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CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

Art. 1º. O Curso de Especialização em Ciências e Tecnologias na Educação terá os seguintes 

órgãos:  

I. Coordenação;   

II. Colegiado.  

Seção I - Da Coordenação do Curso 

 Art. 2º. A Coordenação é o órgão executivo do Colegiado do Curso e será exercida pelo 

Coordenador e Coordenador Adjunto designados pelo Coordenador do Programa de Pós-graduação 

em Ciências e Tecnologias na Educação (PPGCITED), para uma gestão de dois anos, podendo 

haver recondução por igual período.  

Art. 3º. Caberá ao Coordenador promover as medidas necessárias à constituição do Colegiado.  

Art. 4º. Além das atribuições constantes do Regimento Geral do IFSul compete ao Coordenador do 

Curso:  

I. coordenar o processo de seleção dos candidatos e  matrículas no âmbito do Curso;  

II. convocar as reuniões de Colegiado e exercer a sua presidência, cabendo-lhe o direito de 

voto, inclusive o de qualidade;  

III. representar o Colegiado do Curso perante os órgãos do IFSul;  

IV. executar e fazer cumprir as deliberações do Colegiado do Curso;  

V. acompanhar e avaliar a execução curricular e submeter ao Colegiado do Curso os processos 

de adaptação curricular;  

VI. organizar e promover, em integração com os Departamentos, estágios, seminários, encontros 

e outras atividades afins, previstas na organização curricular;  

Parágrafo único. O Coordenador será substituído pelo Coordenador Adjunto quando se fizer 

necessário.  

 



Seção II - Do Colegiado do Curso  

  Art. 5º. O Colegiado é o órgão deliberativo do Curso, sendo constituído:    

I. pelo Coordenador, como seu Presidente, e pelo Coordenador Adjunto como seu Vice-

Presidente;  

II. por três professores que participem do Curso;  

III. por um representante do corpo discente, escolhido por seus pares;  

Art. 6º. O Colegiado do Curso reunir-se-á com a presença da maioria dos seus membros, com 

periodicidade a ser definida por seus membros.  

Parágrafo único. As deliberações do Colegiado do Curso serão tomadas por maioria dos votos dos 

membros presentes.  

Art. 7º. Atribuições do Colegiado do Curso:   

I. aprovar, com base na legislação pertinente, as indicações de professores, feitas pelo 

Coordenador do Curso, para, em comissão ou isoladamente, realizar atividades referentes à 

seleção de candidatos e à orientação acadêmica;  

II. referendar a escolha e eventual substituição de orientadores de acordo com as 

disponibilidades de cada professor e adequação da proposta do aluno à linha de pesquisa do 

professor escolhido; 

III. homologar as decisões da Comissão de Seleção e de outras comissões constituídas pelo 

Colegiado;  

IV. propor modificações ao Regulamento do Curso, obedecidas as normas vigentes da IFSUL, 

quanto à tramitação da proposta;  

V. decidir sobre desligamento de alunos do Curso;  

VI. deliberar, por maioria simples, considerando a maioria absoluta de seus membros, quando 

convocado pelo Coordenador ou por solicitação de um terço de seus membros, sobre 

assuntos pertinentes ao Curso. 

VII. receber monografias e aprovar o seu encaminhamento aos examinadores, os quais, 

preferentemente, serão escolhidos dentre os nomes sugeridos pelo orientador, cabendo-lhe o 

direito de indicar e aprovar outros nomes além dos sugeridos de acordo com a 

especificidade do tema ou outros critérios de maior qualificação da banca; 

VIII. homologar, após exame de relator, os pareceres sobre as monografias; 

IX. homologar a versão final das monografias previamente revisadas e aprovadas pelo 

orientador, conforme as recomendações da Banca contidas nos pareceres; 

CAPÍTULO III - DA ADMISSÃO   

Seção I - Da Inscrição   

  Art. 8.:  

I. apresentação do Diploma de Curso de Graduação (Licenciatura Plena) legalmente 

reconhecido pelo MEC; 

II. apresentação de Curriculum Vitae comprovado, incluindo o Histórico Escolar do curso de 

graduação;  

III. carta de intenção (justificativa de interesse);  

IV. formulário de inscrição preenchido;  

V. duas foto 3 x 4;  

VI. cópia do RG; 



VII. cópia do CPF; 

VIII. cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

IX. cópia do certificado de reservista, quando for o caso; 

X. certidão de quitação eleitoral; 

XI. cópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone); 

XII. declaração de antecedentes criminais emitido pela Polícia Federal. 

Seção II - Da Seleção e Admissão  

Art. 9. Para a inscrição dos candidatos à seleção ao Curso de Especialização Ciências e Tecnologias 

na Educação, exigir-se-ão os documentos solicitados no edital de seleção de candidatos; 

Art. 10. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão de 04 (quatro) professores, 

designados pelo Coordenador do Curso.  

Art. 11. Serão adotados os seguintes critérios de seleção:  

I. análise do Curriculum Vitae;  

II. em caso de empate na pontuação terão prioridade os candidatos que ainda não contam com 

título de pós-graduação, seguido dos candidatos que contam com maior tempo de conclusão 

de curso de graduação.  

Art. 12. Os candidatos receberão uma pontuação para cada item da seleção e serão classificados em 

ordem decrescente, obedecendo a uma planilha de pontuação publicada como anexo do edital de 

seleção de candidatos.: 

Seção III - Da Matrícula  

Art. 13. Os candidatos classificados na seleção deverão efetuar sua matrícula na Secretaria do 

Curso, dentro do prazo fixado pelo edital.  

§ 1º. A falta de efetivação da matrícula no prazo fixado implica a desistência do candidato em 

matricular-se no Curso, bem como a perda de todos os direitos adquiridos pela classificação no 

processo seletivo.  

§ 2º. No caso de desistência dos candidatos classificados, a Coordenação poderá convocar outros 

candidatos inscritos e não classificados, por ordem de classificação, para ocupar as vagas existentes, 

desde que preencham as condições de seleção.  

Art. 14. Não será permitido trancamento de matrícula.  

CAPÍTULO IV - DO REGIME DIDÁTICO  

Art. 115. O Curso terá um período de 360 horas/aula, equivalendo a 24 créditos.  

§ 1º. O Curso será realizado através de aulas teóricas, seminários, palestras e oficinas, objetivando a 

unidade entre teoria e prática.  

§ 2º. O sistema de avaliação será efetuado, durante o Curso, com base em provas escritas, 

seminários, trabalhos escritos, (artigos, resenhas e/ou relatórios), acompanhamento do desempenho 

do(a) aluno(a) em atividades práticas ou outras atividades desenvolvidas a critério do docente do 

respectivo componente curricular, e, ao final do curso, com base na defesa pública do trabalho de 

conclusão do curso, na modalidade Monografia.   



§ 3º. As notas atribuídas às atividades e o grau final em cada componente curricular serão expressos 

em números com até uma casa decimal, sendo aprovado o aluno que obtiver conceito igual ou a C, 

conforme norma do IFSul.   

§ 3º. Os alunos deverão passar por processo de qualificação dos seus projetos em até 10 meses 
após seu ingresso no curso; 

§ 4º. A avaliação do trabalho de conclusão de curso na modalidade Monografia, será dividida entre 

a banca, composta pelo orientador do cursista (presidente da banca, mas sem direito a voto) e três 

professores convidados, dois integrantes do curso e um externo ao curso, sendo que a banca 

considerará o aluno aprovado ou reprovado. Não haverá atribuição de conceito.   

§ 5º. O aluno que for reprovado por frequência (faltas injustificadas) em um componente curricular 

será desligado do curso.  

§ 6º. O Curso terá uma duração de 12 meses para a ministração das disciplinas, e mais seis meses 

para elaboração e a defesa da Monografia de conclusão do Curso. O prazo poderá ser prorrogado 

pelo Colegiado do Curso por, no máximo, mais 6 meses.  

§ 7º. Após a conclusão dos créditos obrigatórios, o aluno manterá encontros com o orientador, para 

completar as 50 horas de elaboração do trabalho de final de curso. 

§ 8º. O aluno que não realizar a defesa final em no máximo 24 meses, contando a prorrogação, 
será desligado do Curso. 

CAPÍTULO V - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  

  Art. 16. Será permitido o aproveitamento de estudos realizados pelo aluno nesta ou em outras IES, 

desde que atendido o que reza a legislação do IFSul.  

CAPÍTULO VI - DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO  

Art. 17. Os certificados serão emitidos pelo Registro Acadêmico do Câmpus Pelotas Visconde da 

Graça, acompanhados dos respectivos históricos escolares, conforme as normas do IFSul.  

Art. 18. Para a obtenção do Certificado de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e 

Matemática para a Convivência com o Semiárido, o aluno deverá ter preenchido os seguintes 

requisitos:  

I. ter frequentado, pelo menos, 75% das aulas de cada disciplina;  

II. ter sido aprovado em todas as disciplinas conforme os critérios de avaliação estabelecidos;  

III. ter integralizado 24 créditos (360 horas)  nas disciplinas oferecidas conforme a estrutura 

curricular;  

IV. ter defendido a monografia ao final do Curso obtendo, pelo menos, o conceito C.  

Parágrafo único. Em caso de desistência, o aluno poderá solicitar uma declaração a respeito das 

disciplinas cursadas e nas quais obteve aprovação.  

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E/OU TRANSITÓRIAS  

Art. 19. Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pelo Colegiado do Curso.  

Art. 20. Este Regulamento passará a normalizar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de 

Especialização, denominado Curso de Especialização em Ciências e Tecnologias na Educação.  
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