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TÍTULO I – DOS OBJETIVOS E DA NATUREZA DO CURSO 
Art. 1° - O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Sustentável no Semiárido (PGDSS) ofertado pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) – Campus de Senhor do Bonfim, têm o objetivo 
de desenvolver, inovar e aprimorar conhecimentos na área de Desenvolvimento Sustentável no Semiárido.  
 
Art. 2°- A PGDSS, será oferecida exclusivamente a candidatos portadores de diploma de graduação reconhecidos pelo 
MEC, e em casos excepcionais, a graduandos matriculados em cursos, com no mínimo 80% da carga horária concluída. 

Parágrafo único- A PGDSS destina-se ao aperfeiçoamento profissional e conferirá certificado de especialista.  
 

Art. 3°- O curso terá carga horária de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas. 
 
Art. 4°- O curso terá duração de 18 (dezoito) meses, prorrogável por mais 06 (seis) meses. 

Parágrafo único - O curso será ofertado no formato modular. 
 

TÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Art. 5° - O funcionamento da PGDSS no âmbito do IF Baiano será coordenado pelo Colegiado do Curso, em articulação 

com a Diretoria Acadêmica (DAC) do Campus Senhor do Bonfim e Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPES) 

em colaboração com a Coordenação Geral de Pós-Graduação (CGPG). 

 
CAPÍTULO I - DO COLEGIADO E DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

Art. 6° - O Colegiado é a instância responsável pela supervisão didática e de pesquisa, cabendo-lhe a competência para 
decidir quaisquer assuntos relacionados ao funcionamento do Curso de Pós-Graduação. 
 
Art. 7° - O colegiado do curso de PGDSS será constituído por: 

a) 1 (um) Coordenador; 
b) Corpo docente e orientadores; 
c) 1 (um) representante dos discentes; 
 
§ 1° - O Coordenador deverá ser docente efetivo do IF Baiano e será eleito pelo colegiado. 
$ 2° - O Coordenador do Curso será obrigatoriamente o Coordenador do Colegiado. 
§ 3° - O Discente membro do colegiado será eleito por todos os discentes regularmente matriculado no Curso. 
§ 4° - O mandato do Coordenador do Curso será de dois anos (prorrogável por mais dois anos) e dois anos para 
a representação estudantil (não prorrogável). 
§ 5° - O Coordenador do Curso será eleito pelos membros do colegiado. 
§ 6° - A representação discente integrar-se-á ao colegiado após o início do Curso. 
 

Art. 8° -A Coordenação do Curso será exercida por um Docente, ou Técnico em Assuntos Educacionais, ou Pedagogo, 
com titulação mínima de especialista, pertencente ao quadro permanente da Instituição e com disponibilidade para 
cumprir as exigências do curso. 
 
Art. 9° - Ao coordenador do Curso, auxiliado pelo colegiado, compete: 

I – propor e adotar medidas necessárias ao bom andamento do Curso de Pós-Graduação; 
II – organizar e presidir 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 aos discentes; 
V - acompanhar e orientar todas as atividades administrativo/acadêmicas que se relacionam com o curso, 
supervisionando a emissão de todo e qualquer documento pertinente ao mesmo; 
VI - credenciar, recredenciar e descredenciar os docentes do Curso; 
VII – aprovar e/ou indicar os membros para constituição das bancas para defesas dos Trabalhos de Conclusão 
dos Cursos; 
VIII - promover uma avaliação do curso com a participação de docentes e discentes, ao término deste; 
IX- elaborar ou reformular o Regimento Interno do Curso, submetendo-o a PROPES; 
X – deliberar sobre processos referentes a trancamentos de matrícula, dispensa de matrícula e convalidação, 
aproveitamento de componentes curriculares; 
XI – Indicar as orientações e aprovar os pedidos de Co-orientações; 



XII – apreciar e deliberar a respeito da exclusão de discentes do Curso, por motivos acadêmicos ou disciplinares; 
XIII – 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. 10° - O colegiado se reunirá a cada dois meses e extraordinariamente quando necessário, por convocação do 
coordenador ou 2/3 (dois terços) de seus membros permanentes. 
 
Art. 11° - Compete apenas ao Coordenador do Curso: 

I - presidir e representar o Colegiado em qualquer órgão do IF Baiano; 
II– convocar reuniões do colegiado e gerir as atividades do Curso; 
III - decidir, ad referendum do Colegiado, assuntos urgentes da competência daquele órgão; 
IV – representar o Curso perante demais órgãos do IFBaiano e comunidade externa; 
 

Art. 12° - Um coordenador temporário poderá ser indicado pelo colegiado do curso para substituir o coordenador nos 
seus impedimentos ou afastamentos temporário ou definitivo. 
 

TÍTULO III – DO REGIME DIDÁTICO E DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 
CAPÍTULO I - DA SELEÇÃO, INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

Art. 13° - O acesso a PGDSS deve ser feito por inscrição em processo seletivo previamente definido pelo colegiado do 
Curso e aprovado pela PROPES. 
 
Art. 14° - A seleção será realizada mediante edital regulamentado por este Regimento. 

Parágrafo único.  O resultado do processo de seleção deverá ser homologado e divulgado pelo Colegiado do 
Curso. 
 

Art. 15° - A critério do Colegiado do Curso, seguindo o Regimento Interno e independentemente do processo regular 
de seleção, poderá ser realizada a seleção de candidatos na categoria de Aluno Especial, com direito ao 
aproveitamento de componentes curriculares. 

§ 1° - A admissão de aluno especial poderá ser feita mediante processo seletivo, divulgado por edital específico 
ou de acordo com critérios estabelecidos pelo Colegiado. 
§ 2° - O pedido de admissão será julgado pelo Colegiado de Curso, que determinará as condições para o ingresso 
e permanência do candidato. 
§ 3° - Será emitido Histórico Escolar de Aluno Especial, pela Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA), para os 
alunos que cumprirem satisfatoriamente as disciplinas ou módulos, respeitando o que prevê este Regulamento 
e legislação vigente. 
 

Art. 16°- O Edital de abertura de inscrições no processo seletivo para alunos regular ou especial, aprovado pelo 
Colegiado, será encaminhado à PROPES para verificação e providências quanto à homologação e publicação. 
 
Art. 17° - Será concedida matrícula a candidatos que, atendidos os requisitos exigidos por este Regulamento, tenham 
sido aprovados em processo seletivo. 
 
Art. 18° - Nos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, os alunos poderão matricular-se em disciplinas de 
outros cursos do IF Baiano, de mesmo nível ou superior, desde que haja compatibilidade de horários, disponibilidade 
de vagas, e sejam autorizados pelo orientador, decorrendo registro automático no histórico escolar. 
 
Art. 19°- As matrículas deverão ser realizadas na Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) do Campus Senhor do 
Bonfim. 

Parágrafo único – A SRA será responsável pela matrícula dos discentes e também por manter em arquivo toda 
documentação exigida no ato da matricula, assim como os diários de classe.  

 

CAPÍTULO II - DO TRANCAMENTO, ABANDONO DE MATRÍCULA E DESLIGAMENTO 
Art. 20° - O estudante matriculado na PGDSS pode requerer, mediante justificativa e com anuência do Orientador, o 
trancamento de matrícula, após o cumprimento mínimo de 50% da carga horária total do curso, quando estiver 
impossibilitado temporariamente de manter suas atividades acadêmicas. 



§1º - O trancamento poderá ser concedido por um prazo máximo de 12 (doze) meses; 
§ 1º – Para a concessão do trancamento de matrícula deverão ser atendidos os seguintes requisitos: 
I – requerimento firmado pelo aluno e com parecer circunstanciado do orientador, dirigido ao Colegiado do 
Curso, contendo os motivos da solicitação documentalmente comprovados, prazo pretendido e data de reinício; 
II – não será concedido trancamento de matrícula durante a vigência de prorrogação de prazo para a conclusão 
do TCC, com exceção de casos de doença e a critério do Colegiado do Curso; 
 

Art. 21° – O estudante matriculado no Curso poderá usufruir de licença maternidade ou paternidade, com suspensão 
da contagem dos prazos regimentais. 

§ 1° – A pós-graduanda poderá usufruir de licença-maternidade Por até 3 meses, de acordo com recomendação 
médica (atestado). 
§ 2° – O pós-graduando poderá usufruir de licença-paternidade por um prazo de 5 (cinco) dias. 
 

Art. 22° – O aluno que abandonar as atividades acadêmicas será desligado do curso. 
§ 1° – Considera-se abandono de atividades acadêmicas a não efetivação da matrícula nos prazos previstos ou 
exceder 25% de faltas nas disciplinas (dentro da carga horária do curso). 
§ 2° – O aluno que abandonar as atividades acadêmicas, para reingressar no curso, terá que ser aprovado em 
novo processo seletivo regular. 
§ 3° – Caso tenha disciplinas cursadas anteriormente, estas poderão ser aproveitados. 
 

Art. 23° – O aluno terá sua matrícula cancelada e será desligado da PGDSS quando: 
I - for reprovado em 1 (uma) disciplina ao longo do Curso; 
II - ter sido reprovado por 2 (duas) vezes na defesa de TCC; 
III – não cumprir os prazos estipulados pela banca avaliadora para entrega do TCC aprovado com correções; 
III -  ultrapassar o prazo máximo do curso sem o cumprimento das exigências; 
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 nesse Regimento Interno do Curso e no Regimento do IF Baiano. 
 

Art. 24° - O desligamento deverá ser objeto de processo avaliado e aprovado pela maioria do Colegiado do Curso, 
assegurando ao discente o contraditório e recurso às instâncias do IF Baiano. 
 

CAPÍTULO III – DO RENDIMENTO ACADÊMICO E DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Art. 25° - A verificação do rendimento escolar do Curso será feita por disciplina, compreendendo o aproveitamento e 
frequência, separadamente.  

§ 1° - A verificação do aproveitamento nas disciplinas será feita a critério do professor 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) às aulas teóricas 
e práticas, a qual será verificada separadamente ao final de cada período letivo. 
 

Art. 26°- Terá direito a uma atividade de reposição o aluno que, não tendo comparecido à atividade acadêmica 
programada, por impedimento legal, ou motivo de doença, comprove o seu não comparecimento, através de 
documento apresentado em até 72 horas, contadas a partir do último dia indicado no atestado. 
 
Art. 27°- O aproveitamento do aluno em cada disciplina ou atividade curricular será expresso por notas variando de 0 
(zero) a dez (10), sendo considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
Art. 28° - O aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 3,0 (três) terá direito a uma Atividade 
Avaliativa Complementar (AAC). 

§ 1° - Será considerado aprovado, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) na AAC. 
§ 2° - Será considerado reprovado, o aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete), e nesse caso, para 
preenchimento de diário escolar será considerada a maior nota entre a média das atividades desenvolvidas e a 
nota da AAC. 

 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
Art. 29 - Todos os componentes curriculares definidos no Projeto do Curso serão obrigatórios, não havendo oferta de 
componentes complementares. 



 
Art. 30 - Para cumprimento da carga horária do curso serão computadas as horas em componentes curriculares 
estabelecido no artigo 3º deste Regimento, permitindo a destinação de no máximo 20% (vinte por cento) da carga 
horária de cada disciplina para estudo individual ou em grupo e atividades sem a presença direta do docente.  
 

CAPÍTULO V – DO CORPO DOCENTE E DA ORIENTAÇÃO 
Art. 31° – Os docentes e orientadores da PGDSS serão constituídos, obrigatoriamente, por pelo menos 50% (cinquenta 
por cento) de professores portadores de título de mestrado ou doutorado obtido em curso de pós-graduação Stricto 
Sensu reconhecido. 

§ 1° – O corpo docente do curso poderá ser constituído por professores e/ou pesquisadores de outras 
instituições de ensino e pesquisa. 

 
Art. 32° - O aconselhamento didático-pedagógico do aluno será exercido pelo coordenador do curso no que se refere 
às disciplinas e pelo orientador específico de cada aluno no que se refere ao trabalho de conclusão (TCC). 
 
Art. 33° - A cada aluno do curso será garantido, no mínimo, 01 (um) orientador. 

§ 1°- O orientador deverá ser obrigatoriamente do IF Baiano. 
§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. 
 

Art. 34 - Cada aluno pode ter 1(um) ou, no máximo, 2 (dois) co-orientadores. 
§ 1° - O co-orientador poderá ser professor ou pesquisador de outra instituição. 
§ 2° - A troca de Co-Orientador só será permitida com o conhecimento prévio da Coordenação do Curso. 

 
Art. 35. O Orientador e Co-orientadores deverão obrigatoriamente fazer parte da autoria das publicações científicas, 

oriundas do TCC.  

 
CAPÍTULO VI- DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) 

Art. 36° – O trabalho final é obrigatório para o recebimento do certificado de conclusão do curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu 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 O TCC será realizado individualmente pelo aluno, com apresentação após a conclusão dos componentes 
curriculares.  
§ 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 coordenação do curso disponibilizará normas específicas para orientação e apresentação do TCC. 

 
Art. 37° – O prazo para integralização do TCC será de 06 meses após a creditação teórica, podendo ser prorrogável 
por, no máximo, mais 06 (seis) meses, observado o prazo máximo de 24 meses para duração total do curso. 
 
Art. 38° -Para a apresentação (defesa) do TCC, o aluno deverá, dentro dos prazos estabelecidos pelo Curso, satisfazer 
os seguintes itens:  

I. ter integralizado todos os créditos ou carga horária total;  
II. autorização do orientador; 
III. encaminhar, à Coordenação do Curso, no mínimo 03 (três) exemplares do TCC; 
 
§ 1º Após a apresentação do TCC, e feitas as devidas correções, quando necessárias, deverá o aluno encaminhar 
à Coordenação do Curso 02 (dois) exemplares da versão final, e 02 (uma) cópias digitais (PDF e WORD), no prazo 
máximo de 45 dias após a defesa do TCC.  
§ 2º Para os alunos matriculados na condição de graduandos, a defesa só será permitida após entrega à 
coordenação do curso, do certificado ou declaração de conclusão da graduação. 

 



Art. 39° - O TCC será avaliado por uma Comissão Examinadora escolhida pelo Coordenador do Curso, composta pelo 
orientador, e dois membros convidados.  

§ 1º A comissão examinadora deverá ser presidida, preferencialmente, pelo orientador do TCC.  
§ 2º 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, dos exemplares 
mencionados no Artigo anterior. 

 
Art. 40° - Na avaliação do TCC será atribuída uma nota de 0 a 10, sendo aprovado o trabalho que obtiver valor igual ou 
superior a 7,0 (sete). 

§ 1º. No caso de o concluinte não obter a nota mínima para aprovação em seu TCC, a Comissão Examinadora 
apresentará relatório à Coordenação expondo os motivos da não aprovação.  
§ 2º A não obtenção da nota igual ou superior a 7,0 (sete) no TCC implicará o estabelecimento do prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias para reelaboração e nova apresentação do Trabalho em questão.  
§ 3º No caso da não obtenção da nota mínima exigida o concluinte não obterá o título de especialista.  

 

CAPÍTULO VII – DA EMISSÃO DE CERTIFICADO 
Art. 41° - A emissão do Certificado de Especialização estará condicionada, a apresentação de comprovante de 
encaminhamento de artigo, resumo expandido, ou relato de experiência do TCC para um periódico e/ou anais de 
eventos científicos. 
 
Art. 42°- Será emitido Certificado de Especialização, obedecendo-se à normatização prevista pelos Conselhos Estadual 
e Nacional de Educação, bem como às exigências contidas neste Regulamento, ao aluno que: 

I – completar, no mínimo, 360 horas-aula em disciplinas ou atividades curriculares constantes no currículo do 
curso;  
II – tiver o trabalho final aprovado pelo orientador e homologado pelo Colegiado; 
§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação Lato Sensu devem mencionar a área de 
conhecimento do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar, 
obrigatoriamente: 
I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e 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 regimento. 

 

TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 43° - Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso, mediante exame de cada caso específico.  
 
Art. 44° - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de Curso e pela Coordenação 
Geral de Pós-Graduação (CGPG). 
  



ANEXO I 

DISCIPLINAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO 
SEMIÁRIDO COM ÊNFASE EM RECURSOS HÍDRICOS – TURMA 2016/2017. 

 
 

01. Água e desenvolvimento sustentável no semiárido (20 horas) 

02. Semiárido, cultura e conhecimento tradicional (20 horas) 

03. Gestão de recursos hídricos (20 horas) 

04. Saneamento ambiental e reuso de água (20 horas) 

05. Educação do campo contextualizada no semiárido (20 horas) 

06. Agroecologia aplicada ao semiárido (20 horas) 

07. Desertificação no semiárido brasileiro (20 horas) 

08. Captação, manejo e uso de água de chuva (20 horas) 

09. Avaliação da qualidade da água (20 horas) 

10. Caatinga: biodiversidade, conservação e manejo (20 horas) 

11. Manejo de água e solo no semiárido (30 horas) 

12. Noções de estatística descritiva e experimental (30 horas) 

13. Redação e pesquisa orientada (80 horas) 

14. Tópicos especiais (20 horas) 

 


