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TÍTULO I

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS DO CURSO

Art.  1º  O  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu em  Desenvolvimento
Sustentável no Semiárido com Ênfase em Recursos Hídricos, Autorizado pela
Resolução do CONSUP nº 19, de 16 de setembro de 2011 - cuja sigla passa a
ser DSSERH - do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
(IF Baiano/campus Senhor do Bonfim), com fulcro nos termos da Lei 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CES/CNE nº 01/2007, de 08 de
junho de 2007, na Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, na Lei nº 11.892,
de  29  de  dezembro  de  2008  e  nas  disposições  do  Regulamento  de
Funcionamento dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Lato Sensu do IF
Baiano, será regido nos termos deste Regulamento.

Art.  2º O  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu em  DSSERH  tem  por
objetivo: 

I. Possibilitar  a  capacitação  técnica,  científica  e  cultural  na  área  de
Desenvolvimento  Sustentável  no  Semiárido,  com  Ênfase  em  Recursos
Hídricos.

II. Qualificar  profissionais  para  uma  melhor  inserção  e  atuação  no
mundo do trabalho.

III. Contribuir  para pesquisa e difusão de conhecimentos acerca do
Desenvolvimento Sustentável e da Gestão Hídrica no Semiárido.

IV. Formar profissionais habilitados a desenvolver projetos ligados ao
campo do Desenvolvimento Sustentável  e o Uso Consciente dos Recursos
Hídricos do Semiárido.

V. Contribuir para o progresso econômico, social, cultural e Sustentável
do Semiárido.

Art. 3º O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em DSSERH será ofertado
no formato modular e terá carga horária de 360 (trezentas e sessenta) horas,
com duração de 18 (dezoito) meses.



§1° Findo prazo previsto no caput, não sendo satisfeitos os requisitos para
Conclusão  do  Curso,  o  prazo  de  Conclusão  será  prorrogado,
independentemente de solicitação, por mais 6 (seis) meses. 

§2° A  não  Conclusão  do  Curso  no  prazo  da  prorrogação  acarretará  o
cancelamento automático da matrícula.

TÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO DO CURSO

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 4º  O Curso de  Pós-Graduação  Lato Sensu em DSSERH possui  14
(catorze) disciplinas obrigatórias e um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
obrigatório, conforme descrição abaixo:

I. Água e Desenvolvimento Sustentável no Semiárido (20h)

II. Semiárido, Cultura e Conhecimento Tradicional (20h) 

III. Gestão de Recursos Hídricos (20h) 

IV. Saneamento Ambiental e Reúso de Água (20h) 

V. Educação do Campo Contextualizada no Semiárido (20h) 

VI. Agroecologia Aplicada ao Semiárido (20h) 

VII. Desertificação em Área do Semiárido (20h) 

VIII. Captação, Manejo e Uso de Água de Chuva (20h) 

IX. Manejo de Água e Solo no Semiárido (20h) 

X. Avaliação da Qualidade da Água (20h)

XI. Uso de Água na Produção Animal (20h)

XII. Tópicos Especiais (20h)

XIII. Noções de Estatística Descritiva e Experimental (40h)



XIV. Redação e Pesquisa Orientada (80h)

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

§1° Todos as  disciplinas definidas  no Projeto Pedagógico do Curso serão
obrigatórios, não havendo oferta de componentes complementares. 

§2°  A  modificação  da  estrutura  prevista  no  caput está  condicionada  à
aprovação pelo Colegiado do Curso, em articulação com a Direção de Ensino
e a Pró-Reitoria de Ensino, através da Coordenação Geral de Pós-Graduação e
aprovado pelo Conselho Superior do IF Baiano.

CAPÍTULO II

DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

Art. 5º A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso dar-se-á mediante
proposta do Colegiado do Curso em articulação com a Direção de Ensino e a
Pró-Reitoria de Ensino, através da Coordenação Geral de Pós-Graduação e
aprovado pelo Conselho Superior do IF Baiano.

Parágrafo único. O Projeto Pedagógico do Curso referido no  caput deste
artigo deverá ser apresentado em formulário próprio, conforme orientação do
Colegiado: 

I. Identificação  do Projeto:  nome do curso,  grande área e  área  do
conhecimento,  categoria,  local  de  realização,  natureza,  unidade(s)
responsável (is) e nome, titulação e telefone do Coordenador; 

II. Caracterização do Curso: período de realização, carga horária, tipo
(para docência e não-docência), clientela-alvo, modalidade, número de vagas
e sua distribuição e número de ofertas já realizadas pelo curso; 

III. Justificativa, tais como: 

a) histórico dos cursos de igual conteúdo que sejam ministrados
em âmbito nacional; 

b) demanda do mundo de trabalho em relação ao curso; 



c) análise da demanda do público-alvo; 

d) solicitação  de  instituições  externas  para  a  ministração  do
curso, quando necessário; 

f) estudo da relação custo/benefício do curso. 

IV. Objetivos e Metas;

V. Necessidade/Importância do curso para o IF Baiano, para o Estado
da Bahia, a Região e a Área de Conhecimento; 

VI. Corpo Docente: discriminação do quadro dos Docentes, contendo
as seguintes informações individualizadas: nome, maior titulação, regime de
trabalho,  campus que  é  lotado,  disciplina(s)  pela(s)  qual  (is)  será
responsável, e número inicial de orientandos previstos; Curriculum Vitae;

VII. Regulamento do Curso;

VIII. Recursos físicos e materiais disponíveis e necessários:

IX. Orçamento: recursos financeiros disponíveis e necessários, com a
respectiva planilha de custos.

CAPÚTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 6º O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em DSSERH está vinculado
ao Colegiado do Curso em articulação com a Direção de Ensino e Pró-Reitoria
de Ensino, através da Coordenação Geral de Pós-Graduação.

CAPÍTULO IV

DO INGRESSO

Art. 7º As  inscrições para a  Seleção ao Curso  de Pós-Graduação  Lato
Sensu em DSSERH serão abertas mediante Edital homologado e publicado
pela Pró-Reitoria de Ensino, no sítio eletrônico oficial do IF Baiano e/ou em
órgão de imprensa de circulação estadual.



Art. 8º Serão ofertadas até o máximo de 35 (trinta e cinco) vagas em cada
Processo Seletivo, observada a disponibilidade Docente para a orientação do
Trabalho de Conclusão de Curso. 

§1° Será Reservada até 10% (dez por cento) do total do número de vagas
previsto em Edital  para Docentes e Técnico – Administrativos da rede de
Instituto  Federais  (IFs)  do  país,  os  quais  terão  de  comprovar  o  vínculo
mediante apresentação do último contracheque.

§2°Na  hipótese  de  quantitativo  fracionado  para  o  número  de  vagas
Reservadas  ao  público  de  que  trata  o  Parágrafo  anterior,  esse  será
aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração
igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
§3°As vagas Reservadas que não forem providas serão preenchidas pelos
demais aprovados, observada a ordem de classificação. 

CAPÍTULO V

DA SELEÇÃO

Art. 9º As inscrições para Seleção dos candidatos à Pós-Graduação  Lato
Sensu em  DSSERH  deverão  atender  ao  disposto  em  Edital  específico,
previamente  publicado  no  sítio  eletrônico  oficial  do  IF  Baiano,  e  serão
acompanhadas,  dentre  outros  que  possam  se  fazer  necessários,  dos
seguintes documentos:

I. Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo 
candidato;

II. Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF);

III. Cópia do Título de Eleitor e do Comprovante de Votação da última 
eleição; 

IV. Cópia do Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo 
masculino;



 V. Cópia do Diploma de Graduação emitido por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC;

 VI. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
 VII. Duas fotografias 3 x 4, recentes e iguais;
 VIII. Curriculum Vitae, acompanhado de documentos comprobatórios;
 IX. Resumo da Proposta de Pesquisa.

§1° O candidato deverá apresentar os respectivos originas acompanhados
das cópias elencadas no  caput, para conferência por servidor da Secretaria
de Registros Acadêmicos.

§2° A  ficha  de  inscrição,  anexada  aos  demais  documentos,  deverá  ser
entregue pelo próprio interessado ou por procurador bastante, na Secretaria
de Registros Acadêmicos, que a encaminhará ao Colegiado do Curso para
análise, homologação e divulgação dos resultados.

§3° Caso o Diploma ainda não tenha sido expedido, será aceito Certificado
de Conclusão de Curso ou Documento equivalente, desde que acompanhado
de comprovante de Requerimento de emissão do Diploma de Graduação.

Parágrafo  único. A  apresentação  do  Diploma  de  Graduação  é
imprescindível ao Requerimento e Emissão do Certificado de Conclusão do
Curso. 

Art.  10º  A  Seleção  dos  candidatos  com  inscrição  homologada  será
realizada por comissão especial, composta por 3 (três) Docentes do quadro
permanente do IF Baiano, e poderá ser realizada em duas etapas: 

I. Análise curricular; e

II. Entrevista.

§1º Outros critérios razoáveis de Seleção poderão ser adotados, desde que
previamente especificados em Edital.

§2º A Seleção terá validade somente para o período no qual o candidato foi
aprovado. 



§3º Os candidatos classificados dentro do número de vagas deverão realizar
a matrícula na Secretaria  de Registros  Acadêmicos,  conforme cronograma
proposto em Edital. 

§4º A falta de efetivação da matrícula no prazo fixado em Edital  implica
desistência do candidato em matricular-se no Curso, bem como a perda de
todos  os  direitos  adquiridos  pela  classificação  no  Processo  Seletivo,  e  a
consequente convocação dos classificados subsequentes para ocupar a vaga,
respeitada a ordem de classificação.

CAPÍTULO VI

DA MATRÍCULA

Art. 11 Os candidatos convocados para a matrícula deverão apresentar os
seguintes  documentos,  dentre  outros  que  possam  se  fazer  necessários:

I. Requerimento de matrícula; e 

II. Cédula de identidade (RG) – Original.

Parágrafo único. É vedado o trancamento de matrícula,  seja isolado ou
conjuntamente. 

CAPÍTULO VII

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 12 Os interessados em aproveitar estudos cursados anteriormente ao
ingresso  no  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu em  DSSERH  deverão
requerê-lo  em  formulário  próprio,  disponível  na  Secretaria  de  Registros
Acadêmicos, em até (5) cinco dias úteis após a efetivação da matrícula, sob
pena de preclusão desse direito. 

§1º O pedido de Aproveitamento de Estudos deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos: 



I.  Histórico  Escolar  atualizado,  contendo  o  nome  do  curso  e  das
disciplinas,  com  especificação  do  período  em  que  foram  cursadas,  carga
horária e a média ou conceito final; e

II. Conteúdo Programático ou Plano de Ensino das disciplinas cursadas
com aproveitamento, que sejam equivalentes à disciplina pleiteada, com a
carga horária e a bibliografia utilizada.

§2º  Os  documentos  apresentados  poderão  ser  cópias,  desde  que  sejam
apresentados  os  respectivos  originais,  com  assinatura  e  carimbo  da
instituição  de  origem,  para  conferência  por  servidor  da  Secretaria  de
Registros Acadêmicos.

Art. 13 Poderá(ão) ser aproveitada(s) apenas disciplina(s) cursadas com
êxito  em  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu,  desde  que  os  conteúdos
desenvolvidos  e  a  carga  horária  sejam equivalentes  a,  pelo  menos,  75%
(setenta e cinco por cento) da disciplina pretendida. 

Art. 14 O Coordenador do Curso emitirá parecer opinativo, no prazo de 5
(cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  do  pedido,  acerca  da
possibilidade de Aproveitamento de Estudos, e, posteriormente, remetê-lo-á
ao Colegiado do Curso, para deliberação.

§1° Enquanto  o  pedido  de  Aproveitamento  não  for  decidido,  o(a)  pós-
graduando(a) deverá continuar frequentando as aulas.

§2° O Aproveitamento de Estudos não poderá ultrapassar 30% (trinta por
cento) da carga horária total do Curso. 

CAPÍTULO VIII

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO

Art. 15 A verificação do rendimento no Curso será feita por disciplina, que
compreenderá o aproveitamento e a frequência.

 



§1° A verificação do aproveitamento na disciplina será feita a critério  do
respectivo Docente e de acordo com as características de cada disciplina.

§2° É obrigatória, em cada disciplina, a frequência mínima de 75% (setenta
e  cinco  por  cento)  das  aulas  teóricas  e  práticas,  a  qual  será  verificada,
separadamente, ao final de cada período letivo.

Art. 16 Ao pós-graduando(a)  que faltar  a  quaisquer das avaliações de
aprendizagem será garantido o direito à segunda chamada, quando requerido
à Secretaria de Registros Acadêmicos, em um prazo máximo de 3 (três) dias
úteis,  após  o  término  do  afastamento,  desde  que  comprove,  através  de
documentos, uma das seguintes situações:

I. Problema de Saúde;

II. Obrigações com o Serviço Militar;

III. Obrigações com a Justiça Eleitoral;

IV. Cumprimento extraordinário de horário de trabalho.

Parágrafo único. Outras situações, devidamente documentadas,  poderão
ser objeto de avaliação e deliberação pelo Colegiado do Curso. 

Art. 17 O aproveitamento do(a) pós-graduando(a) em cada disciplina ou
atividade curricular será expresso por nota, variando de 0 (zero) a dez (10),
sendo  considerado  aprovado  o(a)  pós-graduando(a)  que  obtiver  nota  ou
média das notas, no caso pluralidade avaliativa, igual ou superior a 7 (sete).

Art. 18 O(a) pós-graduando(a) que obtiver nota inferior a 7 (sete) terá
direito a uma Atividade Avaliativa Complementar (AAC), variando de 0 (zero)
a 10 (dez). 

Parágrafo único. Para efeitos do que trata o Artigo anterior, considerar-se-á
a maior da notas obtidas. 



Art. 19 Será considerado reprovado no Curso e terá automaticamente a
matrícula cancelada, o(a) pós-graduando(a) que:

I. Obtiver nota inferior a 7 (sete) na AAC;

II. Ter sido reprovado na apresentação do TCC por 2 (duas) vezes;

III. Não completar  os  requisitos  do Curso  no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) meses;

IV.  Incorrer  em  improbidade  e/ou  postura  acadêmica,  científica  e
profissional não compatíveis com a ética profissional e científica; 

V.  Não atender outras condições previstas neste Regulamento e nas
normas internas do IF Baiano.

§1° O Docente deverá comunicar  ao  Coordenador do Curso,  na primeira
oportunidade, a ocorrência do inciso I, da disciplina que estiver ministrando.

§2° Em quaisquer  das  hipóteses  previstas  no  caput,  o  cancelamento  da
matrícula dependerá de deliberação do Colegiado do Curso, o qual indicará
um dos membros para a lavratura da decisão, que deverá ser assinadas por
todos os presentes. 

§3° Em todos os casos previstos no caput será assegurada a ampla defesa. 

CAPÍTULO IX

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art.  20 O  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC),  que  será  realizado
individualmente, é obrigatório para a obtenção do Certificado de Conclusão
do Curso, e poderá constituir-se de:

I. Artigo Científico, preferencialmente;

II. Monografia;



III. Relatório  Técnico-Científico  de  novos  produtos  ou  processos
tecnológicos;

IV. Patente;

V. Confecção de materiais didáticos (livros, cartilhas ou vídeos).

§1º A apresentação e a defesa do TCC dependerá:

I. Da integralização da creditação teórica total do Curso;

II. Da aprovação do trabalho pelo orientador/banca;

III.  Do  encaminhamento  à  Coordenação  do  Curso  de  03  (três)
exemplares impressos do TCC;

IV. De recomendação formal do orientador para apresentação e defesa
oral do TCC;

V. Do  preenchimento  de  formulário  específico  para  apresentação,
protocolado na Coordenação do Curso.

§2º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o TCC será considerado
como atividade curricular, sendo registrado no Histórico Escolar do aluno o
tipo e o título do trabalho.

§3º A  elaboração  do  TCC  deverá  seguir  as  normas  da  ABNT  e  sua
apresentação será feita publicamente. 

§4º O Colegiado do Curso deverá estabelecer as normas específicas para
orientação e apresentação do TCC. 

§5º O prazo para apresentação e defesa do TCC será de 6 (seis) meses, a
partir da creditação teórica total do Curso, prorrogável, por, no máximo, mais
06 (seis) meses, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses
para duração total do Curso.

§6º  A data para a apresentação do TCC será fixada pelo Coordenador do
Curso, ouvido o orientador, e ocorrerá entre 15 (quinze) e 45 (quarenta e
cinco) dias, contados a partir da recepção, pela Coordenação do Curso, dos
exemplares do TCC.



§7º  O  TCC  será  avaliado  por  uma  banca  examinadora,  escolhida  pelo
Coordenador  do  Curso  e  composta  pelo  orientador  e  por  dois  membros
convidados. 

§8º A comissão examinadora deverá ser presidida, preferencialmente, pelo
orientador do TCC. 

§9º  Os membros da banca examinadora deverão ter titulação mínima de
Mestre.

§10º Após  a  apresentação  do  TCC,  feitas  as  devidas  correções,  quando
necessárias,  o(a)  pós-graduando(a)  deverá encaminhar  à  Coordenação do
Curso, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a defesa
do TCC, 02 (dois) exemplares da versão final, sendo 1 (uma) cópia impressa
e encadernada e 1(uma) cópia digital.

Art. 21 A cada pós-graduando(a) do Curso será garantido, no mínimo, 01
(um) orientador, que será, obrigatoriamente, Docente do quadro permanente
do IF Baiano.

Art. 22 Cada pós-graduando(a) pode ter 1(um) ou, no máximo, 2 (dois)
coorientadores.

§1° O coorientador poderá ser professor ou pesquisador de outra instituição.

§2° A troca de orientador só será permitida, quando outro Docente assumir
formalmente  a  orientação,  com  o  conhecimento  prévio  e  expresso  do
professor substituído e da Coordenação do Curso.

§3° A troca de coorientador só será permitida com o conhecimento prévio da
Coordenação do Curso.

Art. 23 O orientador e o(s) coorientador(es) deverá(ão), obrigatoriamente,
fazer parte da autoria das publicações científicas oriundas do TCC.

Art. 24 Na avaliação do TCC será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez),
sendo aprovado o trabalho que obtiver valor igual ou superior a 7 (sete).



§1º Da sessão de julgamento do TCC, será  lavrada Ata,  que deverá ser
assinada por todos os integrantes da banca examinadora e encaminhada à
Coordenação do Curso, com cópia para a Secretaria de Registros Acadêmicos.

§2º No caso de o concluinte não obter a nota mínima para aprovação no
TCC, a banca examinadora apresentará relatório à Coordenação do Curso,
expondo os motivos da não aprovação. 

§3º O(a) pós-graduando(a) que obtiver nota inferior a 7 (sete) no TCC terá o
prazo de 60 (sessenta) dias corridos para reelaboração e nova apresentação
do trabalho em questão, observado, em todo caso, o limite máximo de 24
meses para duração total do Curso.

CAPÍTULO X

DO CERTIFICADO

Art.  25 A  emissão  do  Certificado  de  Conclusão  de  Curso  estará
condicionada ao estudante que:

I.  Apresentar Requerimento de Certificado de Conclusão de Curso na
Secretaria de Registros Acadêmicos;

II. Não  apresentar  pendência  com  a  Secretaria  de  Registros
Acadêmicos ou com qualquer outra instância do IF Baiano;

III. Cumprir a Carga Horária total exigida para o Curso;

IV. Lograr aprovação em todas as disciplinas;

V.  Obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da
Carga Horária em cada disciplina do Curso;

VI. Tiver o Trabalho de Conclusão do Curso aprovado pelo orientador e
homologado pela Coordenação do Curso; e

VII. Apresentar,  no  Colegiado  do  Curso,  comprovante  de
encaminhamento de artigo, resumo expandido, ou relato de experiência do
TCC para um periódico e/ou anais de eventos científicos.

Parágrafo único.  Para a expedição do Certificado de Conclusão de Curso
deverão ser encaminhados à Secretaria de Registros Acadêmicos todas as



peças documentais que compõem o Processo de Diplomação e Registro de
Diplomas, nos termos da Normativa para Emissão de Diplomas e Certificados
do IF Baiano.

Art. 26 O Certificado de Conclusão do Curso, que será acompanhado do
respectivo Histórico Escolar, mencionará, obrigatoriamente:

I. Relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo
aluno e o 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 efetivo trabalho acadêmico;

III. Título do TCC e nota ou conceito obtido;

IV. Declaração  da  instituição  de  que  o  curso  cumpriu  todas  as
disposições do presente regulamento e das legislações vigentes; e

V. Indicação do ato legal de credenciamento da instituição.

Parágrafo  único. O  Certificado  de  Conclusão  de  Curso  deve  ser
obrigatoriamente registrado pela Instituição.

TÍTULO III

DA GESTÃO ACADÊMICA

CAPÍTULO I

DA COORDENAÇÃO E DO COLEGIADO DE CURSO

Art. 27 A gestão acadêmica do curso terá como órgãos a Coordenação do
Curso,  de  caráter  executivo,  que  será  representada  pelo  Coordenador  do
Curso  e  pelo  Vice  –  Coordenador,  e  o  Colegiado  do  Curso,  de  caráter
consultivo e deliberativo, no âmbito de suas respectivas competências.



Art. 28 A Coordenação do Curso será exercida pelo Coordenador do Curso,
ou pelo  Vice  –  Coordenador,  nos afastamentos e  impedimentos legais  ou
regulamentares do Coordenador.

§1º O  Coordenador  do  Curso  e  o  Vice  –  Coordenador  serão  escolhidos
simultaneamente, dentre os Docentes do quadro permanente do IF Baiano,
com titulação mínima de Mestre, pelo voto da maioria, em reunião convocada
para esse fim, e desde que presentes a maioria absoluta do número total de
membros do Colegiado do Curso.

§3º Em caso de empate, qualificar-se-á o de maior titulação, ou, se tiverem
títulos equivalentes, o mais idoso. 

§2º Se  não  houver  candidato  à  Coordenação  do  Curso,  a  indicação  do
Coordenador e do Vice - Coordenador caberá ao Diretor Geral do campus.

§4º  O  prazo  de  mandato  para  o  Coordenador  de  Curso  e  de  Vice  –
Coordenador  será  de  2  (dois)  anos,  permitida  uma recondução  por  igual
período. 

§5º O  Coordenador  do  Curso  será  obrigatoriamente  o  Coordenador  do
Colegiado do Curso.

Art. 29 O Colegiado do Curso será composto: 

I. Pela Coordenação do Curso;

II. Pelo Corpo Docente;

III. Por 01 (um) representante do Corpo Discente; 

IV. Por 01 (um) Técnico em Assuntos Educacionais ou Pedagogo, do
quadro permanente do IF Baiano.

§1º Quando  o  Coordenador  do  Curso  estiver  afastado  ou  impedido  por
razões legais ou regulamentares, o Vice – Coordenador o substituirá.

§2º Na ausência do Coordenador do Curso e do Vice – Coordenador,  as
reuniões deverão ser redesignadas, se não houver prejuízo da postergação. 



§3º Nas reuniões que não puderem ser redesignadas, um professor do Corpo
Docente,  de  maior  titulação,  pertencente  ao  quadro  permanente  do  IF
Baiano, exercerá a presidência da reunião.

§4º No caso do parágrafo anterior,  se  houver mais de um Docente com
titulação equivalente, qualificar-se-á o mais idoso.

§5º  O Colegiado  do  Curso  não  se  reunirá,  se  não  estiver  presente,  no
mínimo, um representante da Coordenação do Curso e 02 (dois) professores
do Corpo Docente ou, no caso §3º do caput, 03 (três) professores do Corpo
Docente.

§6º O  representante  do  item  IV  prestará  assessoria,  na  sua  área  de
competência, aos órgãos da Gestão Acadêmica.

§7º As  ausências  dos  representantes  previstos  nos  incisos  III  e  IV  não
prejudicarão a reunião do Colegiado do Curso, exceto quando a presença de
quaisquer deles for essencial à deliberação da matéria tratada. 

Art.  30 O  Colegiado  do  Curso  se  reunirá  a  cada  dois  meses  e
extraordinariamente quando necessário, por convocação do Coordenador ou
de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

Parágrafo único. Todos os membros do Colegiado do Curso têm direito a
voto e as suas deliberações, ressalvado o §1º, do Artigo 28, dar-se-á por
maioria simples. 

Art. 31 São competências do Colegiado do Curso:

I. Propor e adotar medidas necessárias ao bom andamento do Curso;

II. Organizar os Processos de Seleção de estudantes;

III. Decidir  sobre  a  oferta  de  disciplinas,  bem  como  verificar  o
cumprimento do conteúdo programático e da carga horária; 

IV. Estabelecer mecanismos adequados de orientação acadêmica ao
alunado;

V. Credenciar, recredenciar e descredenciar os Docentes do curso;



VI. Aprovar e/ou indicar os membros para constituição das bancas para
defesas dos TCCs;

VII. Promover uma avaliação do Curso com a participação de Docentes
e Discentes, ao término deste;

VIII. Reformular o Regulamento do Curso;

IX. Deliberar sobre processos referentes ao Aproveitamento de Estudos
anteriores;

X. Indicar as orientações e aprovar os pedidos de coorientações;

XI. Apreciar e deliberar a respeito da exclusão de alunos do Curso, por
motivos acadêmicos ou disciplinares;

XII. Receber,  apreciar,  deliberar  ou  encaminhar,  se  necessário,
sugestões e/ou reclamações sobre representações ou recursos, de Discentes
ou Docentes, sobre qualquer assunto de ensino ou pesquisa, pertinentes ao
curso.

Art. 32 Compete ao Coordenador do Curso: 

I. Encaminhar à Coordenação de Pós-Graduação o Projeto Pedagógico
do Curso; 

II. Coordenar o Processo de Seleção de candidatos; 

III. Avaliar e emitir parecer sobre os processos de Aproveitamento de
Estudos; 

IV. Elaborar,  após a conclusão do Curso e no prazo máximo de 30
(trinta) dias, em formulário próprio, o relatório das atividades realizadas e
encaminhá-lo, para aprovação pela Pró-Reitoria de Ensino. 

V.  Definir  e organizar  em articulação com o Colegiado do Curso os
Grupos de Trabalho (GT) para o cumprimento das atividades. 

VI. Providenciar junto ao IF Baiano a alocação dos recursos atribuídos
ao curso; 

VII. Organizar e promover seminários, encontros e outras atividades
afins, previstas no Projeto Pedagógico do Curso; 



VIII. Coordenar e monitorar os trabalhos de formação articulando as
ações desenvolvidas de modo a assegurar a unidade do Curso em todas as
Instituições participantes. 

IX. Enviar  o  relatório  do  curso  às  Agências  de  Fomento  e  às
Instituições convenentes, até sessenta dias do seu término.

Parágrafo único. É vedado o exercício de Coordenação de mais de um
Curso Lato Sensu, pelo mesmo Docente.

CAPÍTULO II

DO CORPO DOCENTE

Art. 33 O Corpo Docente  é  constituído  por  todos os  professores,  com
titulação mínima de Mestre na área de conhecimento do Curso ou em áreas
afins, que estão vinculados, diretamente, ao Curso de Pós – Graduação Lato
Sensu em DSSERH.

§1º Poderá ser escolhido, excepcionalmente, professor e/ou profissional com
título de Especialista que, embora não possua o título de Mestre, tenha a sua
qualificação julgada suficiente pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão.

§2º O número de horas ministradas por Docentes sem título de Mestre não
poderá ultrapassar 1/2 (metade) do total de horas do Projeto Pedagógico do
Curso.

Art.  34 Os  servidores  Técnicos  -  Administrativos,  desde  que  tenham
formação e experiência pedagógica, poderão compor o Corpo Docente do
Curso  de  Pós  –  Graduação  Lato  Sensu  em  DSSERH,  como  membros
convidados  ou  como  professores  voluntários,  caso  não  haja  Docentes
disponíveis com o perfil necessário. 

Art. 35 A substituição de Docente será realizada com base em justificativa
do Coordenador de Curso, aprovada sucessivamente pelo Colegiado do Curso
em articulação com a Direção de Ensino e Pró-Reitoria de Ensino, através da
Coordenação Geral de Pós-Graduação.



Art. 36 O Corpo Docente deverá possuir, no mínimo, 3/4 (três quartos)
dos  seus  professores  vinculados  ao  quadro  permanente  do  IF  Baiano,
ressalvados os casos excepcionais, desde que devidamente justificado pela
Coordenação  do  Curso  e  aprovado  pelo  Colegiado  de  Ensino  Pesquisa  e
Extensão e pela Pró – Reitoria de Ensino, através da Coordenação Geral de
Pós – Graduação.

Parágrafo único.  O número de horas-aula ministradas por Docentes não
pertencentes ao quadro permanente do IF Baiano não poderá ultrapassar ¼
(um  quarto)  da  carga  horária  total  do  curso.  Ressalvam-se  os  casos
excepcionais,  que  deverão  ser  justificados  pela  Coordenação  do  Curso  e
aprovados pela Pró – Reitoria de Ensino, através da Coordenação Geral de
Pós-Graduação. 

Art. 37  A escolha dos profissionais que comporão o Corpo Docente do
Curso obedecerá, preferencialmente, os seguintes critérios: 

I. Possuir maior titulação; 

II. Pertencer ao quadro Docente do IF Baiano; 

III. Estar submetido ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva ou
de 40 horas; 

IV. Participar  das atividades de  ensino na  graduação e/ou na Pós–
Graduação e em pesquisa e extensão; 

V.  Possuir  relevância  da  produção  técnica,  científica  e  artística  nos
últimos cinco anos.

Art.  38 Constituem atividades  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu a  serem
exercidas pelo Corpo Docente: 

I. Atividades  de  ensino:  ações  regulares  realizadas  nos  ambientes
pedagógicos e relacionadas à docência das disciplinas/módulos do curso; 

II. Atividades complementares  de  ensino:  orientação dos  alunos de
Pós-Graduação para realização do seu trabalho final; 



III. Atividades de extensão: participações regulares, extracurriculares,
voltadas  à  integração  e  ao  aprimoramento  das  disciplinas/módulos
(seminários, palestras, visitas técnicas etc.); 

IV. Atividades de pesquisa: atuações regulares em pesquisa científica
ou tecnológica, envolvendo alunos.

Art. 39 São atribuições do Corpo Docente: 

I.  Planejar e elaborar o material didático necessário à efetivação das
aulas da disciplina ministrada; 

II. Ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o curso; 

III. Acompanhar  e  avaliar  o  desempenho  dos  alunos  na  respectiva
disciplina; 

IV. Desempenhar as demais atividades inerentes ao curso; 

V. Orientar e participar da avaliação do trabalho final; 

VI. Participar das reuniões com o Coordenador de Curso, quando for
convocado.

CAPÍTULO III

DO CORPO DISCENTE

Art.  40 O  Corpo  Discente  é  constituído  por  todos  os(as)  pós-
graduandos(as) do Curso regularmente matriculados. 

Art. 41 Um aluno, eleito pelos seus pares, representará o Corpo Discente
no Colegiado do Curso. 

Art. 42 Preferencialmente, no primeiro dia de aula, e desde que presentes
a maioria absoluta dos matriculados no curso da respectiva turma, dentre os
candidatos, um aluno será eleito para o cumprimento do Artigo anterior.

Art. 43 O segundo candidato mais votado redigirá a Ata de votação, que
será assinada por todos presentes e arquivada no Colegiado do Curso. Se



houver um único candidato, este será eleito automaticamente e designará um
aluno, dentre os votantes, para redigi-la.

Art. 44 De posse da Ata de votação, o aluno escolhido se apresentará ao
Colegiado do Curso como representante do Corpo Discente. 

Parágrafo único. Se não houver candidato à representação estudantil no
Colegiado do Curso, a indicação do representante do Corpo Discente caberá
ao Coordenador do Curso.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  45 O(a)  pós-graduando(a)  que  tenha  cumprido,  com  êxito,  no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das disciplinas obrigatórias do Curso, que
precisar se afastar por um período superior a 15 (quinze), por ser portador
de doença infecto – contagiosa ou para tratamento da própria saúde, será
garantido atendimento domiciliar, por até 3 (três) meses, contados a partir da
apresentação  de  Requerimento  acompanhado  de  Atestado  Médico,  na
Secretaria de Registros Acadêmicos. 

Art. 46  A gestante pós-graduanda que tenha cumprido,  com êxito,  no
mínimo, 50% (cinquenta por cento)  das disciplinas obrigatórias do Curso,
será acompanhada por atendimento domiciliar, por até três meses, contados
a partir do primeiro dia do oitavo mês de gestação, salvo antecipação por
prescrição médica, mediante apresentação de Requerimento acompanhado
de Atestado Médico, na Secretaria de Registros Acadêmicos.

Art. 47  A gestante pós-graduanda que tenha cumprido menos de 50%
(cinquenta por cento) das disciplinas obrigatórias do Curso, não terá direito
ao atendimento domiciliar, caso em que lhe será assegurada vaga na turma
imediatamente  subsequente,  mediante  apresentação  de  Requerimento
acompanhado de Atestado Médico, antes do afastamento ou até 3 (três) dias
úteis  após  o  parto,  devendo  a  aluna  acompanhar  as  Convocações  de
Matrícula e de Início do Curso, assegurado o aproveitamento de até 30% dos
Estudos concluídos, observado o disposto no Artigo 12, se não houver, nesse
interstício, alteração do Projeto Pedagógico do Curso. 



Art. 48 A gestante pós-graduanda que tenha cumprido a carga horária
total das disciplinas exigidas para o Curso, poderá se afastar  por 120 (cento
e  vinte)  dias,  a  partir  do  primeiro  dia  do  nono  mês  de  gestação,  salvo
antecipação  por  prescrição  médica,  devendo  a  pós-graduanda  apresentar
Atestado Médico comprovando a condição antes do afastamento ou até 3
(três) dias úteis após o parto, caso em que o prazo para conclusão do Curso
será suspenso, contado da data em que se deu o afastamento, voltando a
contagem  do  prazo  de  Conclusão  do  Curso,  a  partir  do  primeiro  dia
subsequente ao término do afastamento. 

Art. 49 É garantida a Licença Paternidade, por 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir do primeiro dia após o nascimento do neonato, devendo o
pós-graduando  apresentar  a  Certidão  de  Nascimento  na  Secretaria  de
Registros  Acadêmicos,  acompanhada  do  Requerimento  de  justificação  de
faltas, em até 3 (três) dias úteis após o término do afastamento. 

Art. 50 O(a) pós-graduando(a) que não cumprir as determinações deste
regulamento  ou  cumpri-la  em desconformidade  com as  suas  disposições,
ficará  sujeitos  às  consequências  advindas  de  sua  omissão  ou  comissão,
podendo, inclusive, ficar impedido(a) de receber o Certificado de Conclusão
do Curso.

Art.  51 Não  será  expedido  Certificado  de  Conclusão  de  Curso  ou
Documento  equivalente,  enquanto  não  satisfeitos  todos  os  requisitos
previstos neste Regulamento. 

Art.  52 Das  decisões  administrativas  caberá  recurso  à  autoridade  que
proferiu a decisão, a qual,  se não a reconsiderar,  o encaminhará à Pró -
Reitoria  de  Ensino,  que  funcionará  como  órgão  de  segunda  e  última
instância.

Art. 53 É assegurada a razoável  duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.

Art.  54 Este  Regulamento  funcionará  de  maneira  suplementar  ao
Regulamento de Funcionamento dos Cursos e Programas de Pós-Graduação
Lato Sensu do IF Baiano.



Art. 55 A superveniência de alteração do Regulamento de Funcionamento
dos  Cursos  e  Programas  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu do  IF  Baiano
suspenderá a eficácia deste Regulamento, no que lhe for contrário.

Art.  56 Os  casos  omissos  serão  decididos  pelo  Colegiado  do  Curso,
mediante exame de cada caso específico. 

Art. 57 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo
Colegiado  do  Curso  e  pela  Pró-Reitoria  de  Ensino  e  será  Revisado  pelo
Colegiado do Curso em um ano após a data de sua Publicação. 

Senhor do Bonfim – BA, 08 de agosto de 2017.


