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INTRODUÇÃO GERAL

Art. 1º Este regulamento visa a estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas es-
pecíficas inerentes ao curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas para 
Professores, 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 de-
mais dispositivos legais.

DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas para Professores tem 
como objetivo oferecer formação pedagógica para os docentes do Instituto Federal do Es-
pírito Santo e os da comunidade em geral que não possuem Licenciatura, visando atender 
a Resolução n. 6 de 20 de setembro de 2012 do MEC/CNE/CEB no sentido de enriquecer a 
prática docente e fomentar o desenvolvimento institucional.
Acrescentam-se, também, os seguintes objetivos específicos:

I- aprofundar conhecimentos teóricos e práticos numa visão histórica e sociocultural, 
e suas decorrências para o trabalho educativo visando transformações do mundo contem-
porâneo;

II- desenvolver estudos e pesquisas em práticas pedagógicas para fins educacionais, 
que possam enriquecer os grupos interdisciplinares na elaboração de projetos pedagógi-
cos que visem a melhoria da Educação Básica e Superior;

III- aproximar as novas tecnologias digitais (TDs) dos professores, de forma que as uti-
lizem em sua prática docente;

IV- estabelecer uma interlocução entre os saberes escolares da Educação Básica, Técni-
co e Tecnológico e Superior e o saber científico, de forma a garantir uma formação coerente 
e com significado;

V- trabalhar questões teórica-metodológicas que subsidiem a prática docente;
VI- propiciar a elaboração de materiais didático-pedagógico e com os professores de 

forma a subsidiar a prática docente;
VII- proporcionar um ambiente de formação de forma que os professores sejam agen-

tes de seu desenvolvimento profissional.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 3º O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas para Professores, 
ofertado na modalidade a distância pelo Cefor/Ifes, tem sua sede administrativa no Centro 
de Referência em Formação e em Educação a Distância – Cefor.
Seguirá o calendário anual das atividades acadêmicas definido pela Coordenação do Curso 
e pelo Secretaria Acadêmica do Cefor, tendo como carga horária mínima de 360 (trezentas e 
sessenta) horas, excluído o tempo dispensado para a elaboração do Trabalho de Conclusão 
Final (TCF).
Parágrafo único. Os componentes curriculares podem ser ministrados em um ou mais mó-
dulos, devendo ser concluídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a 
defesa do TCF, não havendo possibilidade de prorrogação desse prazo.

Art. 4º A definição dos polos nos quais será ofertado o curso depende da disponibilidade 
apresentada pelas instituições parceiras. 

Art. 5º O funcionamento do curso será de segunda a sábado, de acordo com o horário de 
funcionamento do polo.

Art. 6º 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 de origem, de acordo com o 
calendário acadêmico do curso.
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Parágrafo único. Os alunos poderão requerer mudança de polo uma única vez por curso, em 
documento protocolado, dirigido à Coordenação do Curso, observando-se a existência de 
vagas e os seguintes critérios de desempate:

I- comprovação de trabalho e/ou residência na proximidade de um polo em funciona-
mento diferente do atual;

II- alunos com melhor desempenho no curso, a critério da Coordenação do Curso.

DO CORPO DOCENTE

Art. 7º O corpo docente do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas 
para Professores, ofertado na modalidade a distância pelo Cefor/Ifes, deverá ser constituído, 
preferencialmente, por professores ou técnicos-administrativos do Ifes, especialistas ou de 
reconhecida e profissional, sendo que mais de 50% (cinquenta por cento) desses professo-
res deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor.
Parágrafo único. A titulação dos docentes ou técnicos-administrativos, em nível de mestrado 
ou doutorado, para fins de atuação em cursos de Pós-Graduação no âmbito do Ifes, deverá 
ter sido obtida em um curso recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pes-
soal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação (MEC) e credenciado pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão do MEC, ou, quando estrangeiro, devidamente 
revalidado no Brasil por uma instituição autorizada pela Capes e pelo CNE.

Art. 8º Os critérios para a participação de professores externos ao Ifes como docentes no 
curso são: a titulação na área e/ou experiência relevante e comprovada na área de interesse 
do curso.

Art. 9º A avaliação do corpo docente é feita pelos discentes do curso por meio do sistema 
acadêmico do Ifes.

 DO COLEGIADO

Art. 10.O Colegiado do Curso será constituído pelos seguintes membros:
I- coordenador do Curso;
II- pedagogo responsável pelo Curso;
III- oito representantes do corpo docente, sendo quatro titulares e quatro suplentes;
IV- dois representantes do corpo discente, sendo um um titular e um suplente.

Parágrafo único. Com exceção dos representantes do corpo discente, que têm um mandato 
de um ano, os demais membros do Colegiado do Curso têm mandato de 2 (dois) anos, sen-
do permitida a recondução.

Art. 11. O Colegiado do Curso será presidido pelo Coordenador do Curso.

Art. 12. Compete ao Colegiado do Curso:
I- eleger o Coordenador do Curso;
II- aprovar o Regulamento Interno do Curso;
III- deliberar sobre todos os assuntos relacionados ao ensino e à pesquisa desenvolvi-

dos no respectivo Curso de Pós-graduação.
Parágrafo único. O Colegiado do Curso poderá criar Comissões Internas com atribuições 
específicas relacionadas à gestão administrativa e acadêmica do Curso.

Art. 13. Ordinariamente, o colegiado se reunirá uma vez por semestre, ou, extraordinaria-
mente, por convocação do Presidente do Colegiado ou por requerimento de 1/3 (um terço) 
de seus componentes. 
Parágrafo único. Em caso de reuniões extraordinárias, a convocação deverá ser expedida, no 
mínimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência mencionando-se a pauta.
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Art. 14. Para haver reunião, será necessária a presença de 50% (cinquenta por cento) dos 
membros mais 1 (um).

DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 15. A Coordenação do Curso deverá ser exercida por um docente do Ifes em regime 
de dedicação exclusiva, podendo, em casos excepcionais, devidamente justificados, a Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes homologar coordenadores que não estejam 
enquadrados nesse regime.

Art. 16. O coordenador do Curso será eleito pelo Colegiado do Curso.

Art. 17. O coordenador do Curso terá um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a re-
condução.

Art. 18. Compete à coordenação do Curso:
I- gerenciar a implantação e execução do Curso, de acordo com o Projeto Político Pe-

dagógico do Curso;
II- selecionar os conteudistas responsáveis pela elaboração do material didático;
III- realizar visitas aos polos para verificar se a infraestrutura está adequada ao curso;
IV- acompanhar, junto ao designer instrucional do curso, a elaboração do material edu-

cacional a fim de garantir que este se interrelacione com os demais trabalhos produzidos, de 
modo a promover a interdisciplinaridade;

V- participar dos grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e elabo-
ração de materiais didáticos para a modalidade a distância, bem como o sistema de avalia-
ção do aluno;

VI- realizar o planejamento e o desenvolvimento do processo seletivo de alunos;
VII- realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e capacita-

ção dos profissionais envolvidos no curso;
VIII- definir, junto com o pedagogo, o calendário do Curso e de provas;
IX- aplicar os princípios da organização didática e demais regulamentos e normas da 

instituição;
X- ter disponibilidade para atendimento às demandas diárias de professores relacio-

nadas ao processo de ensino e de aprendizagem;
XI- incentivar a equipe do Curso para o desenvolvimento de pesquisas e projetos;
XII-  acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso;
XIII- elaborar relatório estatístico de atividades do Curso, de acordo com a periodicida-

de da instituição;
XIV- encaminhar e acompanhar a avaliação do Curso;
XV- auxiliar na elaboração de processos de autorização e reconhecimento do Curso;
XVI- presidir o Colegiado do Curso, bem como as reuniões pedagógicas;
XVII- analisar e pronunciar-se nos processos de transferência de polo e  aproveitamen-

to de componentes curriculares; 
XVIII- abrir e acompanhar os processos de concessão de passagens e diárias, bem 

como inscrição e participação em eventos dos docentes;
XIX- validar o ponto eletrônico dos servidores lotados na coordenadoria do Curso;
XX- realizar visitas periódicas nos polos e acompanhar a elaboração do material edu-

cacional junto ao designer educacional.

DA EQUIPE DE APOIO

Art. 19. A equipe de apoio tem a função de apoiar o Coordenador do Curso no gerencia-
mento do mesmo, e será formada por: professores, coordenador de orientação acadêmica, 
designer instrucional e pedagogo.
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Art. 20. O Coordenador de Orientação Acadêmica será um professor preferencialmente do 
Ifes, com mestrado ou doutorado em área específica relacionada ao curso ou em Educação, 
o qual será responsável por acompanhar as orientações do Trabalho de Conclusão Final 
(TCF).

Art. 21. O designer Instrucional será um profissional, preferencialmente do Ifes, com mestra-
do ou doutorado em área específica relacionada ao curso ou em educação, e tem a função 
de garantir que o material didático tenha uma interface de comunicação adequada ao Pro-
jeto Pedagógico do Curso.

Art. 22. O Pedagogo será um profissional formado em pedagogia e/ou pós-graduado na 
área de educação, preferencialmente do Ifes, e será responsável pelo acompanhamento pe-
dagógico do curso.

DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 23. A organização curricular engloba 1 (um) módulo de conhecimentos básicos, 1 (um) 
de conhecimentos específicos e 1 (um) de conhecimentos avançados na área de Informática 
na Educação. 

Art. 24. Reestruturações curriculares deverão ser submetidas ao respectivo Colegiado do 
Curso de Pós-Graduação e posteriormente à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes.
Parágrafo único. A estrutura curricular do curso deverá ser formalmente comunicada ao alu-
no por ocasião de seu ingresso no Curso e quando houver modificações.

NOME DA DISCIPLINA
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL

MODALIDADE
(TEÓRICA OU PRÁTICA)

(A DISTÂNCIA)

Comunicação e Expressão: o Pesquisador e o Texto 60 Teórica/prática – a distância

Educação, Política e Sociedade 30 Teórica– a distância

Currículo e Práticas Culturais 30 Teórica – a distância

Práticas Pedagógicas 60 Teórica/prática – a distância

Pesquisa em Educação 60 Teórica/prática – a distância

Aprendizagem e a Produção do Fracasso Escolar 45 Teórica – a distância

Tecnologias Educacionais 45 Teórica/prática – a distância

Avaliação da Aprendizagem 30 Teórica – a distância

 Trabalho de Conclusão Final – TCF 120 Teórica/prática – a distância

Art. 25. A avaliação será realizada de forma processual com caráter diagnóstico e formativo, 
envolvendo os professores e alunos.

Art. 26. Na avaliação, serão considerados aspectos qualitativos e quantitativos, presentes 
tanto no domínio cognitivo quanto no desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores.

Art. 27. O registro do aproveitamento acadêmico dos alunos compreenderá a apuração da 
assiduidade, feita por meio dos encontros presenciais, e a avaliação do aproveitamento em 
todos os componentes curriculares.

§ 1° Para efeito de registro em pauta, serão considerados apenas os encontros presen-
ciais obrigatórios acompanhados pelos professores, que não necessariamente representam 
a totalidade da carga horária do componente curricular.

§ 2° Considera-se efetivamente concluída a distância a carga horária restante do com-
ponente curricular mediante a realização das atividades constantes no ambiente virtual de 
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aprendizagem.
§ 3° Os registros das notas previstas no ambiente virtual de aprendizagem serão reali-

zados pelo professores.
§ 4° A consolidação do aproveitamento acadêmico é de responsabilidade do profes-

sor.

Art. 28. O aluno que faltar a qualquer avaliação presencial poderá fazer uma avaliação subs-
titutiva, devendo requerê-la à Secretaria Acadêmica do polo, conforme datas e prazos pre-
vistos 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 cumprindo o disposto no artigo 1° do 
Decreto-Lei n° 1.044/1969, isto é, o Código da Doença (CID) e o período de afastamento das 
atividades didáticas desenvolvidas na instituição;

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. 29. O aluno que não atingir a média mínima para a aprovação em um componente 
curricular poderá ser submetido a um período de recuperação definido pelo professor, cuja 
realização dar-se-á a critério da equipe do Curso, dentro da previsão de fechamento das 
pautas, conforme calendário acadêmico.

§ 1° Para cada componente curricular poderá ser realizado um único período de recupe-
ração.

§ 2° O aluno que não atingir a nota mínima para a sua aprovação terá a sua matrícula 
cancelada.

Art. 30. Poderão ser aproveitados os componentes curriculares cursados anteriormente, 
desde que apresentem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de similaridade do(s) 
conteúdo(s) do(s) componente(s) curricular(es) e da carga horária, mediante aprovação do 
Colegiado do Curso, em conformidade com o projeto do Curso.

§ 1º Não poderá ser solicitado aproveitamento do componente curricular correspon-
dente a disciplina de Metodologia de Pesquisa.
Parágrafo único. Além do disposto no caput,deverá ser observado o Art. 49 da Portaria 3050 
do Gabinete do Reitor, de 24 de outubro de 2016.

DA ADMISSÃO, MATRÍCULA E DESLIGAMENTO

DA ADMISSÃO

Art. 31. As vagas para o processo de seleção do curso de Pós-graduação Lato Sensu em 
Práticas Pedagógicas para Professores, ofertado na modalidade a distância, serão destina-
das a portadores de diploma de nível superior devidamente reconhecido e deverão estar 
em conformidade com a Resolução no 1, de 8 de Junho de 2007, do CNE/CES, publicada no 
D.O.U. de 08/06/2007, ou com legislação que venha a substituí-la.

Art. 32. Em respeito aos princípios democráticos de igualdade de oportunidades, a seleção 
de candidatos para ingresso no curso será realizada mediante Processo Seletivo, preferen-
cialmente, ou outra forma que o Ifes venha a adotar, obedecendo à legislação pertinente.

Art. 33. A oferta de vagas e as formas de ingresso no curso serão definidas a cada período 
letivo.

§ 1° As diferentes modalidades de admissão terão regulamentos próprios elaborados 
pela Comissão de Processo Seletivo (CPS) e aprovados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação, pautados nas diretrizes estabelecidas nesse Regulamento.
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§ 2° As normas, os critérios de seleção, os programas e a documentação dos processos 
seletivos para o curso constarão em edital próprio.

DA PRÉ-MATRÍCULA DE INGRESSO

Art. 34. A pré-matrícula de ingresso refere-se à manifestação de interesse do candidato em 
constituir vínculo com a instituição após aprovação e classificação em processo seletivo.

Art. 35. A pré-matrícula de ingresso será realizada na Secretaria Acadêmica do polo no qual 
o candidato obteve aprovação no processo seletivo, mediante requerimento fornecido pelo 
Cefor/Ifes e devidamente preenchido, assinado e acompanhado dos documentos exigidos 
pela legislação em vigor e pelo Cefor/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 esse fim, com firma reconhecida em 
cartório e apresentando os documentos exigidos no edital.

§ 2° No que diz respeito aos documentos exigidos pela legislação em vigor e pelo Ifes, 
conforme a divulgação em edital, na pré-matrícula será aceita, como documento equivalen-
te ao diploma, uma declaração atestando que o candidato concluiu a carga horária do curso 
e o Trabalho de Conclusão Final (TCF), com a previsão da colação de grau; no entanto, até a 
data-limite da matrícula, o candidato terá de 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 a sua vaga na Instituição, hipótese em que 
será convocado o suplente imediato para ocupação da  mesma. 

§ 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. 36. Caso haja a convocação de candidatos suplentes, esta será realizada pelo Secretaria 
Acadêmica do Cefor.

Art. 37. Para se matricular no curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas 
para Professores, ofertado pelo Cefor/Ifesna modalidade a distância, o candidato deverá ter 
concluído o curso de Graduação.

DA MATRÍCULA

Art. 38. A matrícula institucional é o ato que vincula efetivamente o estudante ao curso para 
o qual foi aprovado no processo seletivo da modalidade a distância, satisfeitas as condições 
de ingresso, constituindo-se na validação da pré-matrícula.

§ 1° A matrícula será realizada pelo Secretaria Acadêmica do Cefor, que fará a análise dos 
documentos apresentados na pré-matrícula.

§ 2° Todos os documentos apresentados na pré-matrícula ficarão retidos no Secretaria 
Acadêmica do Cefor.

Art. 39. O candidato que requerer a pré-matrícula só terá a sua matrícula efetivada após 
análise e parecer favorável sobre os documentos apresentados, bem como o disposto no § 
2° do art. 37°, quando será fornecido comprovante de matrícula ao aluno.
Parágrafo único. O não acesso ao ambiente virtual de aprendizagem nos cinco primeiros 
dias do curso implicará cancelamento da matrícula, podendo ser convocado o candidato 
suplente.

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Art. 40. Entende-se por cancelamento da matrícula ou perda do direito à vaga no curso a 
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cessação total do vínculo do aluno, que ocorrerá nos seguintes casos:
I- por expressa manifestação da vontade do aluno, mediante assinatura do termo de 

cancelamento da matrícula, pelo aluno ou por seu representante legal, dirigido à Coordena-
doria de Secretaria Acadêmica do Cefor;

II- quando o aluno apresentar no ato da matrícula documento falso ou falsificado;
III- quando NÃO houver o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem nos 5 (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 do  contraditório e da ampla defesa;

V- quando o aluno não obtiver nota mínima para a sua aprovação em qualquer um dos 
componentes curriculares.
Parágrafo único. O aluno desligado da Instituição pelos motivos previstos somente terá di-
reito a nova matrícula por meio de novo processo seletivo.

Art. 41. Não é permitido o trancamento da matrícula no curso.

DO REGIME DOMICILIAR

Art. 42. O aluno poderá solicitar, na Secretaria Acadêmica do polo presencial, por reque-
rimento próprio, por si ou por meio do seu procurador, a concessão de não apuração das 
faltas às atividades previstas no ambiente virtual de aprendizagem e avaliação presencial, 
em caso de doença, ou, no caso de gestação, com a ciência do Coordenador do polo.

§ 1° No caso de doença, deverão ser anexados ao requerimento os documentos médicos 
(atestado e/ou laudo) cumprindo o disposto no artigo 1° do Decreto-Lei n° 1.044/1969, isto 
é, o Código da Doença (CID) e o período de afastamento das atividades didáticas desenvol-
vidas na instituição.

§ 2° No caso de gestação, deverá ser anexado ao requerimento o documento médico, de 
acordo com o disposto nos artigos 1° e 2° da Lei n° 6.202/1975, apresentando as datas de 
início e de término.

§ 3° O requerimento mencionado deverá ser protocolado no polo de apoio presencial 
em, no máximo, 3 (três) dias úteis após o início do período determinado pelo documento 
médico.

§ 4° O Coordenador do polo de apoio presencial deverá encaminhar imediatamente, 
por e-mail ou fax, o referido requerimento ao Coordenador do Curso e postar o documento 
original, no prazo de 1 (um) dia útil.

§ 5° A não apuração das faltas vigorará a partir da data determinada pelo documento 
médico.

Art. 43. Caso o aluno deixe de realizar 2/3 (dois terços) ou mais das atividades/avaliações 
previstas, será proposto um plano de estudos diferenciado, se a Coordenação do Curso con-
siderar necessário.

Art. 44. Compete ao Coordenador/Pedagogo do Curso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, veri-
ficar a documentação e dar ciência ao Coordenador de polo pertinente e ao(s) professor(es) 
para posterior repasse ao(s) tutor(es) do(s) componente(s) curricular(es) para o(s) qual(is) 
foi(rão) feito(s) o(s) pedido(s).
Parágrafo único. Após a decisão, o Coordenador do Curso encaminhará o requerimento à 
Secretaria Acadêmica do Cefor.

Art. 45.Será de responsabilidade do aluno beneficiado pelo afastamento especial ou do seu 
representante solicitar aos tutores presenciais e tutores a distância os trabalhos que deve-
rão ser realizados durante ou após o período do afastamento, por meio do plano de estudos, 
conforme art. 45.
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DO TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL

Art. 46. O Trabalho de Conclusão Final (TCF) constitui-se numa atividade científica de sis-
tematização do conhecimento sobre um objeto de estudo, cuja exigência constitui-se um 
requisito obrigatório para a integralização curricular do estudante.

Art. 47. O Trabalho de Conclusão Final será um artigo de natureza teórica-empírica.

Art. 48. A pesquisa a ser desenvolvida no TCF focalizará um tema ligado ao conteúdo do 
curso, na área de concentração escolhida e em consonância com seus objetivos, e para a sua 
elaboração serão respeitadas as normas contidas no Projeto Pedagógico do Curso.

Art. 49. A orientação acadêmica do aluno será feita pelo professor orientador, podendo, 
também, receber o apoio de um coorientador, ambos com comprovada competência técni-
ca para o tema, designados pela Coordenação do Curso.

§ 1° O estudante receberá orientação docente individualizada para a realização do seu 
TCF.

§ 2° No caso de multidisciplinaridade da temática, será permitido ao professor orienta-
dor solicitar à Coordenação do Curso o apoio de um professor coorientador.

§ 3° Cada professor orientador poderá orientar e/ou coorientar até 10 (dez) alunos do 
curso.

§ 4° No processo de orientação, caberá ao orientador:
I- elaborar o plano de orientação, conforme o projeto de curso, considerando o tempo 

disponível para a realização da pesquisa;
II- definir, junto ao aluno, o tema preliminar da pesquisa e a metodologia a ser utilizada;
III- organizar, juntamente ao aluno, um cronograma de desenvolvimento da pesquisa;
IV- acompanhar ativamente o desenvolvimento do cronograma de trabalho elabora-

do junto com o estudante;
V- reunir-se com o aluno em orientação, de acordo com o cronograma estabelecido;
VI- orientar o aluno com relação aos processos e normas acadêmicas em vigor;
VII- orientar o aluno na elaboração do plano de trabalho que dará origem ao TCF e, 

também, no decorrer do curso;
VIII- presidir a banca de avaliação do TCF e responsabilizar-se pela ata;
IX- definir, ao final do processo de elaboração, se o TCF está em condições de ser apre-

sentado, por meio do parecer emitido para a Coordenação do Curso;
X- verificar, após a defesa, se o aluno realizou as alterações sugeridas pela banca, em 

caso de aprovação com ressalvas.

§ 5° No processo de coorientação, caberá ao coorientador:
I- apoiar a elaboração do plano de orientação, conforme o projeto de curso, conside-

rando o tempo disponível para a realização da pesquisa;
II- acompanhar o desenvolvimento do cronograma de trabalho elaborado junto com 

o orientador e o estudante;
III- reunir-se com o aluno em orientação, de acordo com o cronograma estabelecido;
IV- orientar o aluno com relação aos processos e as normas acadêmicas em vigor;
V- participar da banca de avaliação do TCF;
VI- apoiar a verificação da defesa e, após esta ocorrer, verificar se o aluno realizou as 

alterações sugeridas pela banca, em caso de aprovação com ressalvas.

Art. 50. O aluno poderá solicitar à Coordenação do Curso a troca do professor orientador, 
desde que faça o requerimento justificado por escrito e protocolado no polo de apoio pre-
sencial no qual está vinculado em até 1 (um) mês após o início da orientação.
Parágrafo único. A Coordenação do Curso poderá, a qualquer tempo, realizar a troca do pro-
fessor orientador no caso do não comprimento das atribuições listadas no § 4° do art. 51.
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Art. 51. Para a submissão do TCF à Banca Examinadora deverão ser respeitados os seguintes 
critérios:

I- integralizar a carga horária mínima exigida pelo curso;
II- ter sido aprovado em todos os componentes curriculares;
III- receber parecer favorável para a defesa do seu respectivo professor orientador.

Art. 52. A defesa do TCF é individual e obrigatória, devendo ser apresentada a uma Banca 
Examinadora, de acordo com a legislação vigente e em conformidade com o projeto do cur-
so, podendo ser utilizada ferramenta de webconferência ou tecnologia similar.

Art. 53. A banca examinadora será composta por 3 (três) integrantes, a saber: examinador 
orientador, examinador interno e examinador externo, sob a presidência do professor orien-
tador. 
Paragrafo único. Os membros da banca deverão ser sugeridos pelo orientador e aprovados 
pela Coordenação do Curso. 

Art. 54. Caberá ao Presidente da Banca Examinadora:
I- proceder à avaliação final, considerando que cada membro da banca dará uma nota 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a nota final calculada pela média aritmética;
II- comunicar o resultado final ao aluno;
III- registrar em ata o resultado final e encerrar os trabalhos;
IV- encaminhar a ata assinada à Coordenação do Curso para que seja arquivada.

Parágrafo único. A nota mínima para a aprovação do TCF é de 70 (setenta) pontos.

Art. 55. O aluno deverá encaminhar para cada membro da banca o arquivo digital do TCF, 
em formato texto, com no mínimo 3 (três) semanas de antecedência da apresentação.

Art. 56. O orientando deverá fazer as correções solicitadas pela banca no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, e, após a validação do professor orientador, deverá ser encaminhada à 
Coordenação do Curso a versão final em arquivo eletrônico em formato pdf.

DO CERTIFICADO DE CURSO

Art. 57. Para obtenção do certificado de especialista em conformidade com o Regulamento 
da Pós-Graduação no Sistema Ifes, o aluno deverá:

I- completar a carga horária mínima constante no projeto do curso;
II- ter aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) em cada componente cur-

ricular;
III- obter aprovação no TCF;
IV- apresentar o documento nada consta da biblioteca do Ifes e do polo.

Art. 58. O certificado de conclusão de curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Peda-
gógicas para Professores,expedido pelo setor de Secretaria Acadêmica do Cefor e de acordo 
com a legislação em vigor, deve mencionar a área de conhecimento do curso e ser acompa-
nhado do respectivo histórico escolar, no qual constarão, obrigatoriamente:

I- relação dos componentes curriculares, carga horária, nota obtida pelo aluno com 
nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II- período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efe-
tivo trabalho acadêmico;

III- título do Trabalho de Conclusão do Curso e nota obtida;
IV- declaração de cumprimento de todas as disposições da Resolução CNE/CES n° 1, de 

08 de junho de 2007, ou legislação que venha a substituí-la, assim como referência às outras 
normas que amparam o curso, a expedição do certificado, o ato de autorização de funciona-
mento e respectiva data de aprovação pelo Conselho Superior do Ifes.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59. Na ocorrência da reprovação, tendo em vista o não preenchimento de um ou mais 
requisitos necessários para a obtenção do certificado, o aluno poderá reingressar por meio 
de um novo processo seletivo e requerer o aproveitamento, conforme disposto no Art. 32.

Art. 60. Caberá à Coordenação do Curso pronunciar-se sobre os casos omissos, que não 
estejam esclarecidos nesse Regulamento.
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