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APRESENTAÇÃO

Art. 1º Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas espe-
cíficas inerentes ao curso de pós-graduação lato sensu em Educação Profissional e Tecno-
lógica (EPT), em observância do Regulamento Geral do Instituto Federal do Espírito Santo 
(Ifes), do Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação do Ifes e dos 
demais dispositivos legais.

TÍTULO I: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 2º O curso de pós-graduação em EPT é ofertado e gerenciado pelo campus Colatina, 
em parceria com o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor), a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e os Polos de Apoio Presencial.

Art. 3º Serão ofertadas 150 vagas, sendo 30 vagas no polo de Nova Venécia, 60 vagas polo 
de São Mateus e 60 vagas no polo de Vitória, segundo critérios estabelecidos pela UAB em 
concordância com a Direção-geral do Ifes campus Colatina.

Art. 4º Quanto à organização administrativa e acadêmica:
a) Os momentos de verificação de aprendizagem e a defesa dos trabalhos de con-

clusão de curso são realizados presencialmente, de acordo com o cronograma das discipli-
nas, previamente divulgado.

b) Os momentos não-presenciais ocorrerão através do Ambiente Virtual de Apren-
dizagem Moodle e de suas ferramentas.

TÍTULO II: INFORMAÇÕES DO CURSO

DA MODALIDADE DE OFERTA E DOS OBJETIVOS

Art. 5º O curso de pós-graduação em EPT, ofertado na modalidade de educação a distância, 
tem como objetivo geral formar profissionais em nível de pós-graduação lato sensu na área 
de Educação, competentes para atuar na Educação Profissional e Tecnológica, nas esferas 
da docência, da intervenção técnico-pedagógica, da pesquisa e da gestão de instituições 
e de políticas públicas, com vistas à compreensão, ao planejamento e à criação de novos 
processos na EPT.

Art. 6º São objetivos específicos do curso:
I- Formar profissionais especialistas em educação por meio do desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores pertinentes às atividades da docência, da 
intervenção técnico-pedagógica, da pesquisa e da gestão na EPT.

II- Contribuir para a elaboração democrática, participativa e socialmente responsável 
de programas e projetos educacionais próprios para o público da EPT.

III- Identificar nas formas de gestão democrática, ferramentas que possibilitem o de-
senvolvimento de estratégias de condução, organização, controle e avaliação da EPT.

IV- Elaborar estratégias inovadoras de ensino e de aprendizagem na EPT.
V- Criar condições necessárias para o desenvolvimento da Educação Profissional e Tec-

nológica, presencial e a distância, considerando as peculiaridades do seu público, as parti-
cularidades da instituição ofertante e os contextos concretos em que programas e projetos 
deste campo sejam desenvolvidos. 

VI- Produzir conhecimentos como síntese da formulação teórica e execução de pro-
postas pedagógicas que integrem a EPT com o mundo do trabalho, a partir da experiência 
construída nas instituições, a exemplo do Ifes.

VII- Proporcionar o conhecimento técnico e prático das ferramentas de EaD. 
VIII- Oportunizar a sistematização e a produção de conhecimentos no campo da EPT;
IX- Consolidar a importância de se integrar a EPT à educação básica;
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X- Desenvolver cultura de pesquisa voltada para a EPT, buscando integrar as institui-
ções educacionais, as comunidades locais e o setor produtivo;

XI- Compreender a EPT como mecanismo de democratização do acesso e de garantia 
de permanência na escola.

XII- Entender o conceito de trabalho como princípio educativo e integrador de currí-
culos entre a EPT e a educação básica;

XIII- Conhecer a estrutura e funcionamento da EPT no Brasil;
XIV- Analisar as relações entre trabalho e EPT.

DO REGIME ACADÊMICO

Art. 7º O regime acadêmico da pós-graduação em EPT será o regime de matrícula seriado, 
no qual o aluno, uma vez matriculado, cursa obrigatoriamente as disciplinas previstas em 
sua matriz curricular.

DA CARGA HORÁRIA

Art. 8º O curso de pós-graduação em EPT terá carga horária de 480 (quatrocentas e oitenta) 
horas, computado o tempo de estudo individual, sem assistência docente, e o reservado, 
obrigatoriamente, para elaboração de trabalho de conclusão de curso.

DA DURAÇÃO DO CURSO

Art. 9º O curso de pós-graduação em EPT terá duração de 18 (dezoito) meses, incluindo a 
defesa do trabalho de conclusão de curso e admite-se, de acordo com o Regulamento da 
Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu do Ifes, uma 
tolerância de 06 (seis) meses para ajustar imprevistos, obedecendo ao prazo máximo de 02 
(dois) anos, não havendo possibilidade de prorrogação. 

TÍTULO III: INFORMAÇÕES DO CORPO DOCENTE

DA TITULAÇÃO E DO VÍNCULO INSTITUCIONAL

Art. 10. A execução das atividades do curso de pós-graduação em EPT é da responsabilida-
de do seu corpo docente, composto majoritariamente, por servidores, docente ou técnico-
-administrativo do Ifes, mestres ou doutores, de acordo com as exigências expressas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministé-
rio da Educação.

Art. 11. O curso de pós-graduação em EPT poderá contar com profissionais externos ao 
quadro do Ifes, portadores de titulação compatível e experiência reconhecida na área, obe-
decendo ao que preceitua o Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Pós-Gra-
duação lato sensu e stricto sensu do Ifes.

Art. 12. A titulação do corpo docente, em nível de mestrado ou doutorado, para fins de atu-
ação no curso de pós-graduação em EPT deverá ter sido obtida em curso recomendado pela 
Capes e credenciado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), ou, quando estrangeiro, 
devidamente revalidado no Brasil por uma instituição autorizada pela Capes e pelo CNE.

Art. 13. Será realizado assessoramento pedagógico para os docentes do curso de pós-gra-
duação em EPT pelo Núcleo de Gestão Pedagógica do Ifes campus Colatina.
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DA COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE

Art. 14. O corpo docente do curso de pós-graduação em EPT será assim composto:

PROFESSOR TITULAÇÃO INSTITUIÇÃO/CAMPUS
REGIME DE 
TRABALHO

Diemerson Saquetto Doutor Ifes – Campus Vila Velha Integral

Divina Leila Sôares Silva Mestre Ifes – Campus Colatina Parcial

Flávio Falquetto Mestre Ifes – Campus Colatina Integral

Gustavo Henrique Araújo Forde Doutor Ufes Integral

Helaine Barroso dos Reis Mestre Ifes – Campus Vitória Integral

Indiana Reis da Silva Becevelli Mestre Ifes – Campus Colatina Parcial

Maria Isolina de Castro Soares Mestre --- Aposentada

Míriam Albani Mestre Ifes – Campus Colatina Parcial

Renan Osório Rios Doutor Ifes – Campus Colatina Integral

16

TÍTULO IV: INFORMAÇÕES DO COLEGIADO

DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO

Art. 15. O Colegiado do curso de pós-graduação em EPT tem como competência básica 
decidir sobre as atividades didático-pedagógicas do curso, além de planejar, organizar, co-
ordenar, superintender e fiscalizar o seu desenvolvimento, atuando em ação integrada com 
a Coordenação.

Art. 16. A composição do Colegiado do curso de pós-graduação em EPT será em número 
ímpar e conterá os seguintes membros:

I- 01 (um) presidente (que será o coordenador do curso);
II- 02 (dois) representantes docentes do curso;
III- 01 (um) representante discente do curso;
IV- 01 (um) representante do Núcleo de Gestão Pedagógica;
V- 01 (um) designer instrucional;
VI- 01 (um) tutor.

Art. 17. Os membros do Colegiado serão investidos por portaria da Direção-geral do Ifes 
campus Colatina, com mandato de 02 (dois) anos.

§ 1º Com exceção do presidente, todos os demais membros serão indicados pela equipe 
multidisciplinar do curso de pós-graduação em EPT.

§ 2º O Colegiado realizará reuniões ordinárias mensais e extraordinárias conforme con-
vocação do presidente.

§ 3º Todas as reuniões serão secretariadas pelo Secretário Acadêmico do curso de pós-
-graduação em EPT, que dará publicidade e registro da documentação.

TÍTULO V: INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO

DA COORDENAÇÃO DO CURSO

Art. 18. O coordenador do curso deverá ser docente do Ifes, em regime de dedicação exclu-
siva (DE), podendo, em casos excepcionais, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação homolo-
gar coordenadores que não preencham essas condições.

Art. 19. O coordenador do curso será eleito, por maioria simples, em reunião ordinária do 
Colegiado e presentes os demais integrantes do curso, entre os servidores do Ifes que com-
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põem o corpo docente e administrativo, e terá mandato de 02 (dois) anos, podendo ser 
reconduzido por igual período por meio de nova eleição.
Parágrafo único. O coordenador será investido por portaria da Direção-geral do Ifes campus 
Colatina.

DAS COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DO CURSO

Art. 20. São competências do Coordenador do curso de pós-graduação em EPT:
I- Gerenciar a implantação e execução do curso de acordo com o projeto pedagógico;
II- Selecionar o quadro dos profissionais responsáveis pela elaboração do material di-

dático, gerenciamento e/ou acompanhamento das aulas por disciplina;
III- Realizar visitas aos polos para verificar se a infraestrutura está adequada ao funcio-

namento do curso, assim como fazer visitas periódicas;
IV- Acompanhar a elaboração do material didático, por disciplina, a fim de garantir que 

os mesmos se inter-relacionem com os demais trabalhos produzidos;
V- Participar dos grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia, elabo-

ração de materiais didáticos e sistema de avaliação do aluno;
VI- Produzir, com o pedagogo, materiais de orientação ao trabalho acadêmico;
VII- Realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de alunos, 

em conjunto com os demais setores responsáveis;
VIII- Realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e capaci-

tação dos profissionais envolvidos no curso;
IX- Participar da elaboração dos projetos de capacitação dos profissionais envolvidos 

no curso;
X- Definir com o pedagogo o cronograma do curso e de provas;
XI- Acompanhar a execução do cronograma do curso;
XII- Promover reuniões periódicas com toda a equipe do curso;
XIII- Incentivar a equipe do curso para o desenvolvimento de pesquisas e projetos;
XIV- Fortalecer o desenvolvimento de políticas de extensão;
XV- Projetar e organizar cronograma financeiro para desenvolvimento do curso de fo-

mento externo;
XVI- Fazer a divulgação entre os interessados, informações oficiais e de eventos relati-

vos ao curso;
XVII- Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso;
XVIII- Acompanhar o preenchimento, a entrega e atualização das pautas;
XIX- Convocar e presidir reuniões do Colegiado;
XX- Solicitar a quem de direito as providências que se fizerem necessárias para o me-

lhor funcionamento do curso;
XXI- Articular-se com a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes cam-

pus Colatina e com os órgãos próprios da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a fim de 
harmonizar o funcionamento do curso com as diretrizes deles emanadas;

XXII- Fiscalizar o cumprimento dos planos de ensino e a execução dos demais planos 
de trabalhos escolares;

XXIII- Representar aos órgãos competentes no caso de irregularidades ou infrações 
disciplinares;

XXIV- Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias rela-
tivas ao curso;

XXV- Propor ao Colegiado a abertura de novas vagas para seleção;
XXVI- Encaminhar a cada ano à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do 

Ifes campus Colatina a relação atualizada de professores ativos que integram o corpo do-
cente do curso, por categorias – permanentes e externas ao Ifes – regime de trabalho, titu-
lação e campus de origem ou instituição de ensino superior de origem, quando for o caso;

XXVII- Apresentar relatório parcial e final das atividades do curso à Câmara de Pesquisa 
e Pós-Graduação;
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XXVIII- Engendrar esforços para que os Trabalhos de Conclusão de Curso sejam con-
cluídos dentro do prazo, visando desenvolvimento, pesquisa e crescimento do curso;

XXIX- Demais atividades correlatas à função de coordenador de curso, solicitadas pela 
chefia imediata ou Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

TÍTULO VI: ESTRUTURA CURRICULAR E PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Art. 21. O currículo do curso de pós-graduação em EPT será organizado em cinco núcleos 
de estudos, que agrupam disciplinas teóricas, práticas e teórico-práticas, assim concebidos:

I- Metodologia da Pesquisa Educacional. Metodologia da pesquisa educacional e suas 
tendências na EPT.

II- Questões Atuais da EPT. Educação e trabalho: perspectivas produtivas e emancipa-
tórias; Inclusão e diversidade cultural na EPT; Fundamentos psicológicos e a EPT.

III- Políticas e Gestão na EPT. Legislação, políticas públicas e a EPT; Projeto curricular 
integrado na EPT e suas transversalidades; Organização do trabalho pedagógico.

IV- Tecnologias na EPT. Ambientação em EAD; Educação e suas tecnologias.
V- Produção e Pesquisa. Pesquisa e produção do TCC.

Art. 22. A sequência das disciplinas obedece aos melhores arranjos didáticos, especialmen-
te de pré-requisitos, e operacional, na forma seguinte:

DISCIPLINA CH MODALIDADE PROFESSOR RESPONSÁVEL

Ambientação em EaD 15 TP Ma. Helaine Barroso dos Reis

Trabalho e educação: perspectivas 
produtivas e emancipatórias

45 T Dr. Gustavo Henrique Araújo Forde

Inclusão e diversidade cultural na EPT 45 T Dr. Gustavo Henrique Araújo Forde

Fundamentos psicológicos e a EPT 30 T Dr. Diemerson Saquetto

Legislação, políticas públicas e a EPT 45 T Ma. Divina Leila Sôares Silva

Organização do trabalho pedagógico 45 TP Ma. Indiana Reis da Silva Becevelli

Projeto curricular integrado na EPT e 
suas transversalidades

45 TP Ma. Indiana Reis da Silva Becevelli

Educação e suas tecnologias 30 TP Dr. Renan Osório Rios

Metodologia da pesquisa educacional e 
suas tendências na EPT

60 TP
Ma. Maria Isolina de Castro Soares
Me. Flávio Falquetto

Pesquisa e produção do TCC 120 P Ma. Míriam Albani

15

Legenda:
T – Disciplina teórica.
P – Disciplina prática.
TP – Disciplina teórico-prática.

TÍTULO VII: CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO E MATRÍCULA

Art. 23. A admissão no curso de pós-graduação em EPT será feita mediante processo seleti-
vo, devidamente regulamentado por Edital Público, que será divulgado na página eletrônica 
do Ifes.

Art. 24. Cumprirá à Coordenação do curso estabelecer os critérios referentes à seleção do 
candidato, cujo processo será conduzido por uma Comissão de Seleção, composta por ser-
vidores do Instituto, nomeados por portaria baixada pelo Reitor do Ifes ou Diretor-geral do 
Ifes campus Colatina.

Art. 25. O candidato deverá apresentar os seguintes elementos obrigatórios para efetivação 
da matrícula no curso:

a) Diploma de graduação devidamente reconhecido pelo MEC ou declaração ori-
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ginal da instituição na qual concluiu o curso de graduação com data da colação de grau, 
acompanhada de cópia autenticada do histórico; 

b) Demais documentos exigidos no Edital de Seleção.

TÍTULO VIII: CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DISCIPLINAS

Art. 26. 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.

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

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

§ 3º Os registros de notas previstas nas atividades das disciplinas no Moodle serão rea-
lizados pelo tutor a distância.

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

Art. 27. As atividades desenvolvidas no Moodle terão valor máximo de 49 pontos e a avalia-
ção presencial, 51 pontos.

Art. 28. Será considerado aprovado em cada disciplina o aluno avaliado com média igual ou 
superior a 60 (sessenta) pontos e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária dos encontros presenciais obrigatórios.

TÍTULO IX: CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO

DA AVALIAÇÃO PRESENCIAL

Art. 29. A avaliação do rendimento será realizada de forma processual, com caráter diagnós-
tico e formativo, envolvendo professor, tutores e alunos. Na avaliação serão considerados 
aspectos qualitativos e quantitativos, presentes tanto no domínio cognitivo quanto no de-
senvolvimento de hábitos, atitudes e valores.

Art. 30. O aluno está obrigado a participar de todos os momentos presenciais avaliativos, 
previamente designados e disponibilizados na Sala de Coordenação de Alunos no Moodle, 
sempre aos sábados, no Polo de Apoio Presencial onde o aluno está matriculado.

DA AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA

Art. 31. O aluno que faltar à avaliação presencial tem o direito de requerer avaliação substi-
tutiva, observado o seguinte procedimento:

§ 1º O requerimento de prova substitutiva, disponibilizado na Sala de Coordenação de 
Alunos no Moodle, deve ser preenchido e assinado pelo aluno e enviado ao Polo de Apoio 
Presencial onde está matriculado, antecipadamente ou até dois dias após a avaliação pre-
sencial.

§ 2º O requerimento será instruído com a justificativa do aluno, de acordo com o Inciso 
XXVIII do Artigo 2º do Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes instituído pela 
Portaria nº. 1.896, de 08 de julho de 2016.

§ 3º O tutor presencial analisará e decidirá sobre a oportunidade de avaliação substituti-
va, que ocorrerá na noite de terça-feira posterior ao sábado da avaliação presencial, em dias 
previamente designados e disponibilizados na Sala de Coordenação de Alunos no Moodle.

§ 4º O aluno será comunicado em tempo hábil pelo tutor presencial ou pelo Polo de 
Apoio Presencial.
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§ 5º O tutor presencial digitalizará o requerimento e suas providências e postará no fó-
rum Secretaria Acadêmica do Curso EPT de seu respectivo Polo, na Sala de Coordenação do 
Curso no Moodle.

§ 6º Só haverá uma avaliação substitutiva para cada avaliação presencial. O aluno que 
não comparecer na data marcada será encaminhado automaticamente para a avaliação 
presencial de recuperação.

DA RECUPERAÇÃO

Art. 32. O aluno que não atingir a média mínima para a aprovação em uma disciplina será 
submetido ao período de recuperação, definido pelo professor, com acompanhamento dos 
tutores, com critérios definidos pela equipe multidisciplinar do curso.

§ 1º Para cada disciplina será realizado um único período de recuperação.
§ 2º O aluno que não atingir a nota mínima para sua aprovação terá a sua matrícula can-

celada.
§ 3º O aluno que faltar à recuperação será considerado imediatamente reprovado e terá 

a matrícula cancelada.

TÍTULO X: CRITÉRIOS PARA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DO CURSO

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Art. 33. Entende-se por cancelamento da matrícula ou perda do direito à vaga no     curso a 
cessação total do vínculo do aluno, que ocorrerá nos seguintes casos:

I- Por expressa manifestação de vontade mediante assinatura do termo de cancela-
mento de matrícula pelo aluno, ou por seu representante legal, mediante requerimento na 
Secretaria do Polo de Apoio Presencial, dirigido à Coordenadoria de Registro Acadêmico do 
Ifes campus Colatina;

II- Quando o aluno apresentar para matrícula documento falso ou falsificado;
III- Quando não houver o comparecimento do aluno no primeiro encontro presencial 

e não acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle nos cinco primeiros dias do 
curso;

IV- Quando o aluno cometer irregularidade ou infração disciplinar prevista no Código 
de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes, apurada em sindicância para essa finalidade, 
com garantia do contraditório e da ampla defesa;

V- Quando o aluno, após o período de recuperação, ficar reprovado em qualquer com-
ponente curricular;

VI- Quando não defender seu TCC no prazo estabelecido.
§ 1º Não terá matrícula cancelada no curso com fundamento no inciso III, o aluno que 

justificar no Polo sua falta à aula inaugural dentro de 02 (dois) dias úteis após a data do en-
contro.

§ 2º A justificativa será examinada pelo Colegiado do curso, em reunião previamente 
designada para esta finalidade, que aprovará ou não a justificativa, decisão da qual o aluno 
terá ciência por meio de envio digitalizado da ata.

§ 3º O aluno desligado do curso pelos motivos previstos somente terá direito a nova 
matrícula por meio de processo seletivo.

Art. 34. Não será concedido trancamento de matrícula.

DA MUDANÇA DE POLO

Art. 35. Os alunos poderão requerer, a partir da matrícula, mudança de polo, pelos motivos 
de trabalho ou residência próxima de um polo com oferta do curso de pós-graduação em 
EPT diferente do atual.

§ 1º O aluno poderá requerer a mudança uma única vez.
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§ 2º O aluno preencherá o Requerimento de Solicitações EaD, disponível na Sala de Coor-
denação de Alunos no Moodle e entregará na Secretaria do Polo de Apoio Presencial onde 
está matriculado, juntando a motivação de seu pedido.

§ 3º O tutor presencial ou Secretário do Polo enviará o requerimento à Coordenação do 
curso via e-mail, digitalizado.

Art. 36. A Coordenação do curso analisará o requerimento de acordo com os seguintes 
critérios:

I- Existência de vagas;
II- Ordem de recebimento dos requerimentos;
III- Proximidade da residência ou trabalho com o Polo pretendido;
IV- Melhor desempenho no curso, por meio de média das notas obtidas nas disciplinas 

concluídas.
Parágrafo único. Havendo empate, terá preferência o aluno de maior idade.

Art. 37. Deferida a mudança de Polo, o aluno será cientificado e concluirá a disciplina em 
curso no Polo atual, concretizando-se a transferência apenas no início da próxima disciplina.

DA CERTIFICAÇÃO

Art. 38. Fará jus ao certificado de especialista em Educação Profissional e Tecnológica o 
aluno que:

I- Tiver sido aprovado em todos os componentes curriculares obrigatórios;
II- Tiver seu Trabalho de Conclusão de Curso aprovado por uma banca examinadora, 

com média igual ou superior a 70 (setenta);
III- Apresentar todos os documentos exigidos para a expedição do certificado.

Art. 39. São documentos exigidos para a expedição do certificado, a serem enviados à Co-
ordenação do curso:

a) Nada consta da biblioteca do Polo de Apoio Presencial onde está matriculado;
b) Nada consta da biblioteca do Ifes campus Colatina;
c) Postagem do artigo em formato PDF na sala da disciplina Pesquisa e Produção do 

TCC no Moodle;
d) Cópia impressa do artigo, sem espiral;
e) Folha de aprovação assinada;
f ) Declaração do autor assinada;
g) Declaração de autoria assinada;
h) Termo de autorização para a biblioteca do Ifes campus Colatina preenchido e as-

sinado.
Parágrafo único. O Polo de Apoio Presencial e a biblioteca do Ifes campus Colatina poderão 
emitir um único nada consta em nome de todos os alunos matriculados, para esta finalidade.

TÍTULO XI: CRITÉRIOS PARA ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO FINAL

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 40. Os alunos do curso de pós-graduação em EPT deverão elaborar e apresentar traba-
lho individual de conclusão final, na forma de artigo científico, para o qual receberão orien-
tação docente, indicada pela Coordenação de TCC.

§ 1º O artigo científico deverá ter o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 30 (trinta) pági-
nas, escrito e formatado de acordo com as Normas para Apresentação de Trabalhos Acadê-
micos e Científicos do Ifes.

§ 2º O resultado da pesquisa e produção do TCC deverá ser apresentado em evento pú-
blico, na forma de pôster, em modelo disponibilizado na Sala da disciplina no Moodle.
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§ 3º O trabalho de conclusão final será desenvolvido no prazo máximo de 06 (seis) meses, 
a partir da data de finalização da última disciplina obrigatória do curso e na forma prevista 
no Projeto Pedagógico do curso de pós-graduação em EPT.

Art. 41. O aluno poderá solicitar ao Colegiado do Curso, antes do término do prazo total do 
curso de 18 (dezoito) meses, a prorrogação da apresentação do TCC.

§ 1º O pedido será apresentado com justificativa por escrito e somente será analisado se 
houver aprovação em todas as disciplinas anteriores.

§ 2º Na reunião do Colegiado será informado pela Coordenação de TCC sobre a dispo-
nibilidade de orientador, ocasião em que, caso seja deferido o pedido, será identificado o 
orientador e cientificado do prazo máximo de orientação e conclusão dos trabalhos.

§ 3º Em nenhuma hipótese deve ultrapassar o prazo máximo de duração do curso, 02 
(dois) anos.

§ 4º O aluno e orientador terão ciência pela digitalização da ata.

DOS SUJEITOS DA PESQUISA E DO SIGILO

Art. 42. As pesquisas deverão obedecer à metodologia prevista no Projeto Pedagógico do 
curso de pós-graduação em EPT, especialmente o tipo de pesquisa de intervenção.
Art. 43. Para efeito deste Regulamento considera-se pesquisa em seres humanos as rea-
lizadas em qualquer área do conhecimento e que, de modo direto ou indireto, envolvam 
indivíduos ou coletividades, em sua totalidade ou partes, incluindo o manejo de informa-
ções e materiais, as entrevistas, aplicações de questionários, utilização de banco de dados e 
revisões de prontuários.

Art. 44. Todos os dados extraídos da pesquisa em seres humanos, descritas no artigo ante-
rior, estão sujeitas ao Comitê de Ética em Pesquisa do Ifes e são sigilosas.

§ 1º No texto do artigo científico constarão apenas as iniciais dos sujeitos pesquisados, 
independente da autorização dos sujeitos.

§ 2º Para cada sujeito da pesquisa haverá um termo de consentimento livre e esclarecido 
devidamente assinado.

§ 3º Todo aluno somente sairá a campo para pesquisar devidamente munido de carta de 
apresentação, assinado pelo Diretor-geral do Ifes campus Colatina e seu orientador.

§ 4º Todos os instrumentos de pesquisa deverão ser arquivados na Coordenação do cur-
so de pós-graduação em EPT, onde permanecerão por 05 (cinco) anos disponíveis para con-
sulta, até serem destruídos.

DA ORIENTAÇÃO DA PESQUISA E PRODUÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO

Art. 45. A orientação será realizada pelo professor orientador, cabendo, quando necessário 
uma coorientação.
Parágrafo único. A escolha do orientador ou coorientador observa os mesmos critérios do 
corpo docente e deverá possuir titulação mínima de mestre ou ter reconhecido saber, aferi-
do pelo Colegiado do curso de pós-graduação em EPT.

DAS COMPETÊNCIAS DO ORIENTADOR

Art. 46. São competências do orientador:
I- Orientar os alunos indicados pela Coordenação de TCC, individualmente, para a rea-

lização do seu Trabalho de Conclusão de Curso;
II- Entrar em contato com o tutor presencial e/ou estagiário do polo/secretaria da EPT 

para resolver, em parceira, problemas que envolvam os alunos; 
III- Ler as instruções, a dinâmica da disciplina Pesquisa e Produção do TCC, os enuncia-

dos das atividades e seguir os procedimentos do curso divulgado no AVA Moodle; 
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IV- Focalizar na orientação temas ligados ao conteúdo e linhas de pesquisa do curso, 
em consonância com seus objetivos;

V- Elaborar o plano de orientação, o respectivo cronograma, os horários, cumprindo os 
prazos estabelecidos pela Coordenação do TCC e disponível para a realização da pesquisa;

VI- Organizar com o aluno o cronograma de desenvolvimento da pesquisa;
VII- Acompanhar ativamente o desenvolvimento do cronograma de trabalho elabora-

do junto com o estudante;
VIII- Aconselhar o aluno no decorrer do curso e orientar a elaboração do plano de tra-

balho que dará origem ao TCC;
IX- Verificar a necessidade de solicitação de autorização da pesquisa ao Comitê de Éti-

ca e Pesquisa, antes de seu início, e orientar o aluno nesse sentido; 
X- Verificar a comprovação da autorização da instituição/empresa/sujeitos  que serão 

pesquisados;
XI- Verificar a autenticidade, a veracidade e a confiabilidade dos documentos pesqui-

sados, bem como de questionários ou qualquer outro tipo de instrumento aplicado;
XII- Colaborar com o aluno, no sentido de realizar uma pesquisa com vistas a uma pro-

posta de intervenção; 
XIII- Analisar e avaliar as etapas produzidas, apresentando sugestões de leitura, estu-

dos ou textos complementares, contribuindo na busca de soluções de problemas surgidos 
no decorrer dos trabalhos;

XIV- Indicar bibliografia básica para o tema a ser investigado, responsabilizando-se 
pelo aporte teórico da pesquisa;

XV- Reunir-se com o aluno em orientação pelo menos duas vezes presencialmente no 
polo de origem do aluno ou em outro local avaliando a melhor logística de locomoção, de 
acordo com o cronograma estabelecido;

XVI- Orientar o aluno utilizando a plataforma Moodle com as ferramentas disponibi-
lizadas, e respeitar a regularidade de acesso a plataforma a cada 24 (vinte e quatro) horas; 

XVII- Elaborar relatórios mensais e/ou quinzenais sobre os trabalhos desenvolvidos 
que deverão ser postados em fórum específico na sala de Pesquisa e Produção do TCC;

XVIII- Orientar o aluno com relação a processos e normas acadêmicas em vigor no Ifes 
que estarão disponibilizadas na biblioteca virtual da sala de Pesquisa e Produção do TCC;

XIX- Verificar se o aluno realizou as alterações sugeridas pela banca, se houver, para a 
apresentação do TCC;

XX- Informar ao orientando sobre o cumprimento das normas, procedimentos e crité-
rios de avaliação do TCC;

XXI- Compor/sugerir e presidir a banca de avaliação do TCC e responsabilizar-se pela 
ata;

XXII- Deliberar ao final do processo de elaboração, se o TCC está em condições de ser 
apresentado, por meio de parecer emitido para a coordenação do curso;

XXIII- Verificar e assegurar se o artigo está corretamente elaborado, de acordo com as 
normas acadêmicas e gramaticais tanto para a defesa, quanto para a entrega final; 

XXIV- Orientar o estudante na elaboração da apresentação para defesa e conferir se o 
mesmo está de acordo com o modelo estabelecido;

XXV- Verificar e assegurar, após a defesa, se o aluno realizou as alterações sugeridas 
pela banca, em caso de aprovação com ressalvas, emitindo parecer;

XXVI- Desenvolver outras ações correlatas para o bom desenvolvimento da pesquisa, 
contribuindo para a diminuição da evasão no curso.
Parágrafo único. O coorientador possui as mesmas competências do orientador enquanto 
contribuir para o processo de orientação.

DA TROCA DE ORIENTADOR

Art. 47. A troca de orientação poderá ser requerida pelo aluno, desde que no prazo de du-
ração da disciplina Pesquisa e Produção do TCC.
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§ 1º O requerimento será feito à Coordenação de TCC, constando a justificativa e subme-
tido ao Colegiado do curso, em reunião previamente designada para esta finalidade.

§ 2º Na reunião do Colegiado será informado pela Coordenação de TCC sobre a dispo-
nibilidade de orientador, ocasião em que, caso seja deferido o pedido, será identificado o 
orientador e cientificado do prazo máximo de orientação e conclusão dos trabalhos.

§ 3º O aluno e orientador terão ciência pela digitalização da ata.

TÍTULO XII: CRITÉRIOS PARA DEFESA DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO FINAL

DA DEFESA

Art. 48. Para a defesa, o aluno deverá postar o artigo científico na tarefa da disciplina no 
Moodle, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, de acordo com o estabelecido na referida tarefa.

Art. 49. Nenhum aluno será autorizado a apresentar seu TCC sem a concordância do seu 
orientador.

Art. 50. Caberá ao Coordenador de TCC divulgar as datas e horários das defesas, sempre 
públicas.

Art. 51. Na sessão de defesa em forma de seminário, o aluno terá até 10 (dez) minutos para 
apresentar o seu trabalho, e a banca examinadora terá até 20 (vinte) minutos para fazer a 
arguição, incluídas nesse tempo as perguntas e respostas.

Art. 52. Nos casos em que a sessão de defesa não puder ser realizada em forma de semi-
nário, devidamente comprovado, o aluno terá até 20 (vinte) minutos para apresentar o seu 
trabalho, e a banca examinadora terá até 30 (trinta) minutos para fazer a arguição, incluídas 
nesse tempo as perguntas e respostas.

Art. 53. Cabe ao professor orientador presidir os trabalhos da banca, preencher e colher as 
assinaturas dos avaliadores nos documentos encaminhados pela Coordenação de TCC e en-
tregá-los à respectiva secretaria acadêmica, imediatamente após a conclusão dos trabalhos.

DA COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

Art. 54. Caberá ao orientador encaminhar para a Coordenação de TCC, documento com a 
indicação nominal dos membros da banca examinadora com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência.

Art. 55. A Coordenação de TCC deverá analisar e aprovar a banca proposta pelo orientador, 
no qual deve conter no mínimo 02 (dois) mestres ou doutores, após verificar se o aluno cum-
priu todas as atividades curriculares obrigatórias do curso com aproveitamento.

Art. 56. As bancas examinadoras do curso de pós-graduação em EPT serão compostas por 
no mínimo 02 (dois) e no máximo 03 (três) membros, sendo um deles o orientador que pre-
sidirá a banca.
Parágrafo único. No caso de se ter um especialista na banca, esta terá que possuir 03 (três) 
membros, sendo um dos outros dois componentes com título de doutor.

Art. 57. Serão atribuídas por cada membro da banca examinadora notas de 0 (zero) a 100 
(cem) ao artigo científico, em formulário próprio.

§ 1º A nota atribuída para cada examinador é definitiva e incontestável.
§ 2º A nota final da apresentação é obtida pela média aritmética das notas dos examina-

dores.
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§ 3º Os formulários serão assinados e entregues à Coordenação de TCC, que procederá 
ao registro na Secretaria Acadêmica do curso de pós-graduação em EPT.

Art. 58. O TCC receberá aprovação da banca que o avaliou quando a qualidade do trabalho 
não suscitar restrição, sendo que estarão aprovados os alunos que receberem nota igual ou 
superior a 70 (setenta) pontos.

Art. 59. A banca examinadora poderá determinar que o aluno faça as correções no trabalho, 
no caso de avaliação com restrição, sendo que a atribuição da nota será condicionada à en-
trega do artigo em sua versão corrigida na tarefa da disciplina no Moodle.

Art. 60. A conferência do cumprimento das correções na versão final do trabalho, no caso 
de aprovação com restrição, deverá ser atestada pelo orientador, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a apresentação do TCC.

TÍTULO XIII: DO REGIME ACADÊMICO E OUTRAS REGRAS PERTINENTES

DA DISPENSA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 61. A critério do Colegiado poderão ser aceitas disciplinas cursadas em outros progra-
mas de pós-graduação, se cursadas há menos de 05 (cinco) anos, contados a partir do final 
do período no qual a disciplina foi oferecida, observadas a equivalência de ementa e carga 
horária das disciplinas a serem revalidadas como disciplinas oferecidas pelo curso de pós-
-graduação em EPT.

§ 1º Poderão ser aproveitadas disciplinas, desde que apresentem, no mínimo, 75% de 
similaridade dos conteúdos dos componentes curriculares e da carga horária;

§ 2º O número de disciplinas revalidadas de outros programas não poderá ultrapassar 
2/3 (dois terços) do número total de disciplinas exigidas no curso de pós- graduação em EPT.

§ 3º O aluno preencherá o Requerimento de Solicitações EaD, disponibilizado na Sala de 
Coordenação de Alunos no Moodle, juntando histórico do programa cursado e ementário, 
emitido pela Secretaria do programa, remetendo à Coordenação do curso.

§ 4º O aproveitamento será avaliado, por meio de provas, exames, trabalhos de pesquisa 
individual, seminários ou projetos, a critério do docente responsável pela disciplina, sendo 
necessária a obtenção de nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada disciplina, para que 
a solicitação de dispensa e aproveitamento seja aprovada.

§ 5º O requerimento, o histórico, o ementário e a avaliação aplicada pelo professor da 
disciplina a ser revalidada, serão submetidos à apreciação do Colegiado do curso, após pa-
recer da Coordenação-geral e Coordenação de Orientação Pedagógica do curso de pós-gra-
duação em EPT, em reunião devidamente convocada para esta finalidade, que aprovará ou 
não a dispensa e aproveitamento, decisão da qual o aluno terá ciência por meio de envio 
digitalizado da ata.

Art. 62. Em se tratando de aproveitamento de disciplinas cursadas em edições anteriores 
do curso de pós-graduação em EPT, desde que respeitado o interstício de 05 (cinco) anos, 
não haverá avaliação do conhecimento, na forma do §4º do artigo 61.

§ 1º O aluno preencherá o Requerimento de Solicitações EaD, disponibilizado na Sala de 
Coordenação de Alunos no Moodle, juntando histórico parcial e ementário emitidos pela 
Coordenadoria de Registro Acadêmico do Ifes campus Colatina, remetendo à Coordenação 
do curso.

§ 2º O requerimento, o histórico parcial e o ementário serão submetidos à apreciação 
do Colegiado do curso, após parecer da Coordenação-geral e Coordenação de Orientação 
Pedagógica do curso de pós-graduação em EPT, em reunião devidamente convocada para 
esta finalidade, que aprovará ou não a dispensa e aproveitamento, decisão da qual o aluno 
terá ciência por meio de envio digitalizado da ata.
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Art. 63. Em nenhuma hipótese haverá dispensa ou aproveitamento da disciplina Metodolo-
gia da pesquisa educacional e suas tendências na EPT, posto que requisito obrigatório para 
a pesquisa e produção do trabalho de conclusão de curso.

TÍTULO XIV: REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

Art. 64. 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 regis-
tradas e ao final do período, as faltas serão justificadas pela Coordenação de Orientação 
Pedagógica do curso, condicionadas à realização das tarefas.

Art. 65. 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.

Art. 66. A aluna gestante terá direito a 03 (três) meses de regime de exercícios domiciliares 
a partir do oitavo mês de gestação, desde que seja apresentada a devida comprovação mé-
dica.

Art. 67. Em quaisquer dos casos elencados nos artigos 65 e 66 é necessário o requerimento 
preenchido, assinado e instruído com o laudo/atestado médico ou a declaração de acom-
panhamento.

§ 1º O requerimento e os anexos deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis após 
o início do afastamento no Polo de Apoio Presencial.

§ 2º O tutor presencial ou Secretário do Polo remeterão a documentação por e-mail e 
digitalizado à Coordenação do curso.

§ 3º A Coordenação de Orientação Pedagógica aprovará ou não o regime especial, deci-
são da qual o aluno terá ciência por meio de envio digitalizado do parecer.

Art. 68. Deferido o regime especial, caberá ao Pedagogo:
I- Comunicar ao professor da disciplina e solicitar as tarefas a serem enviadas ao aluno;
II- Manter contato direto com o aluno ou seu representante legal para as orientações 

das tarefas;
III- Comunicar à Coordenação de Orientação Pedagógica a respeito das tarefas execu-

tadas ao final do atendimento domiciliar.

Art. 69. O aluno que comprovar incapacidade de realizar as tarefas domiciliares ficará su-
jeito, quando possível, a uma proposta diferenciada de atendimento, a ser definida pelo 
Colegiado de Curso.

Art. 70. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo de 03 (três) dias letivos do início do impedimento.
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TÍTULO XV: ESTRATÉGIAS PARA AÇÕES AFIRMATIVAS

Art. 71. O curso de pós-graduação em EPT adotará estratégias para ações afirmativas em 
consonância com a Portaria Normativa n°. 13 de 11 de maio de 2016 e regulamentações 
internas do Ifes.

TÍTULO XVI: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 72. Os casos omissos serão apreciados e julgados pelo Colegiado do curso de pós-gra-
duação em EPT.

Colatina-ES, 15 de março de 2017.
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