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INTRODUÇÃO GERAL

Art. 1º Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas espe-
cíficas inerentes ao curso de Pós-graduação Lato Sensu em Tecnologias de Produção de Ro-
chas Ornamentais, 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.

TÍTULO I: DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

Art. 2º O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias de Produção de Rochas Orna-
mentais tem como objetivo geral qualificar profissionais com um conhecimento holístico 
do segmento de rochas ornamentais, de modo que estes possam atuar no segmento como 
elo do setor produtivo e os setores de PD&I, aumentando assim a competitividade das em-
presas brasileiras de produção de rochas ornamentais, acrescentando-se os seguintes obje-
tivos específicos:

I- Complementar a formação de profissionais de modo a capacitá-los à geração de 
soluções para os atuais desafios do setor produtivo de rochas ornamentais;

II- Proporcionar aos profissionais subsídios técnicos para sua atuação protagonista na 
atualização produtiva do segmento de rochas ornamentais;

III- Formar profissionais com capacidade crítica de análise e percepção dos desafios e 
oportunidades do segmento de rochas ornamentais.

IV- Adotar e desenvolver ações afirmativas para a inclusão e permanência de discentes 
negros, indígenas e com deficiência física ou necessidades específicas. 

TÍTULO II: DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 3º Fica definida que a sede administrativa e a secretaria da Pós-Graduação Lato Sensu 
em Tecnologias de Produção de Rochas Ornamentais será no Ifes – Campus Cachoeiro, si-
tuado no seguinte endereço: Rodovia ES-482 (Cachoeiro-Alegre) – Fazenda Morro Grande 
– Caixa Postal 727 – CEP 29311-970 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo. A secretaria 
do curso funcionará no seguinte horário: 7 às 16 horas de segunda a sexta-feira.

Art. 4º O tempo de duração da Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias de Produção de 
Rochas Ornamentais será de 18 meses, contabilizados a partir data da primeira aula presen-
cial do curso, prorrogáveis por mais 6 meses mediante a pedido formal do professor-orien-
tador do Trabalho de Conclusão Final(TCF) à coordenação do curso. 

Art. 5º Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias de Produção de Rochas Ornamentais po-
derá funcionar de segunda a sábado em turno matutino, vespertino e noturno e serão ofer-
tadas 20 vagas. O curso será na modalidade presencial.

Art. 6º A responsável pelo assessoramento pedagógico será a servidora Maria Aparecida 
Silva de Souza.

Art. 7º O Serviço Social, A Coordenação de Gestão Pedagógica, a Monitoria, entre outros, 
são setores que se colocam a disposição para o atendimento aos alunos do Ifes – Campus 
Cachoeiro de Itapemirim. Estes trabalham tem como objetivo principal dar condições aos 
alunos de se manterem na escola, atuando na prevenção e no enfrentamento de questões 
sociais, por meio de projetos como bolsa de estudos, bolsa de monitoria, auxílio-transporte 
e isenção de taxas, cópias e apostilas. O Ifes – Campus Cachoeiro de Itapemirim se ocupará 
em implantar projetos de extensão para tratar da prevenção em saúde e da inclusão dos 
alunos com necessidades educacionais especiais por meio do Napne.
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§ 1º O Napne encontra-se vinculado, em cada campus, à Diretoria de Ensino, ou órgão 
equivalente, e tem como referência, na Reitoria, a Pró-Reitoria de Ensino (Proen). O Napne 
tem por finalidade desenvolver ações que contribuam para a promoção da inclusão escolar 
de pessoas com necessidades específicas, buscando viabilizar as condições para o acesso, 
permanência e saída com êxito em seus cursos. Para fins deste regulamento, entende-se 
como pessoas com necessidades específicas aquelas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superlotação. 

§ 2º É objetivo do Napne também, contribuir para o fomento e a difusão de conhecimen-
to acerca das Tecnologias Assistias, assessorando outros setores do campus na promoção 
da acessibilidade de forma extensiva a toda a comunidade escolar contribuindo para que o 
Projeto Pedagógico Institucional do Ifes contemple questões relativas à Educação Inclusiva 
e à Acessibilidade.

§ 3º O Napne funciona na sede administrativa do campus Cachoeiro de Itapemirim. O 
responsável pelo Napne é o servidor Vagner Santana Rodrigues.

TÍTULO III: DO CORPO DOCENTE

Art. 8º Para compor o corpo docente da Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias de Pro-
dução de Rochas Ornamentais, o professor deve satisfazer os seguintes quesitos:

I- Ser servidor público do Ifes ou do Cetem, sendo que o Corpo Docente deverá ser 
composto majoritariamente por professores do Ifes;

II- Ter o mínimo de um ano de experiência comprovada em docência ou no mínimo, 5 
anos de experiência profissional na área da disciplina;

III- Possuir o título de especialista, mestre ou doutor. O corpo docente do curso de 
especialização será constituído por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de portadores de 
título de pós-graduação stricto sensu, cujos títulos tenham sido obtidos em programas de 
pós-graduação stricto sensu devidamente reconhecidos pelo poder público, ou revalidados, 
nos termos da legislação pertinente.

§ 1º É permitida a participação de técnicos administrativos no corpo docente deste pro-
grama de pós-graduação desde que tenha os critérios acima satisfeitos. 

§ 2º Só é permitida a participação de pessoas não pertencentes ao quadro de servidores 
do Ifes e do Cetem, para docência neste curso de pós-graduação, como professor voluntário 
e mediante convite formal do colegiado do curso. Neste caso, os quesitos acima não tem a 
obrigatoriedade de serem satisfeitos.

TÍTULO IV: DO COLEGIADO

Art. 9º O Colegiado da Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias de Produção de Rochas 
Ornamentais é a instância máxima de deliberação dos assuntos acadêmicos, constituído por 
todos os docentes permanentes, um representante discente e presidido pelo Coordenador 
Acadêmico.

Art. 10. São atribuições do Colegiado: 
I- Eleger o Coordenador do Curso;
II- Aprovar o Regimento Interno do Curso;
III- Deliberar sobre todos os assuntos relacionados ao ensino e à pesquisa desenvolvi-

dos no respectivo Curso de Pós-graduação.
IV- Criar Comissões Internas com atribuições específicas relacionadas à gestão admi-

nistrativa e acadêmica do Curso.
V- Ser responsável pela admissão, cancelamento, acréscimo e/ou substituição, aprovei-

tamento, validação e equivalência das disciplinas, podendo atribuir essa responsabilidade 
ao docente que ministra a disciplina com esse tipo de solicitação requerida.
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-
ração dos discentes, podendo atribuir essa responsabilidade ao docente que ministra cada 
disciplina para ser tratada individualmente.

Art. 11. O tempo de mandato dos membros deste colegiado é de dois anos.

Art. 12. 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 trimestralmente, em dia e hora a serem estabeleci-
dos pelo Colegiado. 

§ 2º As reuniões extraordinárias carecem de convocação expressa do Coordenador Aca-
dêmico, com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência, bem como a pauta prevista para 
reunião. 

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

Art. 13. As decisões do Colegiado serão tomadas pela maioria simples dos membros pre-
sentes à reunião, exceto nos casos em que uma regulamentação superior exija maioria ab-
soluta. 

Art. 14. O Coordenador Acadêmico, além do voto comum, terá o voto de qualidade, nos 
casos de empate. 

TÍTULO V: DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 15. A Coordenação da Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias de Produção de Ro-
chas Ornamentais será constituída por um Coordenador Acadêmico que terá mandato de 
03 (três) anos, permitida a recondução. 

Art. 16. O coordenador deve obrigatoriamente atender os seguintes quesitos:
I- Ser docente efetivo do Ifes – Campus Cachoeiro;

III- Atuar como docente neste Programa de Pós-Graduação.

Art. 17.
pela maioria do colegiado.

Art. 18. São atribuições do Coordenador Acadêmico da Pós-Graduação Lato Sensu em Tec-
nologias de Produção de Rochas Ornamentais: 

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; 

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 

 
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. 
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TÍTULO VI: DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

CAPÍTULO I: ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 19. As disciplinas terão carga horária de 20 ou 40 horas, com exceção dos seminários 
gerais que terá carga horária de 5 horas, e as aulas poderão ser ministradas de segunda àsá-
bado no horário de 8 às 22 horas. 

Art. 20. As disciplinas serão ministradas na modalidade presencial, sob a forma de prele-
ções, seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos ou outros procedimentos didáti-
cos peculiares a cada área.

Art. 21. O período do curso é de 3 (três) semestres letivos para as disciplinas e o desenvol-
vimento do Trabalho de Conclusão Final(TCF). Os dois primeiros semestres são compostos 
por 125h de disciplinas, enquanto que o terceiro terá 120h, totalizando 370 (trezentos e 
setenta) horas de carga horária total. A oferta do curso está organizada de acordo com o 
seguinte cronograma:

1º MÓDULO CH PROFESSOR RESPONSÁVEL

Geologia Aplicada a Rochas Ornamentais 40 Leonardo Silveira

Caracterização Tecnológica de Rochas 
Ornamentais

20 Ana Paula Meyer

Pesquisa Mineral 20 Thais Gualandi Faria

Métodos e Processos de Lavra 40 Gilberto Freire Rangel

Seminários Gerais 1 05 Evanizis Dias Frizzera Castilho

CH do módulo 125

2º MÓDULO CH

Mecânica das Rochas
40

Antônio Luiz Pinheiro / 
Flávio Costa de Cerqueira

Desenvolvimento Mineiro Aplicado à Lavra 
de Rochas Ornamentais

40
Gilberto Freire Rangel / 
Antônio Luiz Pinheiro

Processos de Beneficiamento 40 Evanizis Dias Frizzera Castilho

Seminários Gerais 2 05 Evanizis Dias Frizzera Castilho

CH do módulo 125

3º MÓDULO CH

Técnicas de Apresentação Verbal e 
Escrita

20 Leonardo Silveira

Trabalho de Conclusão de Final (TCF) 100 Orientador do TCF

CH do módulo 120

Carga horária total do curso 370

CAPÍTULO II: RENDIMENTO ACADÊMICO

Art. 22.  A avaliação, conforme o Regulamento da Organização Didática, será realizada em 
conformidade com a Resolução do Conselho Superior do Ifes Nº 10/2010, de 20/03/2010, da 
qual são ressaltados aqui os seguintes artigos:

Art. 32. O registro do rendimento acadêmico dos alunos compreenderá a apuração 
da assiduidade e a avaliação do rendimento em todos os componentes curriculares.
- Frequência mínima de 75% em cada disciplina;
- Nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada disciplina e;
- Trabalho de conclusão final com nota igual ou superior a 60.
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Art. 33. As avaliações deverão ser diversificadas e obtidas com a utilização de, no mí-
nimo, três instrumentos documentados, tais como:
- Exercícios;
- Arguições;
- Provas;
- Trabalhos;
- Fichas de observações;
- Relatórios;
- Auto avaliação;
- Outros.
1º Os critérios e valores de avaliação adotados pelo professor deverão ser explicita-
dos aos alunos no início do período letivo, observadas as normas estabelecidas neste 
documento.
Art. 35.  Os critérios para aproveitamento de estudos e disciplinas, deverão ser de no 
mínimo75% da ementa e carga horária e ter cursado a disciplina há no máximo três 
anos.
Art. 36. Os resultados das avaliações serão expressos em notas graduadas de zero (0) 
a cem (100).

Art. 23. O Napne será responsável pelas adequações necessárias para o atendimento a alu-
nos com necessidades específicas, como:

I. Tempo adicional para realização das atividades/avaliação, conforme demanda apre-
sentada pelo aluno com deficiência, mediante previa solicitação e comprovação da necessi-
dade, conforme Lei 13.146/2015.

II. Fexibilização de correção de provas escritas realizadas por estudantes surdosvalori-
zando o aspecto semântico, conforme Decreto 5626/2005; Lei 13.146/2015 e Portaria MEC 
3.284/2003.

III. Prever disponibilidade de provas em formatos acessíveis para atendimento às ne-
cessidades especifica do candidato com deficiência, conforme Lei N° 13.146/2015.

CAPÍTULO III: PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA

Art. 24. O número de vagas da Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias de Produção de 
Rochas Ornamentais será de 20 (vinte). Para o estabelecimento do número de vagas, foi le-
vado em consideração, entre outros, os seguintes elementos: 

I- A Resolução do Conselho Superior No 10, de 27 de março de 2017
II- Capacidade de orientação do Programa; 
III- Fluxo de entrada e saída de alunos; 

Art. 25. O ingresso dos estudantes ocorre por meio de processo seletivo público periódico, 
previsto em edital, sendo os requisitos mínimos para a inscrição:

I- Formulário de inscrição devidamente preenchido;
II- Fotocópia autenticada de documento oficial de identidade;
III- Fotocópia do título eleitoral (dispensado no caso de estrangeiro);
IV- Fotocópia do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral referente à eleição 

mais recente, ou certidão eletrônica de quitação com a Justiça Eleitoral (dispensado no caso 
de estrangeiro);

V- Fotocópia do comprovante de quitação com o Serviço Militar (para os candidatos 
de sexo masculino; dispensado no caso de estrangeiro);

VI- Curriculum profissional, preferencialmente na plataforma Lattes, devidamente 
acompanhado das fotocópias dos comprovantes, em uma via, com nome completo do can-
didato;

VII- Cópia do histórico escolar de graduação;
VIII- Fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso de graduação reconhe-
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cido, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação ou designa-
do por este.

§ 1º Os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de 
Ensino Superior (IES) no ato da inscrição poderão se inscrever desde que apresentem decla-
ração da IES indicando as datas de conclusão e colação de grau do curso.

§ 2º No caso do parágrafo § 1º, o certificado de especialista em Tecnologias de Produção 
de Rochas Ornamentais somente será expedido após a apresentação de fotocópia e original 
do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido, validado ou revalidado por 
órgão competente do Ministério da Educação ou designado por este ao CRA do campus.

Art. 26. A realização do processo seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção, composta 
por servidores do Ifes, nomeados por meio de Portaria do Reitor do Ifes.

Art. 27. O processo seletivo estendido será constituído de 2 (duas) etapas obrigatórias, a 
saber:

I- Primeira etapa: arguição, com caráter classificatório;
a) Na arguição serão abordados aspectos do curriculum vitae documentado e do 

histórico escolar de graduação;
II- Segunda etapa: análise de curriculum vitae, com caráter classificatório;

a) A análise de curriculum é feita de acordo com a documentação apresentada, ob-
servando-se o disposto no artigo 30, incisos VII e VIII, deste Regimento, que deve atender a 
todos os requisitos exigidos;

b) A nota atribuída à análise do curriculum lattes seguirá o descrito no tópico c do 
art. 33 deste Regimento; 

Art. 28. A seleção dos candidatos será realizada da seguinte maneira:
I- Na arguição serão utilizados os seguintes critérios de pontuação:

a) Capacidade de articulação e expressão de ideias (máximo 25 pontos);
b) Pertinência do curso para a atuação profissional (máximo 25 pontos);
c) Conhecimentos relacionados à cadeia produtiva de rochas ornamentais (máximo 

de 25 pontos);
d) Concepção prévia de um projeto de pesquisa para o TCF (máximo de 25 pontos);

II- A arguição deve ser realizada por banca composta por, pelo menos, 03 (três) profes-
sores do corpo docente do curso;

III- Na segunda etapa, serão analisados os curriculum vitae dos candidatos conforme 
os seguintes critérios: 

a) Diploma ou certificado de colação de grau conclusão de curso de graduação: 15 
pontos, máximo de um diploma ou certificado;

b) Certificado de cursos realizados na área de Engenharia com, no mínimo, 16 (de-
zesseis) horas: 01 pontos por certificado, sendo no máximo de 05 pontos;

c) Treinamentos e cursos ministrados na área do curso de Pós-Graduação: máximo 
de 15 pontos, sendo 05 pontos atribuídos a cada treinamento e curso ministrado;

d) Experiência profissional e acadêmica desenvolvendo atividades na área do curso 
de Pós-Graduação: máximo de 20 pontos, a saber:

i. Ano de trabalho ou fração de 06 (seis) meses, pontuando até o total 
de 05 (cinco) anos: máximo de 10 pontos, sendo 02 pontos por ano 
trabalhado;

ii. Participação, elaboração, coordenação ou acompanhamento de pro-
jetos: máximo 10 pontos, sendo 02 (dois) pontos distribuídos a cada 
seis meses do projeto ou programa;

e) Estágios realizados durante a graduação e vinculados à Engenharia mediante 
apresentação de contrato e comprovação de entrega do relatório final do estágio: 5 pontos, 
caso o estágio tenha tido duração mínima de 6 (seis meses) consecutivos ou não;

f ) Livros, capítulos de livros, artigos publicados em anais ou periódicos: máximo de 
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20 pontos, sendo obrigatória a apresentação de cópia de artigos (cópia integral), livros e 
capítulos de livros (cópia da capa e ficha catalográfica), sendo 2,5 pontos distribuídos a cada 
item deste inciso;

g) Diploma ou certificado de conclusão de cursos intensivos de inglês ou compro-
vações de intercâmbio em países de língua inglesa: máximo de 20 pontos, sendo 05 pontos 
distribuídos a cada certificado ou comprovação;

§ 1º Cada título/documento será pontuado uma única vez, sendo obrigatória a apresen-
tação de todos os títulos/documentos aferíveis, inclusive publicações, por meio de cópia 
autenticada ou de original para conferência de cópia.

§ 2º A comprovação da experiência profissional será realizada: 
I- Por meio de Carteira Profissional de Trabalho ou de Contrato de Trabalho;
II- Por meio de Declaração atualizada de prestação de serviços, em papel timbrado da 

empresa, contendo o número de CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal;
III- Por meio de Declaração atualizada de elaboração, coordenação ou acompanha-

mento de projetos e/ou programas, em papel timbrado da instituição, contendo o número 
de CGC, Inscrição Estadual ou Municipal, com data de início e conclusão do projeto.

§ 3º A nota final do candidato no processo seletivo será a média aritmética das 2 (duas) 
etapas.

§ 4º O resultado do Processo Seletivo será válido somente para o preenchimento de va-
gas do semestre letivo imediatamente posterior à seleção.

§ 5º O candidato que faltar a qualquer uma das etapas do processo de seleção será, au-
tomaticamente, eliminado.

Art. 29. A turma somente será efetivada se houver o mínimo de 60% (sessenta por cento) do 
número de vagas ofertadas de candidatos aprovados e regularmente matriculados.

Art. 30. O estudante admitido deverá requerer matrícula na Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos do Campus Cachoeiro de Itapemirim, dentro do prazo estabelecido no calen-
dário acadêmico. 

CAPÍTULO IV: REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

Art. 31. 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. 32. Terá direito ao regime domiciliar o aluno que necessitar se ausentar das aulas por 
um período superior a 15 (quinze) dias e inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, nos seguintes 
casos:

I- ser portador de doença infectocontagiosa;
II- necessitar de tratamento prolongado de saúde que implique internação hospitalar, 

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

do comprovada a necessidade de assistência intensiva.
§ 1º A aluna gestante terá direito a 3 (três) meses de regime de exercícios domiciliares a 

partir do oitavo mês de gestação, desde que seja apresentada a devida comprovação mé-
dica.

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

§ 3º O atestado médico deverá ser apresentado ao setor médico em um prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas, após iniciado o impedimento.
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Art. 33. 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. 34. 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. 35- O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no § 3º do Art. 340.

CAPÍTULO V: DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

Art. 36. Cancelamento de matrícula é a desvinculação compulsória do discente da turma 
referenteao componente curricular em que se encontra matriculado, não há a possibilidade 
de trancamento da matricula.

CAPÍTULO VI: DO JUBILAMENTO

Art. 37. O Jubilamento do discente é a desvinculação de aluno sem que tenha integralizado 
as exigências mínimas para sua conclusão.
Parágrafo único. O Jubilamento acarreta o cancelamento da matrícula em todos os compo-
nentes curriculares nos quais o estudante está matriculado.

Art. 38. O Jubilamento ocorre nas seguintes situações: 
I- Abandono de curso;
II- Decurso de prazo máximo para conclusão do curso;
III- Insuficiência de desempenho acadêmico;
IV- Solicitação espontânea;
V- Transferência para outra IES;
VI- Efetivação de novo cadastro;
VII- Decisão administrativa; ou
VIII- Falecimento do estudante.

§ 1º No ato do cadastramento, o estudante é notificado de todas as obrigações cujo não 
cumprimento acarreta no Jubilamento, com a entrega de documento em que constam os 
limites aplicáveis, mediante comprovação de recebimento.

§ 2º Nos casos dos Incisos IV e V, o Jubilamento não é efetivado se o estudante estiver 
respondendo a processo disciplinar.

Art. 39. O Jubilamento não isenta o estudante do cumprimento de obrigações eventual-
mente contraídas com o sistema de bibliotecas e outros serviços do Ifes.
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CAPÍTULO VII: DO TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL

Art. 40. Para a defesa do Trabalho de Conclusão Final, o discente deverá ter sido aprovado 
em todas as disciplinas obrigatórias do curso.

Art. 41. O discente, com a anuência do seu orientador, entregará a quantidade suficiente de 
exemplares do Trabalho de Conclusão Final em formato de artigo científico correspondente 
aos examinadores da Comissão Avaliadora, com prazo de antecedência mínimo de 15 (quin-
ze) dias úteis em relação à data prevista para a apresentação. 

Art. 42. O orientador solicitará ao Coordenador Acadêmico com, no mínimo de, 15 (quinze) 
dias de antecedência e mediante requerimento, as providências necessárias para a apresen-
tação do Trabalho de Conclusão Finalde seu orientando. 

Art. 43. A apresentação do Trabalho de Conclusão Final será pública e far-se-á perante Co-
missão Avaliadora indicada pelo Colegiado do Programa. Esta Comissão será constituída 
pelo orientador e por, no mínimo, mais 02 (dois) membros portadores dos graus de doutor 
e/ou mestre. 

Art. 44. Considerar-se-á aprovado na apresentação do Trabalho de Conclusão Finalo estu-
dante que obtiver a aprovação da Comissão Avaliadora. 

Art. 45. No caso de reprovação na apresentação do Trabalho de Conclusão Final, o Cole-
giado poderá dar oportunidade ao candidato de, por mais uma única vez, reformular e re-
apresentar o trabalho, dentro do prazo máximo de 06 (seis) meses, respeitando-se o prazo 
máximo de 2 (dois) anos para conclusão do curso.
Parágrafo único. O prazo definitivo para reapresentação de Trabalhos de Conclusão Finalre-
provadas em uma primeira avaliação será estabelecido pela Comissão Avaliadora. 

Art. 46. Nos casos de informações que possam prejudicar ou causar risco a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, estas serão passíveis de restrição ao 
acesso, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, nº 12.527/2007 (art. 23,VI). 

CAPÍTULO VIII: DA ORIENTAÇÃO

Art. 47. O discente regular da Pós-Graduação Lato Sensu em Pós-Graduação Lato Sensu em 
Tecnologias de Produção de Rochas Ornamentais terá, a partir de sua admissão, a super-
visão de um professor-orientador participante do quadro docente do curso ou outro pro-
fessor não participante do quadro, dês de que seja aprovado pelo colegiado, em ambos os 
casos poderá haver substituição, caso seja de interesse de uma das partes. 
Parágrafo único. Compete ao Colegiado avaliar a substituição de orientador. 

Art. 48. O professor-orientador deverá orientar no mínimo 02 (dois) e no máximo 08 (oito) 
alunos. 

Art. 49. Compete ao orientador: 
I- Orientar o estudante na organização de seu plano de estudo, bem como assisti-lo 

em sua formação na pós-graduação; 
II- Assistir ao estudante na elaboração e na execução do seu projeto de Trabalho de 

Conclusão Final;
III- Presidir a Comissão Avaliadora da apresentação do Trabalho de Conclusão Final; 
IV- Comunicar ao Colegiado a relação de alunos evadidos que estavam sob sua orien-

tação. 
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CAPÍTULO IX: DA CERTIFICAÇÃO

Art. 50. Para obter o certificado de especialista em Tecnologias de Produção de Rochas Or-
namentais, em conformidade com o regulamento da Pós-Graduação no Sistema Ifes, o es-
tudante deverá:

I- Completar a carga horária mínima de 370 horas/aula;
II- Cumprir frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

presencial;
III- Ter aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) em cada disciplina;
IV- Obter a aprovação do Trabalho de Conclusão Final.

Art. 51. Dentro do prazo previsto no calendário do curso, o coordenador encaminhará rela-
tório à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Sistema Ifes, com os nomes e históricos dos 
estudantes em condições de solicitar e receber os certificados de pós-graduação lato sensu 
expedidos pelo Ifes – Campus Cachoeiro, em atendimento ao Art. 80 da Resolução CNE/CES 
nº 01/2018;

Art. 52. Os certificados de colação de grau de cursos de pós-graduação lato sensu acom-
panhados dos respectivos históricos escolares, expedidos pela Diretoria de Registro Escolar, 
segundo o Art.80 da Resolução CNE/CES nº 01/2018:

Art. 8º Os certificados de conclusão de cursos de especialização devem ser acompa-
nhados dos respectivos históricos escolares, nos quais devem constar, obrigatória e 
explicitamente: 
I - ato legal de credenciamento da instituição, nos termos do artigo 2º desta Resolu-
ção; 
II - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da car-
ga horária de cada atividade acadêmica; 
III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva 
titulação. 
§ 1º Os certificados de conclusão de curso de especialização devem ser obrigatoria-
mente registrados pelas instituições devidamente credenciadas e que efetivamente 
ministraram o curso. 
§ 2º Os certificados dos cursos ofertados por meio de convênio ou parceria entre ins-
tituições credenciadas serão registrados por ambas, com referência ao instrumento 
por elas celebrado. 
§ 3º Os certificados previstos neste artigo, observados os dispositivos desta Resolu-
ção, terão validade nacional. 
§ 4º Os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a certifica-
dos de especialidade.

TÍTULO VII: DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Art. 53. Toda criação intelectual (criação do intelecto humano nos campos industrial, cientí-
fico, literário e artístico) decorrente das atividades e pesquisas dos cursos de Pós-Graduação 
do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes que for passível de proteção seja de patentes, 
segredo industrial, direitos autorais e outras formas de proteção da propriedade intelectual, 
deverá ser comunicada à Agência de Inovação do Ifes - Agifes, órgão responsável pela gestão 
da proteção da Propriedade Intelectual no âmbito do Ifes, para orientação e procedimen-
tos quando a sua proteção, de acordo com a sua natureza, e de buscar sua transferência ou 
ainda seu licenciamento, de acordo com a legislação em vigor - Resolução do CS nº 52/2012.

§ 1º Será conferida ao Instituto Federal do Espírito Santo a legitimidade de efetuar o re-
gistro junto aos órgãos competentes e a exploração econômica da propriedade intelectual, 
com base nos art. 88 a 93 da Lei de Proteção Intelectual, sendo considerado esse o titular do 
objeto intelectual.
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§ 2º Será o criador da obra ou autor da invenção o aluno do curso de Pós-Graduação que 
a idealizou e/ou participou intelectual e efetivamente da sua execução e/ou desenvolvi-
mento, tendo os direitos sobre a autoria da criação, assim como o professor-orientador que 
ajudou no processo criativo ou até mesmo foi responsável pela invenção, de acordo com Lei 
nº 9610/98, em seu art. 11.

§ 3º A inobservância do dever de comunicação à Agifes logo após a criação intelectual, 
pode prejudicar o período da guarda de sigilo (Período de Graça), devendo ocorrer imediata 
consulta ao agente de inovação na Agifes e/ou no campus. 

Art. 54. As partes deverão convencionar, em instrumento jurídico específico, as participa-
ções nos resultados da exploração das criações assegurando aos signatários o direito à 
exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, quando dessas resultarem 
ganhos econômicos, na forma de royalties ou qualquer outra forma de remuneração ou 
benefício financeiro, previsto na Lei nº 10.973/2004, art. 9º, § 2º.
Parágrafo único. O Ifes poderá ceder ou licenciar sua propriedade intelectual para empresas, 
órgãos de Governo e demais organizações da sociedade, em conformidade com a Lei nº 
10.973/2004, art. 10º, para que estes desenvolvam e explorem comercialmente tecnologias 
específicas, objeto de licenciamento ou transferência, desde que demonstrada capacidade 
técnica, financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial, do empreendimento.

Art. 55. Quando necessário dirimir eventuais conflitos de interesses perante a Justiça, de-
verá ser acionada a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) 
antes do Poder Judiciário, no âmbito federal. 

TÍTULO VIII: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 56. Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do curso consultando, quando 
necessário, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, observada a legislação pertinente 
em vigor. 
Parágrafo único. Casos omissos que versarem sobre propriedade intelectual, serão enviados 
para consulta ao Comitê Assessor de Propriedade Intelectual do Ifes (CAPI).

Art. 57. Este regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pelo Câmara de Pesquisa 
e Pós-graduação e, se for o caso, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifes.
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