tec-
nológico em suas dimensões técnicas, ambientais, sociais e econômicas;

II- Analisar o contexto da Educação Profissional e Tecnológica a partir da legislação, 
das políticas públicas, do papel da escola, da formação docente e da diversidade dos sujei-
tos envolvidos;

III- Investigar fundamentos de processos de ensino, aprendizagem e avaliação na Edu-
cação Profissional e Tecnológica, tanto em espaços escolares quanto em espações não es-
colares;

IV- Desenvolver, aplicar e avaliar produtos educacionais que contribuam para o desen-
volvimento dos processos educativos na Educação Profissional e Tecnológica.

TÍTULO II: DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 3º A sede administrativa do curso de Pós-graduação lato sensu Práticas Didático Peda-
gógicas na Educação Profissional será o Campus Serra, que sediará a coordenação do curso. 
O curso acontecerá nas dependências do Ifes – Campus Serra de acordo com o calendário 
anual de atividades acadêmicas definido pela coordenação. 

§ 1° O curso está subordinado administrativamente à Diretoria de Pesquisa, Pós-Gradua-
ção e Extensão do Ifes Campus Serra.

Art. 4º O curso terá duração de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, sendo 360 (trezentos e 
sessenta) horas destinadas a aulas teóricas e práticas, e 120 (centro e vinte) horas reservadas, 
obrigatoriamente, para elaboração da trabalho de conclusão de curso.

§ 1° Será ofertada uma turma composta por 24 (vinte e quatro) alunos;
§ 2° As disciplinas serão ministradas na modalidade semipresencial;
§ 3° As aulas presenciais serão ministradas às terças-feiras e às quintas-feiras, no período 

entre 19:00 h e 22:00 h.
§ 4° O prazo de integralização do curso é de 18 (dezoito) meses. Havendo necessidade, o 

prazo de integralização pode ser ampliado em 3 (três) meses mediante análise do colegiado 
de curso. 

§ 5º O assessoramento pedagógico ao curso será realizado pelo Núcleo de Gestão Peda-
gógica do Ifes – Campus Serra.

TÍTULO III: DO CORPO DOCENTE

Art. 5º O corpo docente do curso de Pós-graduação lato sensu Práticas Didático Pedagógi-
cas na Educação Profissional deverá ser constituído de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) por portadores do título de doutores ou mestres em área específica de interesse do 
curso.

§ 1° Os demais 25% (vinte e cinco por cento) de docentes podem ser constituídos por 
portadores de título de especialista em área específica de interesse do curso.

§ 2° Técnicos administrativos do Ifes, pertencentes ao Campus Serra ou não, poderão 
participar do corpo docente do curso desde que sejam portadores de título de mestre em 
área específica de interesse do curso.
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§ 3° Os docentes do curso serão submetidos à avaliação por parte dos discentes ao final 
de cada disciplina ministrada. Os critérios de avaliação serão definidos pelo colegiado do 
curso. 
Parágrafo único. A distribuição de carga horária letiva do curso deve garantir que, ao menos, 
75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas sejam ministradas por docentes do quadro 
permanente do Ifes, seja em regime de dedicação exclusiva, 40 horas ou 20 horas.

TÍTULO IV: DO COLEGIADO

Art. 6º O Colegiado do curso de Pós-graduação lato sensu Práticas Didático Pedagógicas na 
Educação Profissional é a instância máxima de deliberação dos assuntos acadêmicos, cons-
tituído por todos os docentes permanentes, um representante discente e presidido pelo 
Coordenador Acadêmico. 

Art. 7º 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- Elaborar a matriz curricular do Programa com a indicação das disciplinas e seus 

pré-requisitos;
IV- Decidir as questões referentes à matrícula como as representações e recursos im-

petrados;
V- Propor a criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas do Programa;
VI- Propor ao Coordenador Acadêmico do Curso e ao Diretor Geral do Campus as me-

didas necessárias ao bom funcionamento da Pós-Graduação Lato Sensu Docência na Edu-
cação Profissional e Tecnológica; 

VII- Os nomes dos professores que integrarão o Corpo Docente do Programa;
VIII- Designar junto aos respectivos orientadores a Comissão Avaliadora para avaliação 

dos trabalhos de conclusão de curso;
IX- Acompanhar junto à Instituição e a outros setores as atividades do Programa;
X- Estabelecer as normas do Programa e/ou suas alterações;
XI- NEstabelecer critérios para a admissão ao Programa;
XII- Estabelecer o número de vagas a serem ofertadas em concurso;
XIII- Aprovar a oferta de disciplinas do Programa;
XIV- Realizar a avaliação da dispensa e aproveitamento de disciplinas;
XV- Estabelecer procedimentos que assegurem aos alunos da Pós-Graduação Lato 

Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica a efetiva orientação acadêmica;

Art. 8º As reuniões do Colegiado serão convocadas pelo Coordenador Acadêmico por ini-
ciativa própria ou mediante pedido de pelo menos metade 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 02 (dois) dias de antecedência, juntamente com a pauta prevista 
para reunião.

§ 3º As reuniões ocorrerão com a presença da maioria simples de seus membros e terão 
caráter deliberativo.

Art. 9º As decisões do Colegiado serão tomadas pela maioria simples dos membros presen-
tes à reunião, exceto nos casos em que uma regulamentação superior exija maioria absoluta.

Art. 10. O Coordenador Acadêmico, além do voto comum, terá o voto de qualidade, nos 
casos de empate.
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TÍTULO V: DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 11. A Coordenação do curso de Pós-graduação lato sensu Práticas Didático Pedagógi-
cas na Educação Profissional será constituída por um(a) Coordenador(a) Acadêmico(a) que 
deverá, necessariamente, ser docente do quadro efetivo do Ifes – Campus Serra com titula-
ção mínima de mestre.

Art. 12. O(A) Coordenador(a) Acadêmico(a) terá mandato de 02 (dois) anos, permitida a re-
condução.

Art. 13. São atribuições do Coordenador(a):
I- Convocar e presidir mensalmente as assembleias da coordenação do curso junto ao 

corpo docente e representante do corpo discente;
II- Encaminhar os processos e deliberações das assembleias da coordenação, 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 regimento da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e dos 

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

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

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

TÍTULO VI: DA ADMISSÃO, MATRÍCULA E DESLIGAMENTO

DA ADMISSÃO

Art. 14. A realização do processo seletivo e a definição dos critérios de seleção ficarão a 
cargo da Comissão de Seleção, composta por membros do Colegiado do Curso e por convi-
dados este, sendo a comissão formada por servidores do Ifes – Campus Serra, nomeados por 
meio de Portaria da Direção Geral do campus. Entre os possíveis modos para ingresso no 
curso poderão ser aplicadas: avaliações de conhecimento, análise de currículo, entrevistas e 
outros.  

§ 1º O número de vagas será de 24 (vinte e quatro).

Art. 15. Poderão candidatar-se portadores de diploma, ou de declaração de conclusão de 
curso, de tecnólogo ou bacharel em informática ou bacharel em engenharia, devidamente 
reconhecida (ou validada) por órgãos competentes do Ministério da Educação, em confor-
midade com a legislação vigente.

Art. 16. Candidatos com necessidades educacionais especiais inscritos no processo seletivo 
deverão especificar suas demandas educativas quando da efetivação da inscrição para que 
a instituição possa prever atendimento apropriado.

DA MATRÍCULA

Art. 17. O estudante admitido deverá requerer matrícula na Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos (CRA) do Ifes – Campus Serra, dentro do prazo estabelecido no edital de sele-
ção.

§ 1º Terá direito à matrícula o candidato classificado no processo seletivo, respeitados os 
limites de vagas do curso disposto no art. 4° deste Regulamento e obedecida a ordem de 
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classificação.
§ 2º Os documentos necessários para a matricula são:

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

II- Cópia do diploma de graduação, ou documento equivalente que comprove a con-
clusão da graduação;

III- Histórico escolar da graduação;
IV- Memorial de formação conforme modelo disponibilizado no edital de seleção;
V- Outros documentos que o Colegiado considerar pertinente, desde que divulgados 

em edital;
VI- Comprovar o pagamento da taxa ou a sua isenção.

§ 3º Estudantes admitidos que tiverem necessidades educativas especiais deverão co-
municá-las no momento da matrícula para a Coordenação do curso preveja o atendimento 
educacional apropriado. Neste caso, o aluno poderá contar com o apoio do Napne – Núcleo 
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do campus. 

Art. 18. O candidato aprovado que não efetuar sua matrícula na data prevista no edital de 
seleção será considerado desistente. Neste caso, outro candidato aprovado no processo se-
letivo será convocado, respeitando-se a ordem de classificação.

DO DESLIGAMENTO

Art. 19. O candidato matriculado que não frequentar a primeira semana de aula do curso 
será desligado do curso e sua vaga será destinada ao candidato suplente.

Art. 20. O candidato matriculado que não obtiver aprovação no processo avaliativo de recu-
peração de qualquer componente curricular será desligado do curso.

Art. 21. O candidato matriculado que não obtiver, sem justificativa, frequência superior a 
75% em qualquer componente curricular será desligado do curso.

TÍTULO VII: DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 22. A estrutura curricular do programa contará com 8 (oito) disciplinas obrigatórias a 
serem cursadas em 2 (dois) semestre letivos, sendo 4 (quatro) disciplinas por semestre.

§ 1º As disciplinas serão organizadas em módulos.
§ 2° Os módulos serão ofertados em duplas conforme o cronograma:

I- Meses de Março e Abril de 2018: disciplinas “Metodologia da pesquisa” e “Questões 
atuais em engenharia e tecnologias;

II- Meses de Maio e Junho de 2018: disciplinas “Abordagens de ensino” e “Metodologia 
orientadas ao fenômeno”;

III- Meses de Agosto e Setembro de 2018: disciplinas “Teorias de aprendizagem” e “Es-
tratégias de avaliação”;

IV- Meses de Outubro e Novembro de 2018: disciplinas “Questões atuais em Educação 
Profissional e Tecnológica” e “Tecnologias Educacionais”;

V- Meses de Março a Junho de 2019: disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso”.
Paragrafo único. O cronograma poderá sofrer alterações na busca de melhores arranjos di-
dáticos, especialmente de pré-requisitos e operacionais.

§ 3° As disciplinas serão ministradas na modalidade semipresencial sob a forma de aulas 
expositivas, aulas de campo, seminários, trabalhos práticos, ambiente virtual de aprendiza-
gem e outras estratégias didáticas.

§ 4° Os momentos não presenciais ocorrerão por meio de atividades didáticas centradas 
na autoaprendizagem com a mediação de tecnologias de comunicação remota. Os momen-
tos de auto estudo serão orientados pelos docentes, através da internet, especialmente pelo 
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ambiente de aprendizagem Moodle utilizado pelo Ifes ou redes sociais diversas. Será criada 
uma sala no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ifes para interação entre os docentes e 
os estudantes. As atividades não presenciais envolverão a disponibilização para estudo de 
materiais didáticos em texto, vídeo e áudio, e a proposição de atividades escritas a serem 
realizadas pelos discentes e postadas, a cada período de tempo pré-determinado, no Am-
biente Virtual de Aprendizagem.

§ 5° As disciplinas teóricas e práticas serão ministradas na modalidade semipresencial, 
sendo 24 (vinte e quatro) horas de aulas teóricas e práticas presenciais, totalizando 53% da 
carga horária total do curso, e 21 (vinte e uma) horas de atividades desenvolvidas de forma 
virtual por meio da plataforma de ensino à distância do curso, totalizando 47% da carga 
horária total do curso.

§ 6º Para cada disciplina deverá ser elaborado o plano de ensino correspondente, es-
pecificando a ementa, carga horária presencial e semipresencial, atividades presenciais e 
semipresenciais, os instrumentos avaliativos presenciais e semipresenciais, valores dos ins-
trumentos avaliativos presenciais e semipresenciais. 

NOME DA DISCIPLINA
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL

MODALIDADE
(TEÓRICA OU 

PRÁTICA)
PROFESSOR RESPONSÁVEL

Metodologia da Pesquisa 45 h Teórica Jefferson Oliveira Andrade

Questões Atuais em Engenharia e 
Tecnologias

45 h Teórica Giovani Zanetti Neto

Abordagens de Ensino 45 h Teórica Wagner Scopel Falcão

Metodologias Orientadas ao Fenômeno 45 h Teórica
Rodrigo Fernandes Calhau 
Paulo Sérgio dos Santos Junior

Teorias de Aprendizagem 45 h Teórica Wagner Kirmse Caldas

Estratégias de Avaliação 45 h Teórica Giovani Zanetti Neto

Questões Atuais em Educação 
Profissional e Tecnológica

45 h Teórica Flávio Lopes da Silva

Tecnologias Educacionais 45 h Teórica Wagner Scopel Falcão

Trabalho de Conclusão de Curso 120 h Prática - Teórica Jeferson Ribeiro de Lima

Total das Disciplinas 480 h -

Trabalho de Conclusão de Curso - -

Art. 23. Com base no Regulamento da Organização Didática fica definido que a avaliação 
será realizada e formalizada cumulativamente no(a):

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

II- Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nos encontros presenciais;
III- Nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada disciplina e;
IV- Trabalho de conclusão de curso com nota igual ou superior a 60 (sessenta);

Art. 24. As avaliações serão diversificadas, a critério de cada professor, obtidas por meio de 
instrumentos documentados, tais como: exercícios, arguições, provas, trabalhos, fichas de 
observação, relatórios, auto avaliação, outros. 

§ 1º Cada disciplina deverá ter, no mínimo, 2 (duas) avaliações diferentes. Sendo, no mí-
nimo, 1 (uma) avaliação para as atividades presenciais e 1 (uma) avaliação para as atividades 
semipresenciais.

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

§ 3º Em caso de não obter a nota mínima para aprovação em um componente curricular 
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o estudante terá o direito a um processo avaliativo de recuperação. Caso não obtenha nota 
igual ou superior a 60 (sessenta) será desligado do curso, conforme preconiza o Art. 20.

Art. 25. Os critérios e valores de avaliação deverão ser explicitados aos estudantes no início 
do período letivo pela divulgação dos planos de ensino das disciplinas correspondentes, 
observadas as normas estabelecidas neste documento.

Art. 26. Os professores devem lançar as respectivas notas de suas disciplinas no sistema 
acadêmico do Ifes em, no máximo 10 (dez) dias após o término de sua última aula.

Art. 27. Somente os componentes curriculares “Tecnologias Educacionais” e “Metodologia 
da Pesquisa” são passíveis de dispensa e aproveitamento.

§ 1º A solicitação de dispensa e aproveitamento de componente curricular deverá ser 
feita com no mínimo 30 (trinta) dias antes do início das disciplinas, sendo encaminhado pe-
dido ao coordenador do curso.

§ 2º O pedido de dispensa e aproveitamento de componente curricular deverá ser en-
caminhado ao coordenador do curso contendo o formulário correspondente, a ementa da 
disciplina cursada e o histórico do curso.

§ 3º Somente será considerada disciplina realizada em curso de pós-graduação.
§ 4º A avaliação da dispensa e aproveitamento será realizada pelo colegiado do curso.

Art. 28. A orientação acadêmica do estudante será feita por docente da Pós-graduação lato 
sensu Práticas Didático Pedagógicas na Educação Profissional e Tecnológica designado pela 
Coordenadoria, podendo envolver coorientação de docente de outros departamentos da 
Instituição, quando o tema do trabalho de conclusão (TCC) de curso assim o justificar.

§ 1º O estudante matriculado no Curso deverá receber orientação docente individuali-
zada para a realização do TCC.

§ 2º Cada docente poderá orientar até 04 (quatro) estudantes do curso. No processo de 
orientação, caberá ao orientador:

I- elaborar o plano de orientação da pesquisa;
II- definir junto ao estudante o tema preliminar da pesquisa e o método de pesquisa a 

ser usado;
III- organizar com o estudante um cronograma de desenvolvimento da pesquisa; 
IV- acompanhar o desenvolvimento do cronograma;
V- comunicar ao Colegiado a relação de alunos evadidos que estavam sob sua orien-

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

membros da banca.

TÍTULO VIII: DO REGIME DOMICILIAR

Art. 29. 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. 30. 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, 
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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.

Art. 31. Compete ao gabinete médico ou setor equivalente:
I- orientar o preenchimento do requerimento, mediante o atestado médico e as infor-

mações da família;
II- encaminhar a documentação para o setor pedagógico responsável diretamente en-

volvido com o aluno.
Parágrafo único. Quando não houver gabinete médico ou setor equivalente, as atribuições 
previstas nos incisos I e II passarão automaticamente para o setor pedagógico responsável.

Art. 32. 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. 33. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no § 3º do Art. xx.

TÍTULO IX: DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 34. A pesquisa a ser desenvolvida no Trabalho de Conclusão do Curso deverá abordar 
uma temática relacionada ao conteúdo do curso e em consonância com a linha de pesquisa 
escolhida.

Art. 35. O prazo de integralização do curso é de 18 (dezoito) meses. 

Art. 36. As orientações serão realizadas prioritariamente pelos docentes do curso, sendo 
permitido, se necessário a orientação por docente exterior ao curso, sendo nesse caso exigi-
da a titulação mínima de mestre e que o mesmo seja professor efetivo do Ifes.

§ 1º Como condição mínima para realizar orientação é exigido o título de mestre.
§ 2º É permitida a coorientação, desde que aprovada pelo Colegiado do Curso, sendo 

exigido do coorientador ao menos o título de mestre.
§ 3º Os orientadores serão definidos pelo Colegiado do Curso em função das caracterís-

ticas teóricas, metodológicas e epistemológicas do projeto de pesquisa do estudante.
§ 4º Pedidos de mudança de orientador deverão ser encaminhados os Coordenador do 

Curso, sendo que a análise e deferimento será realizada pelo Colegiado do Curso.

Art. 37. O Trabalho de Conclusão do Curso envolverá:
I- Projeto de Pesquisa, que deve conter o plano de ação - execução e avaliação - de 
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uma pesquisa a ser realizada em campo;
II- A realização de pesquisa realizada deverá contemplar uma ação educativa em um 

contexto escolar de EPT, envolvendo sujeitos participantes do processo, sejam eles docen-
tes ou discentes.

III- A escrita acadêmica dos resultados da pesquisa no formato de uma monografia. A 
monografia deverá ser estruturada no seguinte formato: introdução; revisão de literatura; 
referencial teórico; orientação metodológica; apresentação e análise dos dados; considera-
ções finais.

Art. 38. Cabe ao Orientador encaminhar para a Coordenação do Curso documento com a 
indicação nominal dos membros titulares e suplentes da Banca Examinadora, assim como 
a data e o horário para a realização do Exame de Defesa (Anexo I). Parágrafo único. Ao pre-
encher formulário de requerimento para defesa (Anexo I), o Orientador deverá apresentar 
os nomes de 2 (dois) examinadores efetivos, adicionando a estes 1 (um) suplente. Art. 10 A 
composição da Banca proposta pelo orientador deve ser feita com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias da data da defesa à Coordenação do Curso, a qual aprovará a banca. 

Art. 39. A monografia deverá ser entregue à Secretaria do respectivo Curso de Pós-Gradua-
ção no prazo fixado pela Coordenação do Curso de pós-graduação Lato Sensu, respeitando 
as normas vigentes do Ifes. 

Art. 40. A monografia recebida fora do prazo ou sem o cumprimento das disciplinas exigi-
das não será avaliada. 

Art. 41. Em situações excepcionais, o prazo do artigo anterior poderá ser prorrogado uma 
única vez, a critério da Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu respeitan-
do as normas vigentes do Ifes, considerando que o pedido de prorrogação da entrega da 
monografia deverá ser fundamentado e protocolado à Secretaria de Pós-Graduação com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias do término do prazo original. 

Art. 42. Compete à Coordenação do Curso aprovar a Banca Examinadora de Defesa, me-
diante entrega de formulário próprio da Secretaria Acadêmica com indicação nominal da 
Banca, após comprovação de que o candidato cumpriu todos os créditos e que cumpriu 
todos os demais requisitos exigidos pelo Curso de Pós Graduação. 

Art. 43. O aluno deverá entregar na Coordenação do Curso de Pós-Graduação no prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias antes da data da defesa, as cópias impressas da monografia com 
capa plástica transparente e encadernação de tipo espiral em número igual ao dos mem-
bros da banca examinadora, acompanhado do formulário de encaminhamento preenchido 
e assinado pelo professor orientador. 

Art. 44. A monografia, será submetida à defesa perante banca examinadora, cabendo à cada 
orientador, solicitar perante a Coordenação do Curso de Pós-Graduação o agendamento 
das datas e horários das defesas. 

Art. 45. As sessões de defesa das monografias, ou trabalhos que as substituam, serão públi-
cas, resguardando o direito à propriedade intelectual. 

Art. 46. A banca examinadora será composta, no mínimo, por dois avaliadores, sendo um 
deles, obrigatoriamente, o professor orientador. Parágrafo único. Pelo menos 2 (dois) mem-
bros avaliadores da banca deverão ter, no mínimo, o título de mestre, no caso de haver um 
terceiro membro este poderá ser especialista e, nos casos específicos, o colegiado do curso 
analisará a composição da banca. Art. 19 Na sessão de Defesa, o aluno terá até 30 (trinta) 
minutos para apresentar o seu trabalho, e cada componente da banca examinadora até 20 
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(vinte) 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 Secretaria Acadêmica do Programa.

Art. 47. Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) às monografia tendo em vista que a 
nota atribuída ao trabalho monográfico será definitiva. 

§ 1º A monografia receberá a aprovação da banca que a avaliou quando a qualidade do 
trabalho não suscitar qualquer modificação, sendo que estarão aprovados os alunos que 
receberem nota igual ou superior a 60. 

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

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

Art. 48. O candidato terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para entregar à Coordenação 
do Curso de Pós-Graduação, obrigatoriamente, o arquivo digital da versão final do trabalho 
com a folha de aprovação assinada pelo orientador e membros da banca examinadora. 

§ 1º O candidato deverá também: I - enviar o trabalho final, desde que tecnicamente 
possível, em formato eletrônico adequado, conforme exigido pela biblioteca, via correio ele-
trônico, para que seja disponibilizado na Biblioteca Digital; II - entregar declaração de auto-
ria assinada e autorizar a publicidade e divulgação, resguardando o direito à propriedade 
intelectual quando couber.

Art. 49. É condição para a expedição do certificado a comprovação de cumprimento, pelo 
estudante, de todas as exigências regulamentares do Ifes e do Programa.

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

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

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

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

e) comprovante de quitação das obrigações, emitido pela Biblioteca, em nome do 
concluinte, incluindo o recebimento da versão final do trabalho em formato eletrônico e in-
dicando que o trabalho está em conformidade com as regras de Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos do Ifes. III - Compete à Coordenação de Registro Acadêmico do Ifes a averigua-
ção dos procedimentos supracitados e posterior encaminhamento onde o Curso de Pós-
-Graduação está vinculado, para emissão e registro do certificado em nome de concluinte. 
IV - Compete ao Diretor Geral do campus ao qual o Curso de Pós-Graduação está vinculado 
a assinatura dos Certificados emitidos em nome dos concluintes. 

Art. 50. O aluno que não entregar a monografia no prazo estabelecido pela Coordenação 
da Pós-Graduação Lato Sensu, ou que não se apresentar para a defesa oral sem justificativa 
plausível, estará automaticamente reprovado.
Parágrafo único. Quando necessário, a Coordenadoria do programa articulará com o Ifes 
– Campus Serra e com demais campi do Instituto, espaços educativos de EPT na própria 
instituição para que os discentes do curso de Pós-graduação lato sensu em Docência na 
Educação Profissional e Tecnológica possam desenvolver suas pesquisas.



12

TÍTULO X: DO CERTIFICADO DE CURSO

Art. 51. O Ifes – Campus Serra expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem ob-
tido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos e apro-
vados e com nota superior a 60 (sessenta) pontos no trabalho de conclusão de curso.

§ 1° O certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Docência na 
Educação Profissional e Tecnológica será acompanhado do respectivo histórico escolar, do 
qual constará: I- relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno 
e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis; II- período em que o curso foi 
realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; III- título da mono-
grafia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido; IV- declaração da 
instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução; e V- citação 
do ato legal de credenciamento da instituição.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52. Com base na regulamentação interna do Ifes, 54§ 3º - No caso em que o Trabalho de 
Conclusão Final contenha informações sigilosas, o envio deve estar em consonância com a 
instituição ofertante e suas diretrizes.

Art. 53. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do curso em 
consonância com a Portaria nº 3050, de 24 de outubro de 2016, e com dos demais documen-
tos do Ifes e do MEC que regulamentam a modalidade de pós graduação lato sensu.
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