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O Presente catálogo foi organizado pela Coordenação do Curso Tecnólogo em 

Cafeicultura em conjunto com a Diretoria de Ensino do Campus de Alegre. 

 

“As disposições constantes deste catálogo poderão ser modificadas pelos órgãos 
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APRESENTAÇÃO 

 

Com a finalidade de aperfeiçoar e fortificar o curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, o Ifes 
– Campus de Alegre, apresenta este catálogo como guia para orientar estudantes, educadores e 
comunidade. 
 
O presente documento é fruto de um trabalho coletivo, de participação democrática, que confere 
legitimidade e credibilidade ao resultado das informações disponibilizadas. 
 
Este catálogo define programas, objetivos, normas e procedimentos institucionais, orientando 
ações que possibilitam o planejamento. Estruturado de forma organizada e prática, possibilitando 
a pesquisa e a orientação de informações essenciais sobre nossa Instituição. 
 
Tem como finalidade apresentar a estrutura e o funcionamento da nossa Instituição, traçando 
horizontes que vislumbram um crescimento balizado na valorização do ser humano, o 
comprometimento com as demandas locais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
regional, bem como a educação científica e tecnológica, integrada a pesquisa e extensão. 
 
Tem como objetivo principal buscar atender às diferentes demandas que constituem a diversidade 
presente em nosso Campus, além de buscar simplificar nossa rotina acadêmica. 
 
Neste processo, acreditamos que foi uma conquista importante na construção da identidade 
institucional que almejamos. 
 
Compreender a construção de uma estrutura social democrática, sustentável e que respeita a 
diversidade, é buscar promover o desenvolvimento de nossa Instituição, trabalhando na direção 
de proporcionar o aprimoramento de diversos aspectos, socioculturais e tecnológicos, 
influenciando o despertar de talentos, a valorização do ser humano em todas suas 
potencialidades. 
 

 

Carla Macedo, 2017 

Diretora de Ensino 
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1. ÓRGÃOS E CONSELHOS DIRIGENTES 

República Federativa do Brasil: Michel Miguel Elias Temer Lulia 
http://www2.planalto.gov.br/ 

 
Ministério da Educação: José Mendonça Bezerra Filho 

https://www.mec.gov.br/ 
 

Secretaria de Educação Superior: Paulo Barone 
http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior 

 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica: Eline Neves Braga Nascimento 

http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica 
 

Ifes 
http://www.ifes.edu.br/ 

Reitoria 
Reitor: Jadir José Pela 

Pró-reitorias     
Administração e orçamento: Lezi José Ferreira 
Desenvolvimento institucional: Ademar Manoel Stange 
Ensino: Adriana Pionttkovsky Barcellos 
Extensão: Renato Tannure Rotta de Almeira 
Pesquisa e pós-graduação: André Romero da Silva 

  
Ifes – Campus de Alegre 
http://alegre.ifes.edu.br/ 

https://www.facebook.com/ifesdealegre/  
Diretoria Geral: Maria Valdete Santos Tannure - valdetetannure@ifes.edu.br 

Gabinete: Séphora Neves da Silva -  gabinete.alegre@ifes.edu.br 
Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas: Angela Maria do Amaral Abreu Carvalho - 
cgrh.alegre@ifes.edu.br 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação: Antônio Luiz da Silva Loca - suporte.al@ifes.edu.br 
Coordenadoria de Comunicação Social: Gisele Aparecida Mezabarba Mendonça - 
cso.alegre@ifes.edu.br 

Diretoria de administração e Planejamento: Carlos Humberto S. Moulin- dap.alegre@ifes.edu.br 
Coordenadoria Geral de Adminitração, Orçamento e Finanças: José de Mello Sobreira 
Filho - jose.sobreira@ifes.edu.br 
Coordenadoria Geral de Gestão de Campo: Paulo Robson Mansor - prmansor@ifes.edu.br 

Diretoria de Ensino: Carla Ribeiro Macedo - de.alegre@ifes.edu.br 
Coordenadoria Geral de Ensino: Simone de Melo Sessa - cge.alegre@ifes.edu.br 
Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade: Jacyara Conceição Rosa Mardgan - 
cgae.alegre@ifes.edu.br 
Registro Acadêmico do Ensino Técnico: Lidiany M. F. Nunes - 
ensinotecnico.alegre@ifes.edu.br 
Registro Acadêmico de Graduação: Iza Paula S.Amorim- ensinosuperior.alegre@ifes.edu.br 

Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão: Jânio Glória - dppge.al@ifes.edu.br 
Coordenadoria de Pesquisa: Luiz Flávio Vianna Silveira - pesquisa.alegre@ifes.edu.br 
Coordenadoria de Extensão: Marco Antônio Sattler - extensao.al@ifes.edu.br 
Coordenadoria de Inovação: Tércio da Silva de Souza - inovacao.alegre@ifes.edu.br 
Coordenadoria de Pós-graduação: Luciano Menini - ppga.alegre@ifes.edu.br (Mestrado) 
e posgrad.alegre@ifes.edu.br (Especialização) 
Coordenadoria de Integração Campus Comunidade: Claudio da Silva Paschoa - 
ciec.alegre@ifes.edu.br 
 

http://www2.planalto.gov.br/
https://www.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior
http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica
http://www.ifes.edu.br/
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mailto:gabinete.alegre@ifes.edu.br
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mailto:cristiano.fim@ifes.edu.br
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mailto:cristiano.fim@ifes.edu.br
mailto:cristiano.fim@ifes.edu.br
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mailto:pesquisa.alegre@ifes.edu.br
mailto:extensao.al@ifes.edu.br
mailto:inovacao.alegre@ifes.edu.br
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mailto:posgrad.alegre@ifes.edu.br
mailto:ciec.alegre@ifes.edu.br


8 

 

 

2. Ifes 

 

MISSÃO 

Promover educação profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e 

extensão, para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável. 

 

VISÃO DE FUTURO 

Ser referência em educação profissional, proporcionando o desenvolvimento tecnológico 

e socioeconômico do Espírito Santo, com reconhecimento nacional e internacional. 

 

VALORES 

Comprometimento. Cooperação. Ética. Excelência. Inclusão. Responsabilidade Social. 

Sustentabilidade. Transparência. 
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3. RESUMO HISTÓRICO DO CAMPUS DE ALEGRE 

O programa de ensino agrícola de grau elementar e médio foi institucionalizado, no Brasil, pela Lei 

Orgânica do Ensino Agrícola, Decreto Lei nº 9.613, de 20/08/1946, e artigos 2º e 4º do Decreto 

Federal nº 22.470, de 20/01/1947, que apresentava a seguinte inovação: criação de escolas 

agrícolas, que deveriam funcionar em regime de internato, onde seriam ministradas as quatro 

séries do 1º ciclo (Ginásio Agrícola) e as três séries do 2º ciclo, atribuindo-se aos concluintes o 

diploma de Técnico em Agricultura. 

Objetivando atingir as metas desse Decreto, em 07/05/1953, foi firmado um convênio entre o 

Governo da União e do Estado do Espírito Santo, para a formação de uma escola agrícola no 

Município de Alegre. Foi escolhida, para esse fim, a Fazenda da "Caixa D'Água", com área de 

323,51ha situada em Rive, Distrito de Alegre. 

Em 29/06/1953, pela Portaria nº 825, da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário - 

SEAV, Ministério da Agricultura, foi nomeado como primeiro Diretor da Escola, o Engenheiro 

Agrônomo Ivan Neves de Andrade, que iniciou a construção das instalações necessárias ao seu 

funcionamento. 

A Escola Agrícola de Alegre (EAA) funcionou como Centro de Treinamento Rural nos dois 

primeiros anos do Governo Estadual de Carlos Lindenberg e, em 02/03/1962, foram iniciadas as 

atividades escolares, trabalhando apenas com o ensino fundamental, então denominado de 

ginásio, que recebeu novas turmas até 1966, quando se inicia a oferta do curso Técnico Agrícola. 

Era o princípio da nova formação profissional dos jovens alunos dessa importante região, como 

ação efetiva da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), em que se promovia as Escolas Agrícolas para Colégios, sendo responsáveis por 

ministrar as três séries do 2º ciclo (Colegial), atual ensino médio, conferindo aos concluintes o 

Diploma de Técnico Agrícola. 

Em fevereiro de 1964, pelo Decreto 53.558, foi estabelecida a designação de Colégio Agrícola de 

Alegre (CAA). A primeira turma de técnicos agrícolas foi formada em 1968. 

Em 17 de dezembro de 1974, o Estado do Espírito Santo, conforme Lei Estadual nº 2.949, doou à 

União Federal a área de terra onde está situado o atual campus. 

O curso técnico agrícola funcionou até 1975 sendo, a partir dessa data, denominado Técnico em 

Agropecuária. 

Por meio do Decreto nº 83.935, de 4 de setembro de 1979, foi substituída a denominação de 

Colégio, então vigente, para Escola Agrotécnica Federal de Alegre (EAFA), que se transformou 

em autarquia em 1993, e assim permaneceu até dezembro de 2008. 

A Escola Agrotécnica Federal de Alegre teve declarado regularidade dos estudos pela Portaria nº 

20, de 29/08/1980, da Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus do Ministério da Educação e Cultura, 

depois vinculada à Secretaria de Ensino de 2º Grau, do Ministério da Educação, conforme item I 

da Portaria nº 833 de 01/12/1986. 

Em 2008, precisamente em 29 de dezembro, sob a Lei nº 11.892, nasce a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criam-se os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, que no Espírito Santo foi o resultado da união das autarquias federais 

existentes, o CEFETES, a EAFA, a EAFCOL e a EAFST, respectivamente, Centro Federal de 
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Educação Técnica e Tecnológica do Espírito Santo, Escola Agrotécnica Federal de Alegre, Escola 

Agrotécnica Federal de Colatina e Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa.  

Numa breve linha do tempo, pode-se assim sintetizar o caminhar histórico dos nomes do Campus 

de Alegre: EAA (1953) – CAA (1964) – EAFA (1979) – Ifes–Campus de Alegre (2008). 

Fonte: Adaptado de SUETH et al. (2009) e CAMPUS DE ALEGRE (2017). 

OBS: Comemora-se o aniversário do Campus no dia 07 de maio de cada ano. 
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4. ORGANOGRAMA, EM LISTA, DO Ifes 

Organograma do Instituto Federal do Espírito Santo em forma de lista 
1. Conselho Superior  
1.1 Conselho de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão  
1.1.1 Câmaras  
1.1.2 Fóruns  
1.2 Comissão Própria de Avaliação 
2. Reitoria  
2.1 Gabinete  
2.1.1 Chefe de Gabinete  
2.1.2 Diretoria Executiva  
2.1.3 Secretaria  
2.2 Assessorias  
2.2.1 Assessoria de Comunicação Social  
2.2.1.1 Fórum de Comunicação Social  
2.2.2 Assessoria Processual  
2.2.3 Assessoria Técnica  
2.3 Pró-reitorias  
2.3.1 Pró-reitoria de Ensino  
2.3.1.1 Diretoria de Ensino Técnico  
2.3.1.2 Diretoria de Graduação  
2.3.1.3 Diretoria de Educação à Distância  
2.3.2 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação  
2.3.2.1 Diretoria de Pesquisa  
2.3.2.1.1 Comitê de Ética em Pesquisa  
2.3.2.1.2 Comitê de Ética no uso de Animais  
2.3.2.2 Diretoria de Pós-graduação  
2.3.3 Pró-reitoria de Extensão  
2.3.3.1 Diretoria de Relações Empresariais e Extensão Comunitária  
2.3.3.2 Diretoria de Extensão Tecnológica  
2.3.3.2.1 Agência de Inovação do Ifes  
2.3.4 Pró-reitoria de Administração e Orçamento  
2.3.4.1 Diretoria de Administração e Orçamento  
2.3.5 Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional  
2.3.5.1 Diretoria de Planejamento  
2.3.5.2 Diretoria de Gestão de Pessoas  
2.3.5.2.1 Comissão Interna de Supervisão  
2.3.5.3 Diretoria de Tecnologia da Informação  
2.3.5.3.1 Comitê de Tecnologia da Informação  
2.4 Auditoria Interna  
2.5 Procuradoria Jurídica  
2.6 Órgãos Assessores  
2.6.1 Conselho Comunitário  
2.6.2 Ouvidoria  
2.6.3 Comissão de Ética  
2.6.4 Fóruns  
2.7 Colégio de Dirigentes  
2.7.1 Câmaras  
2.7.2 Fóruns 
3. Campi  
3.1 Conselho de Gestão do Campus 
 
Mais detalhes: https://www.ifes.edu.br/ 

 



12 

 

 

5. ORGANOGRAMA, EM LISTA, DO CAMPUS DE ALEGRE 

1. Diretoria Geral 
1.1. Gabinete da Diretoria 
1.2.  Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas 
1.3. Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
1.4. Coordenadoria de Comunicação Social 
2. Diretoria de Administração e Planejamento 
2.1. Coordenadoria Geral de Administração, Orçamento e Finanças 
2.2. Coordenadoria Geral de Gestão de Campo 
3. Diretoria de Ensino 
3.1. Coordenadoria Geral de Ensino 
3.2. Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade 
3.3. Registro Acadêmico do Ensino Técnico 
3.4. Registro Acadêmico de Graduação 
4. Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão 
4.1. Coordenadoria de Pesquisa 
4.2. Coordenadoria de Extensão 
4.3. Coordenadoria de Inovação 
4.4. Coordenadoria de Pós-graduação 
4.5. Coordenadoria de Integração Campus Comunidade 
 
Mais detalhes: http://alegre.ifes.edu.br/ 
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6. CURSOS REGULARES OFERTADOS NO CAMPUS DE 

ALEGRE 

NÍVEIS MODALIDADE CURSOS 

TÉCNICO 
INTEGRADO 

AGROPECUÁRIA 

AGROINDÚSTRIA 

INFORMÁTICA 

A DISTÂNCIA ADMINISTRAÇÃO 
   

GRADUAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 

CAFEICULTURA 

LICENCIATURA BIOLOGIA 

BACHARELADO BIOLOGIA 

ENGENHARIA AQUICULTURA E PESCA 
   

PÓS-GRADUAÇÃO 
LATO SENSU AGROECOLOGIA 

STRICTO SENSU 
(Profissionalizante) 

AGROECOLOGIA 

 
 

 

7. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CAMPUS DE 
ALEGRE 

 
Biblioteca “Monsenhor José Bellotti”: 
Comprovantes de: empréstimo; devolução. Recibo de multa. Recibo de Nada Consta. Para os 
trabalhos de conclusão de curso, TCC: Ficha catalográfica e Recibo de envio da versão final. 
 
Registro Acadêmico de Graduação: 
Atestado de matrícula. Histórico escolar – parcial e final. Certificado de conclusão de curso. 
Diploma. 
 
Coordenação Geral de Assistência ao Educando (CGAE): 
Declaração de nada consta. Identidade estudantil. 
 
Coordenação de Curso: 
Declaração: de nada consta; de participação em visitas técnicas; de participação no programa 
auxílio monitoria. Requerimento de avaliação substitutiva. 
  
Coordenação de Pesquisa: 
Declaração: status de projeto de pesquisa cadastrado no Sigpesq; plano de trabalho (voluntários e 
bolsistas); nada consta. 
 

 

OBS: A requisição dos documentos acima, deve ser realizada em cada ambiente, obedecendo a 

normas próprias. 
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8. CURSO DE TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA 

8.1. INFORMAÇÕES GERAIS 

TIPO DE CURSO: de graduação.   HABILITAÇÃO/MODALIDADE: Tecnólogo em 

Cafeicultura/Presencial. ÁREA DE CONHECIMENTO/EIXOTECNOLÓGICO: Recursos 

Naturais/Recursos Naturais. LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Instituto Federal do Espírito Santo - 

Campus de Alegre. RECONHECIMENTO: Reconhecido (Portaria do MEC, nº 39/2013). 

AUTORIZAÇÃO: Autorizado (Resolução do CS, nº 03/2010).   ANO DE INÍCIO: 2010. TURNO: 

Matutino – 40 vagas anuais – entrada única no início do ano. SITUAÇÃO NO CATÁLOGO 

NACIONAL DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA: Cadastrado. SITUAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO CONSELHO PROFISSIONAL: Profissão Registrada (cadastrada mediante sessão 

plenária ordinária do sistema CONFEA/CREA, nº  1.412, de 28 de agosto de 2014 e inserida na 

tabela de títulos profissionais do CONFEA, Resolução nº 473, de 2002, atualizada em 18 de 

dezembro de 2017, sob código nº 312-25-00. Os profissionais formados passam a ser 

identificados como Tecnólogos(as) em Cafeicultura. As atribuições profissionais concedidas 

encontram-se, principalmente, na Resolução do sistema, sob nº 313, de 1986). 

 

8.2. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Composição: José Francisco Lopes (Presidente); João Batista Esteves Peluzio; Júlio Cezar 

Machado Baptestini; Maurício Novaes Souza; Otacílio José Passos Rangel (Portaria do Ifes – 

Campus de Alegre, nº 74/2018). 

Finalidades: atualização do Projeto Pedagógico de Curso – PPC;  implantação do Projeto 
Pedagógico de Curso e; consolidação do Projeto Pedagógico de Curso. 
Resolução do Conselho Superior do Ifes, nº 014/2009. 

 

8.3. COLEGIADO ACADÊMICO 

Composição: José Francisco Lopes (Presidente). 

Representantes da área técnica: Alexandre Cristiano Santos Jr., João Batista Esteves Peluzio, 

Júlio Cezar Machado Baptestini, Otacílio José Passos Rangel; (Titulares). Daiani Bernardo 

Pirovane, Jeferson Luiz Ferrari; Luiz Flávio Vianna Silveira; Maurício Novais Souza (Suplentes). 

Representantes da área básica: Élcio do Nascimento Chagas e Tércio da Silva Souza (Titulares). 

Luciano Menini e Roberto Vargas. (Suplentes). 

Representantes discentes: Maria Karolina da Silva Barbosa (Titular) e André Soares de castro 

(Suplente). 

Representante da Coordenadoria Pedagógica – Cláudia Castro de Carvalho Nascimento. 

Finalidades: contribuir com o Núcleo Docente Estruturante - NDE na atualização, implantação e 
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; homologar a oferta de vagas para o curso em cada 
período letivo e encaminhá-la ao Diretor do Campus, obedecendo ao prazo do Calendário 
Acadêmico; definir as listas da oferta de componentes curriculares para cada período letivo e 
homologá-las após aprovação pelas Coordenadorias dos Cursos, em conformidade com os 
prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico; propor o horário dos componentes curriculares e 
das turmas do seu curso, ouvidas as Coordenadorias envolvidas, observando a compatibilidade 
entre eles, exceto para cursos na modalidade a distância; orientar a elaboração e revisão dos 
planos de ensino dos componentes curriculares do curso, bem como dos mapas de atividades dos 
cursos a distância, propondo alterações, quando necessárias; sugerir às Coordenadorias ou 
professores das diversas áreas do curso a realização e a integração de programas de pesquisa e 
extensão de interesse do curso; propor ao setor de registro acadêmico a suspensão temporária de 
ofertas de turmas/componentes curriculares quando a demanda ficar abaixo do que estabelecem 
as normas acadêmicas; definir, junto às Coordenadorias acadêmicas, a necessidade de 
realização de programas e de períodos especiais de estudos de interesse do curso; estabelecer 
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equivalências de estudos e indicar os componentes curriculares a serem adaptados ou 
dispensados, em casos de aproveitamento de estudos; examinar, decidindo em primeira instância, 
as questões acadêmicas suscitadas tanto pelo corpo discente quanto pelo docente, cabendo 
recurso da decisão à Diretoria de Ensino ou ao setor equivalente do Campus; elaborar e aprovar o 
plano anual de atividades do Colegiado; elaborar e aprovar o relatório anual de atividades do 
Colegiado para envio à Diretoria de Graduação ou de Pós-Graduação; estabelecer normas e 
procedimentos para o seu funcionamento, bem como propor seu Regimento Interno, que deverá 
ser homologado pela Diretoria de Ensino ou setor equivalente do Campus; criar comissões 
temporárias para o estudo de assuntos específicos ou para coordenar atividades de sua 
competência; coordenar as atividades de auto avaliação, sob a supervisão da CPA. 
Resolução do Conselho Superior do Ifes, nº 65/2010. 
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8.4. MATRIZ CURRICULAR 

 
Visão Geral do Curso 
  

VISÃO GERAL DO CURSO 

ITENS CARGA HORÁRIA (horas) 

Aulas obrigatórias 2.400 

TCC    105 

Carga Horária Total (horas) 2.505 

 
 
Visão Semestral da Matriz Curricular 

 
 

PRIMEIRO ANO 

PRIMEIRO SEMESTRE 

Código Disciplina 
Aula/ 

semana 

 
Situação* 

Carga 
horária 

total (horas) 

BIO 190 Biologia Vegetal 05 Ob. 75 

QUI 100 Fundamentos de Química 04 Ob. 65 

MAT 100 Fundamentos de Matemática 04 Ob. 65 

LET 100 Português Instrumental 04 Ob. 65 

EDU 280 Metodologia Científica 04 Ob. 65 

ENG 110 Climatologia 04 Ob. 65 

Carga Horária Obrigatória 25 - 400 

* Obrigatória (Ob.). 
 
 
 
 

PRIMEIRO ANO 

SEGUNDO SEMESTRE 

Código Disciplina 
Aula/ 

semana 

 
Situação* 

Carga 
horária 

total (horas) 

FIT 190 Morfofisiologia do Cafeeiro 04 Ob. 65 

SOL 120 Pedologia 04 Ob. 65 

MAT 161 Estatística I 04 Ob. 65 

LET 110 Inglês Instrumental 03 Ob. 45 

QUI 140 Bioquímica 03 Ob. 45 

ENG 320 Topografia 04 Ob. 65 

FIT 370 Histórico e Melhoramento do Café 03 Ob. 50 

Carga Horária Obrigatória 25 - 400 

* Obrigatória (Ob.). 
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SEGUNDO ANO 

TERCEIRO SEMESTRE 

Código Disciplina 
Aula/ 

semana 

 
Situação* 

Carga 
horária 

total 
(horas) 

MAT 360 Experimentação Agrícola 05 Ob. 75 

FIT 340 Manejo Cultural I 04 Ob. 65 

SOL 370 
Fertilidade do Solo e Nutrição do 
cafeeiro 

04 
Ob. 

65 

ENG 360 Geoprocessamento 04 Ob. 65 

ENG 350 
Construções e Instalações da 
Cafeicultura 

04 
Ob. 

65 

FIT 441 Colheita e Pós-colheita do café 04 Ob. 65 

Carga Horária Obrigatória 25 - 400 

* Obrigatória (Ob.). 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO ANO 

QUARTO SEMESTRE 

Código Disciplina 
Aula/ 

semana 

 
Situação* 

Carga 
horária 

total 
(horas) 

FIT 341 Manejo Cultural II 04 Ob. 65 

FIT 330 Vivericultura 04 Ob. 65 

SOL 371 
Correção do solo e adubação do 
cafeeiro 

05 
Ob. 

75 

SOL 440 Uso e Conservação do Solo e da Água 04 Ob. 65 

ERU 330 Gestão do Agronegócio Café 07 Ob. 105 

LET 290 Seminário I 01 Ob. 25 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso** - - 35 

Carga Horária Obrigatória 25 - 400 

Carga Horária Total (incluindo TCC) 29 - 435 

* Obrigatória (Ob.). 
**Apresentação de projeto. Não compõe carga horária computável no período. 
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TERCEIRO ANO 

QUINTO SEMESTRE 

Código Disciplina 
Aula/ 

Semana 

 
Situação* 

Carga 
Horária 

Total (horas) 

FIP 320 Manejo de Doenças do Cafeeiro 04 Ob. 65 

ERU 390 Planejamento da Produção 04 Ob. 65 

FIT 444 Cafeicultura Agroecológica 04 Ob. 65 

ENG 340 Irrigação na Cafeicultura 04 Ob. 65 

ENG 330 Mecanização da Cafeicultura 04 Ob. 65 

ENG 390 
Tec. de Aplicação de Agrotóxicos e 
Afins 

02 
Ob. 

30 

FIT 390 Seminário da Cafeicultura 03 Ob. 45 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso** - - 35 

Carga Horária Obrigatória 25 - 400 

Carga Horária Total (Incluindo TCC) 28 - 435 

* Obrigatória (Ob.).   ** Não compõe carga horária computável no período. 
 
 
 

TERCEIRO ANO 

SEXTO SEMESTRE 

Código Disciplina 
Aula/ 

Semana 

 
Situação* 

Carga 
Horária 

Total (horas) 

ENT 320 Manejo de Pragas do Cafeeiro 04 Ob. 65 

FIT 443 Certificação da Cafeicultura 03 Ob. 45 

ENG 370 
Industrialização e Téc. Dietética do 
Café 

04 
Ob. 

65 

ERU 350 Comunicação Rural 04 Ob. 65 

ENG 373 Qualidade Física e Bebida 04 Ob. 65 

ENG 391 Segurança no Trabalho 03 Ob. 50 

TAL 300 Café e Saúde 03 Ob. 45 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso** - - 35 

Carga Horária Obrigatória 25 - 400 

Carga Horária Total (incluindo TCC) 28 - 435 

* Obrigatória (Ob.).   ** Não compõe carga horária computável no período. 
 
 
OBS: Encontram-se à disposição dos acadêmicos, por interesse expresso, de forma extra a 
formação, as seguintes disciplinas: Tópicos de Estatística no “software” R (MAT 260) e 
Libras (LET 300), ofertadas, respectivamente, no 3º e 6º períodos. 
 
 
 
 



8.5. VISÃO GERAL DA MATRIZ CURRICULAR 
 

1º. ANO 2º. ANO 3º. ANO 

1º. SEMESTRE 2º. SEMESTRE 3º. SEMESTRE 4º. SEMESTRE 5º. SEMESTRE 6º. SEMESTRE 

BIO 190 
Biologia Vegetal 

FIT 190 
Morfofisiologia do 

Cafeeiro 

MAT 360 
Experimentação 

Agrícola 

FIT 341 
Manejo Cultural II 

FIP 320 
Manejo de Doenças 

do Cafeeiro 

ENT 320 
Manejo de Pragas 

do Cafeeiro 

QUI 100 
Fundamentos de 

Química 

SOL 120 
Pedologia 

FIT 340 
Manejo Cultural I 

FIT 330 
Vivericultura 

ERU 390 
Planejamento da 

Produção 

FIT 443 
Certificação da  

Cafeicultura 

MAT 100 
Fundamentos de 

Matemática 

MAT 161 
Estatística I 

SOL 370 
Fertilidade do Solo e 
Nutrição do Cafeeiro 

SOL 371 
Correção do solo e 

adubação do 
cafeeiro 

FIT 444 
Cafeicultura 

Agroecológica 

ENG 370 
Industrialização e 

Técnica Dietética do 
Café 

LET 100 
Português 

Instrumental 

LET 110 
Inglês Instrumental 

ENG 360 
Geoprocessamento 

SOL 440 
Uso e Conservação 
do Solo e da Água 

ENG 340 
Irrigação na 
Cafeicultura 

ERU 350 
Comunicação Rural 

EDU 280 
Metodologia 

Científica 

QUI 140 
Bioquímica 

ENG 350 
Construções e 
Instalações da 
Cafeicultura 

ERU 330 
Gestão do 

Agronegócio Café 

ENG 330 
Mecanização da 

Cafeicultura 

ENG 373 
Qualidade Física e 

Bebida 

ENG 110 
Climatologia 

ENG 320 
Topografia 

FIT 441 
Colheita e Pós-
colheita de café 

LET 290 
Seminário I 

ENG 390 
Tecnologia de 
Aplicação de 

Agrotóxicos e Afins 

ENG 391 
Segurança no 

Trabalho 

- 

FIT 370 
Histórico e 

Melhoramento do 
café 

- 
TCC* 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

FIT 390 
Seminário da 
Cafeicultura 

TAL 300 
Café e Saúde 

- - - - 
TCC* 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

TCC* 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 

* Não compõe carga horária computável no semestre. A carga horária de 105h será computada após a apresentação e entrega oficial do 
mesmo, segundo normas do Ifes. 
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8.6. FLUXOGRAMA DO CURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TCC 

C.H.:105 h 

1º Semestre 

(Carga Horária: 400 h) 
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O 

5º Semestre 

(Carga Horária: 400 h) 

 

 

 

4º Semestre 

(Carga Horária: 400 h) 

 

 

 

Mercado de Trabalho e, ou 

Continuidade de Estudos 

3º Semestre 

(Carga Horária: 400 h) 

 

 

 

 

2º Semestre 

(Carga Horária: 400 h) 

 

 

 

3
o
 

A

N

O 

1
o
 

A

N

O 

6º Semestre 

(Carga Horária: 400 h) 
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8.7. EMENTÁRIO 

 

DISCIPLINA EMENTA 

Biologia Vegetal – 
BIO 190 

Célula vegetal: parede celular, plastídios; sistema de endomembranas; 
sistema vacuolar; substâncias ergásticas. Histologia: meristemas primários 
e secundários e intercalar; parênquima; colênquima e esclerênquima; 
xilema e floema; epiderme e periderme; estruturas secretoras. Anatomia: 
estrutura primária e secundária da raiz e do caule e adaptações 
funcionais; estrutura básica da folha e variações; estrutura e variação de 
esporângios, gametângios, flor, fruto e semente, entre grupos de plantas. 

Fundamentos de 
Química – QUI 100 

Estrutura eletrônica dos átomos (níveis e subníveis de energia). 
Propriedades periódicas (raio atômico, energia de ionização, afinidade 
eletrônica e eletronegatividade). Ligações químicas (ligação iônica e 
covalente). Forças intermoleculares (química supramolecular, sistemas 
biológicos, materiais). Reações químicas. Cálculos químicos e 
estequiometria. Estudo das funções químicas (destacando as suas 
propriedades típicas e nomenclatura).  Soluções (classificação, 
solubilidade e concentração). Equilíbrio químico (analise gráfica, 
constantes, deslocamento, pH, sistemas tampão e hidrólise). Química do 
carbono. Estudo das principais funções da química orgânica destacando 
as suas propriedades típicas e importância, nomenclatura e estrutura dos 
principais compostos. Instrumentação básica em laboratório de química. 
Técnicas de preparo e padronização de soluções. Análise volumétrica 
(neutralização). Análise química da água. Método Potenciométrico (pH). 
Métodos espectroscópicos de análise: espectroscopia convencional 
(colorimetria) e de chama. 

Fundamentos da 
Matemática – MAT 

100 

Números reais; percentagens; noções de matemática financeira; equações 
de 1º. e 2º. Grau; noções de conjuntos; funções elementares; noções de 
critério mínimos quadrados; noções de derivada e integral. 

Português 
Instrumental – LET 

100 

Tipologia textual. Leitura e análise de textos técnicos, científicos e 
dissertativos. Usos e funções da linguagem oral e escrita. Mecanismos de 
textualização. Produção de textos. Gramática: concordância nominal e 
verbal, grafia de palavras, período composto por coordenação e 
subordinação, paralelismo gramatical, pontuação e acentuação gráfica. 

Metodologia 
Científica – EDU 280 

Filosofia do conhecimento. Os diferentes níveis de conhecimento.  
Conceitos e fundamentos da metodologia e da pesquisa científica. 
Pesquisa bibliográfica, de campo e de laboratório. Técnicas de estudo e 
de leitura. Esquema, resumo, resenha. Técnicas e normas para 
elaboração de trabalhos científicos e acadêmicos. Paper, monografia, 
fichamento, conferência, painel, seminário e simpósio. Projeto de 
pesquisa. Publicações científicas de acordo com as normas da ABNT. 

Climatologia – ENG 
110 

Ciclo hidrológico. Precipitação. Evapotranspiração. Infiltração. Elementos e 
fatores climáticos. A atmosfera. Radiação solar. Tipo de classificação dos 
climas. Hidrometeorologia. Preservação de nascentes. Balanço hídrico. 
Estação climatológica. Instrumentos de medição. Zoneamento climático. 
Climatologia agrícola. 

Morfofisiologia do 
Cafeeiro – FIT 190 

Fotossíntese e Respiração; Nutrição e Metabolismo Mineral; Relações 
Hídricas: Absorção de Água, Transpiração e Gutação; Translocação de 
Fotoassimilados; Biociclo Vegetal; Fisiologia do Cafeeiro; Estrutura e 
fisiologia de raiz, caule, folha, flor, fruta e semente; Fenologia do cafeeiro. 
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Pedologia – SOL 120 

Conceito de solo; Noções de mineralogia e geologia; Intemperismo e 
formação dos solos; Morfologia dos solos; Atributos físicos do solo: 
Textura, Estrutura, Densidade, Porosidade; Estabilidade de agregados; 
Relação solo-água; potencial da água do solo, retenção e movimentação 
da água no solo; Infiltração e escoamento superficial de água no solo; 
Aeração e temperatura no solo; Atributos químicos: complexo coloidal e 
superfície específica, desenvolvimento de cargas elétricas; Matéria 
orgânica do solo: frações, localização, dinâmica e importância; Biota do 
solo: microrganismos, meso e macrofauna; Classificação dos solos; 
Levantamentos pedológicos: procedimentos e uso de mapas do solo; o 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 

Estatística I – MAT 
161 

Coleta de dados, Técnica de Amostragem, Distribuição de Frequência, 
gráficos, tabelas, medidas de posição e dispersão, medidas de assimetria 
e curtose, Introdução a probabilidade. 

Inglês Instrumental – 
LET 110 

Desenvolvimento da habilidade de leitura de textos diversos, com 
predominância daqueles voltados para a área de atuação profissional dos 
alunos. Revisão gramatical da língua inglesa. Vocabulário técnico e 
morfossintaxe básica para a leitura de textos técnicos e/ou científicos 
diversos. Identificação da ideia ou tópico principal do texto. Análise e 
avaliação da informação transmitida pelo texto. 

Bioquímica – QUI 
140 

Funções orgânicas de interesse para a bioquímica. Carboidratos. Lipídios. 
Aminoácidos e proteínas. Enzimas. Vitaminas. Ácidos nucléicos. 
Metabolismo de carboidratos: glicólise, fermentação, ciclo de Krebs e 
cadeia respiratória. Metabolismo de lipídeos. Metabolismo de compostos 
nitrogenados. Biossíntese de carboidratos, lipídios e proteínas. Bioquímica 
hormonal. 

Topografia – ENG 
320 

Normas e conceitos básicos. Instrumentos mecânicos-óticos e de 
automação topográfica. Materialização de pontos e linhas. Orientação 
goniométrica. Métodos de levantamentos topográficos planialtimétricos. 
Processamento de dados de campo. Escala. Desenho topográfico. 
Avaliação de áreas. Cálculo de volumes. Interpretação topológica. 
Locação de projetos agrícolas. 

Histórico e 
Melhoramento do 

Café – FIT 370 

Histórico da cafeicultura no Brasil e no mundo; Classificação Botânica; 
Origem e distribuição geográfica do cafeeiro; Descrição das espécies mais 
importantes de Coffea; Mutantes de Coffea, variedades exóticas e/ou não 
cultivadas; Evolução de cultivares de Coffea no Brasil; Cultivares 
melhoradas de Coffea atualmente no Brasil: características e histórico de 
sua obtenção; Estrutura floral e biologia da reprodução do cafeeiro; 
Objetivos do melhoramento genético do cafeeiro no Brasil; Métodos de 
melhoramento e técnicas empregadas na seleção de progênies de 
cafeeiros no Brasil. 

Experimentação 
Agrícola – MAT 360 

Princípios básicos da experimentação; Análise de variância e teste F; Uso 
de tabelas de dados; Delineamento Inteiramente casualizado; 
Delineamento em Blocos Casualizados; Experimentos Fatoriais; 
Experimentos em Parcelas subdivididas; Teste de médias (Tukey, Duncan, 
Scheffée, t); Análise de regressão linear. 

Manejo Cultural I – 
FIT 340 

Escolha da área. Variedades e cultivares. Implantação da lavoura cafeeira: 
preparo e conservação do solo, espaçamentos, sistemas de plantio, 
replantio e planejamento dos tratos culturais. 
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Fertilidade do Solo e 
Nutrição do Cafeeiro 

– SOL 370 

Elementos nutrientes essenciais e benéficos. Distribuição dos nutrientes 
no sistema solo: fator quantidade, intensidade e capacidade e poder 
tampão do solo. Mobilidade de nutrientes no solo. Introdução ao estudo da 
nutrição de plantas. Lei do Mínimo e equilíbrio nutricional. Conteúdo e 
concentração de nutrientes nas diversas partes do cafeeiro. Mobilidade de 
nutrientes na planta: absorção, translocação e redistribuição. Função dos 
macronutrientes e micronutrientes no cafeeiro. Sintomas de deficiência 
nutricional. Absorção foliar de nutrientes na forma de sais e quelados. 
Consumo de luxo e toxidez. Relações da microbiologia com a fertilidade 
do solo. 

Geoprocessamento 
– ENG 360 

Cartografia – Fundamentos e Conceitos (Histórico, forma da terra, 
levantamentos, aerolevantamentos); Elementos de representação; 
Representação cartográfica (Tipos e escalas); Coordenadas; Projeções 
Cartográficas e Sistemas de Referência. Sensoriamento Remoto - 
Histórico e Definições, Princípios Físicos de Sensoriamento Remoto e 
Comportamento Espectral de Alvos, Tipos de Sensores: sensores ativos e 
passivos; Sistemas Orbitais de Estudo da Terra; Resoluções: Espacial, 
Espectral, Temporal e Radiométrica; Dados Raster: estrutura, resolução e 
formato; Aplicações: Análise e monitoramento do uso do solo; recursos 
hídricos, geomorfologia e à agricultura. Global Positioning System (GPS)  
Histórico e fundamentos. Modo de determinação das coordenadas. 
Receptores GPS: tipos e especificações. Erros: Erros do satélite; erros de 
multitrajetória; erros de recepção. Métodos de posicionamento GPS: 
posicionamento autônomo; posicionamento relativo (DGPS); DGPS em 
tempo real; DGPS pós-processado. Prática de posicionamento GPS. 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) Definições e Conceitos. 
Componentes de um SIG: arquitetura; dados; infra-estrutura de software e 
hardware. Dados de um SIG: planos de informações; estrutura dos dados 
SIG; formatos gráficos; análise espacial. Aplicações à cafeicultura, ao 
meio-ambiente e produção cartográfica. Funcionalidades básicas de 
softwares. 

Construções e 
Instalações da 

Cafeicultura – ENG 
350 

Elaboração de Projetos de Construções. Materiais de Construção. 
Desenho Arquitetônico. Habitação nas Fazendas Cafeeiras. Estruturas 
para Secagem e Armazenamento de Café. 

Colheita e Pós-
colheita do Café – 

FIT 441 

Colheita: Previsão de safra; Preparo da lavoura e propriedade para a 
colheita; Materiais, utensílios e mão-de-obra necessários à colheita; Tipo 
e forma correta da colheita; Recolhimento do café colhido, sua abanação, 
medição, acondicionamento e transporte; Pós-colheita: Nova abanação 
do café; Lavação do café; Formas de preparo e secagem de café; 
Estruturas necessárias para secagem, armazenamento e beneficiamento 
do café. 

Tópicos de 
Estatística no 

Software R – MAT 
260 

Conceitos iniciais sobre o R, Linguagem R Objetos e propriedades, 
Estruturas do R, Criação e edição de gráficos. Histograma, diagrama 
dispersão, gráfico de barras, boxplot, Estatísticas descritivas, Simulação 
de distribuições de probabilidade, Testes Estatísticos, Estatística 
Experimental: Delineamento inteiramente casualizado, Blocos 
casualizados, Experimentos fatoriais, Experimentos em Parcelas 
subdivididas, Análise de regressão linear simples. 

Manejo Cultural II – 
FIT 341 

Manejo de plantas invasoras e podas na lavoura de café. 
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Viveiricultura – FIT 
330 

Legislação: Legislação sobre viveiros de café; Registro Nacional de 
Cultivares; Registro Nacional de Sementes e Mudas, Inscrição dos 
viveiros e responsabilidade técnica. Produção de sementes: Colheita, 
secagem, armazenamento, amostragem, germinação, fiscalização e 
certificação. Produção de estacas: Jardins clonais para produção de 
estacas, coleta de estacas, preparo das estacas, encanteiramento de 
estacas.  Viveiros: Local, tamanho, tipos, construção, canteiros, 
sementeiras, recipientes, substratos, tratos culturais e aclimatação de 
mudas.  Enxertia: Justificativa, método de enxertia e condução das 
mudas enxertadas.  Cultivo “in vitro”: Justificativa, ambientes para o 
cultivo, meios de cultura. 

Irrigação na 
Cafeicultura – ENG 

340 

Água no Solo; Relações Hídricas do Cafeeiro; Métodos e Sistemas de 
Irrigação para o Cafeeiro; A Água para Irrigação do Cafeeiro; 
Dimensionamento de Sistemas de Irrigação; Manejo Racional da 
Irrigação; Avaliação de Sistemas de Irrigação; Custos na Irrigação do 
Cafeeiro. 

Uso e Conservação 
do Solo e da Água – 

SOL 440 

Planejamento do uso e manejo do solo. Avaliação dos recursos naturais 
e uso do solo nas propriedades. Erosão e processos erosivos. Modelos 
de predição de perda de solo.  Práticas conservacionistas: vegetativas, 
edáficas e mecânicas. Dimensionamento de sistemas hidroagrícolas. 
Conservação de nascentes. 

Gestão do 
Agronegócio Café – 

ERU 330 

Conceitos e princípios básicos do agronegócio; Gerenciamento dos 
sistemas agroindustriais; A inter-relação entre os elos da cadeia produtiva; 
A Administração rural; A Gestão da produção rural no Agronegócio; As 
características dos empreendimentos rurais; tipos de empresas agrícolas e 
o desenvolvimento sustentável; Associativismo/cooperativismo no 
agronegócio; Agroqualidade; Conceitos básicos de empreendedorismo, 
economia e contabilidade. 

Seminário I – LET 
290 

Conceitos e princípios básicos de seminário. Normas para apresentação 
escrita e visual de materiais. Conhecer e utilizar os equipamentos 
comumente presentes em salas de aula (quadro branco, quadro a giz, 
retroprojetor e projetor multimídia). Uso de estratégias alternativas de 
apresentação de trabalhos impressos e visuais. Apresentação de 
seminários. 

Manejo de Doenças 
do Cafeeiro – FIP 

320 

Principais doenças do cafeeiro. Sintomatologia: sintomas e danos; 
Relação patógeno-hospedeiro-ambiente: persistência, disseminação, 
penetração, colonização e reprodução. Epidemiologia: conceitos, curvas 
de progresso da doença. Plano de amostragem e tomadas de decisão. 
Métodos de controle: biológico, genético, cultural, químico. Agrotóxicos: 
classificação, formulações, modo de ação e aspectos toxicológicos. 
Manejo integrado. Legislação. 

Planejamento da 
Produção – ERU 390 

Estudo da vocação regional. Planejamento e estratégias do cultivo. 
Registro e organização das informações de cultivo. Elaboração de 
projetos. Análise de viabilidade econômica de projetos. Legislação 
específica. 

Cafeicultura 
Agroecológica – FIT 

444 

Ecologia: Histórico e definições; Ciclos Bioquímicos: água, O, C e N; 
Nichos ecológicos; Ecologia das populações; Meio Ambiente: Meio 
Ambiente: Conceitos Básicos; Poluição e Contaminação de ecossistemas; 
Origem e fontes de poluição na agricultura; Metais pesados como 
poluentes; Legislação ambiental – EIA/RIMA; Atividade agrícola e meio 
ambiente; Tratamento e reciclagem de resíduos sólidos; Tratamento e 
reciclagem de resíduos líquidos; Desenvolvimento Sustentável: conceitos 
básicos; A relação meio ambiente X Desenvolvimento Sustentável. Cultivo 
orgânico e agroecológico. 
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Correção do Solo e 
Adubação do 

Cafeeiro – SOL 371 

Corretivos utilizados pela agricultura; Correção do solo; Corretivos como 
fonte de elementos nutrientes; Fontes de fertilizantes minerais e orgânicos 
para aplicação via solo e foliar; Recomendação de fertilizantes. 
Formulação de fertilizantes; Gessagem. Manejo da fertilização mineral e 
orgânica do solo e foliar; Produção de fertilizantes orgânicos; Adubação 
verde; Micorrizas arbusculares que se associam ao cafeeiro; Impactos do 
uso de corretivos e fertilizantes na cafeicultura. 

Mecanização da 
Cafeicultura – ENG 

330 

Histórico da mecanização da cafeicultura; Vantagens e desvantagens da 
mecanização na cafeicultura; Adequação das lavouras para recebimento 
da mecanização; Máquinas e implementos usados na cafeicultura; 
rendimento operacional das máquinas e implementos; Dimensionamento 
de máquinas e implementos para café; Possibilidade de terceirização da 
mecanização da cafeicultura. 

Tecnologia de 
Aplicação de 

Agrotóxicos e Afins – 
ENG 390 

Identificação das tecnologias de aplicação de agrotóxicos e afins. 
Princípios de funcionamento. Agrotóxicos, formulações, ingrediente ativo, 
grupo químico, concentração, classe toxicológica, embalagem, registro, 
descarte, pulverização, momento e época de aplicação, segurança, meio 
ambiente, manejo integrado, legislação e carência. Legislação Federal de 
agrotóxicos e afins. Registro de Agrotóxicos: Ministério da Agricultura, 
Ministério da Saúde e Ibama (papel das Instituições); Uso do Receituário 
Agronômico. 

Seminário da 
Cafeicultura II – FIT 

390 

Conceitos e princípios básicos de seminário. Normas para apresentação 
escrita e visual de materiais. Conhecer e utilizar os equipamentos 
comumente presentes em salas de aula (quadro branco, quadro a giz, 
retroprojetor e projetor multimídia). Uso de estratégias alternativas de 
apresentação de trabalhos impressos e visuais. Apresentação de 
seminários. 

Manejo de Pragas do 
Cafeeiro – ENG 320 

Principais insetos-pragas da cultura do café. Métodos de controle de 
insetos-pragas da cultura do café. Principais ácaros associados à cultura 
do café. Manejo de ácaros. Principais gêneros e métodos de controle de 
nematóides associados à cultura do café. Inimigos naturais: 
microrganismos e insetos controladores. Manejo ecológico/integrado de 
pragas. Plano de amostragem e tomadas de decisão. Inseticidas, 
acaricidas e nematicidas: classificação, formulações, modo de ação e 
aspectos toxicológicos. Legislação. 

Qualidade Física e 
Bebida – TAL 300 

Classificação do Café: tipo, cor, aspecto, peneira, fava, seca, preparo, 
torração e bebida; Qualidade do Café: fatores que afetam a qualidade do 
café (pré-colheita e pós-colheita). 

Industrialização e 
Técnica Dietética do 

café - ENG 370 

Torração. Moagem. “Blends”. Embalagens. Formas de consumo. Formas 
de extração e de preparo da bebida. Obtenção de novos produtos.  
Bromatologia e bioquímica do café. Legislação. Estudo experimental de 
alimentos, técnicas de seleção, pré-preparo, preparo e armazenamento de 
preparações dietéticas e culinárias. Valor nutritivo, fator de correção, 
índice de conversão, índice de reidratação e custos. 

Certificação da 
Cafeicultura – FIT 

443 

Certificação (definição, características, importância, tendências). Mercado 
brasileiro e mundial para cafés certificados. Rastreabilidade (conceituação, 
importância, tendências). As várias etapas do agronegócio café e as suas 
interações com a rastreabilidade 

Comunicação Rural 
– ERU 350 

Modelos de comunicação. Planos de comunicação. Desenvolvimento 
Rural sustentável. Enfoque participativo no desenvolvimento rural. Difusão 
de inovações. 
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Segurança no 
Trabalho – ENG 391 

Acidente no trabalho, inspeção de segurança, fundamentos da prevenção 
de acidentes no trabalho, equipamentos de proteção individual, normas 
para inspeção de acidentes de trabalho, segurança dos locais de trabalho. 
(CIPA) Comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho. Noções 
de medicina do trabalho 

Café e Saúde – TAL 
300 

Introdução ao estudo da alimentação e nutrição. Digestão, absorção, 
metabolismo, função e fontes alimentares dos macro e micronutrientes. 
Carboidratos. Fibras. Proteínas. Lipídeos. Vitaminas. Minerais. Grupos de 
alimentos. Pirâmide alimentar e guia alimentar. Conceito de alimento 
funcional. Componentes bioativos em alimentos de origem vegetal. 
Componentes bioativos do café. Cafeína. Trigonelina. Ácidos 
clorogênicos. Fenóis. Proantocianidinas. Atividade antioxidante do café. 

Libras – LET 300 

Processo histórico-educacional do indivíduo surdo; os aspectos legais que 
respaldam o indivíduo surdo quanto aos seus direitos linguísticos e 
educacionais no Brasil; o sujeito surdo, sua identidade e cultura; a origem 
da língua de sinais e sua importância na constituição do indivíduo surdo; 
ensino e prática da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS (parâmetros 
fonológico, léxico da morfologia; diálogos contextualizados). 
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8.8. CORPO DOCENTE 

Titulação do corpo docente do curso 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura é composto por um corpo docente qualificado, no 
qual 94,73% do mesmo possui titulação obtida em programas de pós-graduação “stricto sensu”. 
Segue, abaixo, a lista do corpo docente com as respectivas formações: 

 
PROFESSOR(A) FORMAÇÃO 

Aylton José Cordeiro Gama 
Graduado em Letras, Especializado em 
Planejamento Educacional. 

Daiani Bernardo Pirovani 
Graduada em Engenharia Florestal, Licenciada 
em ciências Biológicas, Mestra em Ciências 
Florestais, Doutora em Produção Vegetal. 

Elcio do Nascimento Chagas 

Licenciado em Ciências, Especializado em 
Ensino da Matemática, Mestre em Agronomia, 
Doutor em Estatística e Experimentação 
Agropecuária. 

Jéferson Luiz Ferrari 
Graduado em Licenciatura em Ciências 
Agrícolas, Mestre em Agronomia, Doutor em 
Produção Vegetal. 

João Batista Esteves Peluzio 
Graduado em Engenharia Agronômica, Mestre 
em Fitotecnia, Doutor em Genética e 
Melhoramento de plantas. 

João Batista Pavesi Simão 
Graduado em Agronomia, Mestre em 
Microbiologia Agrícola e Doutor em Ciência do 
Solo. 

José Augusto de Almeida Sant’ana 

Graduado em Matemática, Especializado em 
Educador Escolar e Análise de Sistema, Mestre 
em Administração e Doutor em Produção 
Vegetal. 

Júlio Cézar Machado Baptestini 
Graduado em Engenharia Agrícola e Ambiental, 
Mestre e Doutor em Engenharia Agrícola. 

Luciano Menini 
Bacharel em Química, Mestre em Química 
Inorgânica e Doutor em Química. 

Maurício Novais Souza 

Graduado em Engenharia Agronômica, Mestre 
em Impactos Ambientais e Recuperação de 
Áreas Degredadas e Doutor em Engenharia 
Agrícola. 

Maurício Paiva 
Graduado em Ciências Agrícolas (Licenciatura), 
Especialista em Máquinas Agrícolas, Mestre 
em Educação Agrícola. 

Otacílio José Passos Rangel 
Graduado em Agronomia, Mestre e Doutor em 
Ciência do Solo. 

Paulo Henrique Fabri 
Graduado em Química (Licenciatura e 
Bacharelado), Especialista em Química, Mestre 
em Ciências Naturais. 

Roberto Vargas de Oliveira 
Graduado em Matemática (Licenciatura), 
Especialista em Metodologia do Ensino de 
Matemática, Mestre em Matemática. 

Rodrigo Raggi Abdala 
Graduado em Tecnologia em Laticínios, Mestre 
em Engenharia de Produção e Doutor em 
Tecnologia de Alimentos. 
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Sâmia D´Ângelo Alcuri Gobbo 
Graduada em Pedagogia, Mestra em Educação 
e Doutora em Produção Vegetal. 

Telma Machado de Oliveira Peluzio 

Graduada em Engenharia Florestal, 
Especialista em Metodologia do Ensino 
Superior, Mestre e doutora em Ciências 
Florestais 

Tercio da Silva de Souza 
Graduado em Química, Mestre em Química e 
Doutor em Produção Vegetal. 

Thaís Vianna Silva 
Graduada em Agronomia e em Licenciatura em 
Ciências Biológicas, Mestra em Produção 
Vegetal e Doutora em Produção Vegetal. 
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9. REGULAMENTOS 

9.1. REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA “MONSENHOR 
JOSÉ BELLOTTI” 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 
Art. 1º O regulamento interno da Biblioteca “Monsenhor José Bellotti” do Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes) campus de Alegre, foi elaborado com base na Portaria nº 1.289 de 11 de 
julho de 2012 que homologa o Regulamento das Bibliotecas do Ifes e tem por objetivo estabelecer 
todos os aspectos referentes a sua organização e aos serviços por ela prestados. 
 

CAPÍTULO II  
DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º A Biblioteca “Monsenhor José Bellotti” está vinculada hierarquicamente à Coordenação-
Geral de Assistência à Comunidade e é responsável, tecnicamente, pelas informações 
necessárias às atividades de ensino, pesquisa e extensão do campus de Alegre. 
Art. 3º A Biblioteca funciona de segunda à sexta-feira, no horário das 7 (sete) as 21 (vinte e uma) 
horas. 
Parágrafo único. O horário de funcionamento da Biblioteca poderá ser alterado de acordo com as 
necessidades do campus, devendo ser amplamente divulgado. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DO ACERVO 

Art. 4º A aquisição do acervo da Biblioteca “Monsenhor José Bellotti” deverá atender as 
prioridades indicadas pelas Coordenações de Curso, levando em conta a necessidade de 
atualização das áreas de conhecimento, das disciplinas e dos módulos e de acordo com a Política 
de Desenvolvimento de Coleções das Bibliotecas do Ifes (Portaria nº 1.062, de 05 de junho de 
2014). 
Art. 5º De cada título solicitado, será adquirido o número adequado de exemplares de acordo com 
o interesse dos usuários, atendendo aos instrumentos de avaliação, quando houver, e a Política 
de Desenvolvimento de Coleções. 
Art. 6º O acervo será submetido anualmente a uma triagem com o objetivo de avaliação da 
política de seleção, aquisição, doação, permuta e compensação de multa. 
Art. 7º A Biblioteca poderá realizar permuta apenas de periódicos científicos produzidos pelo 
campus, desde que a tiragem possibilite. 
Art. 8º A Biblioteca deverá receber materiais por doação que estejam em bom estado de 
conservação, reservando-se ao direito de dispor das obras doadas de acordo com os critérios de 
seleção do acervo. 
Parágrafo único. No ato da doação, o doador deverá preencher o termo de doação fornecido pela 
Biblioteca. 
Art. 9º A Biblioteca poderá separar material bibliográfico para descarte o qual deverá ser 
submetido a avaliação de uma Comissão Administrativa constituída por profissionais da Biblioteca 
e coordenadores de curso, de acordo com a legislação específica. 
§ 1º Os periódicos poderão ser descartados sem a conformidade da Comissão Administrativa, 
pois são publicações efêmeras, de interesse temporário. 
§ 2º Os jornais serão descartados mensalmente, podendo a Biblioteca disponibilizar os últimos 30 
(trinta) dias do referido jornal. 
Art. 10 O inventário do acervo deverá ser realizado anualmente e, a cada dois anos, o acervo 
deverá ser avaliado de acordo com a Política de Desenvolvimento de Coleções. 
 

CAPÍTULO IV  
DOS USUÁRIOS 

Art. 11 A Biblioteca “Monsenhor José Bellotti” é aberta a toda comunidade para consulta local. 
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Art. 12 O empréstimo domiciliar é permitido somente aos discentes e aos servidores do campus 
de Alegre. 
§ 1º Para realizar o empréstimo, discentes e servidores deverão realizar cadastro no sistema 
gerenciador de acervo da Biblioteca, no caso do cadastro do discente, deverá ser renovado 
anualmente, de acordo com renovação de matrícula durante o período do curso no campus. 
§ 2º No ato do empréstimo, o usuário deverá apresentar documento com foto. 
Art. 13  São deveres de todo usuário: 
I – observar  o silêncio, a ordem e a disciplina no local; 
II – identificar-se  sempre que solicitado pelo servidor da Biblioteca; 
III – atender  aos pedidos de comparecimento à Biblioteca; 
IV - responsabilizar-se pela estrutura física, pelos equipamentos da Biblioteca e pela conservação 
do acervo; 
V - manter atualizado o cadastro pessoal na Biblioteca para recebimento de informações diversas. 
Art. 14 São deveres do usuário que utiliza o serviço de empréstimo:  
I - obedecer aos prazos estipulados; 
II – assumir responsabilidade pelo extravio ou dano do material que estiver em seu poder, 
substituindo-o por outro igual. 
Parágrafo único. Em caso de extravio ou dano de material indisponível no mercado para 
reposição, o usuário deverá apresentar-se à Coordenadoria de   Biblioteca   para parecer e 
sugestão de material similar. 
Art. 15  Não é permitido ao usuário: 
I - utilizar o guarda-volumes quando não estiver nas dependências da Biblioteca; 
II - entrar na Biblioteca portando bolsas, sacolas, pastas, apostilas, fichários bem como qualquer 
tipo de aparelho sonoro; 
III - utilizar o computador para jogos, acessar páginas da internet sobre pornografia e conteúdos 
que não estejam relacionados às atividades de estudo e pesquisa; 
IV - fumar ou consumir alimentos e bebidas nas dependências da Biblioteca. 
§ 1º A Biblioteca não se responsabilizará pelos objetos deixados no guarda-volumes sem as 
devidas normas de segurança. 
§ 2º Os servidores da Biblioteca não serão responsabilizados pelo extravio de objetos deixados, 
pelos usuários, nas suas dependências. 
Art. 16 Na saída da Biblioteca, o   usuário   deverá   apresentar   ao   servidor   o material 
bibliográfico ou de multimídia em seu poder para conferência, sempre que solicitado. 
Parágrafo único. O servidor deverá reter o material bibliográfico pertencente à Biblioteca que não 
foi regularmente submetido ao processo de empréstimo. 
 

CAPÍTULO V 
DO EMPRÉSTIMO 

Art. 17 O empréstimo domiciliar deverá obedecer aos seguintes critérios: 
I - os discentes poderão fazer o empréstimo de até 02 (dois) livros pelo prazo de 07 (sete) dias, 
renováveis por igual período, caso não haja reserva do livro por outro usuário. A renovação 
poderá ser feita nos terminais de consulta existentes na Biblioteca, na Internet e/ou balcão de 
empréstimo. É aconselhável que o usuário renove o livro sempre 1 (um) dia antes do vencimento, 
para evitar transtornos; 
 II – os livros de literatura tem o prazo de empréstimo de 14 (catorze) dias para todos os usuários. 
Parágrafo único. A Biblioteca não aceitará justificativa de usuário que não conseguiu acessar a 
internet para renovação do empréstimo de obras. Portanto, a multa pelo atraso é irrevogável. 
III - os servidores poderão fazer o empréstimo de até 02 (dois) livros ou material equivalente, pelo 
prazo de 14 (catorze) dias, renováveis por igual período, caso não haja reserva desses materiais 
por outro usuário; 
 
IV - os servidores poderão fazer o empréstimo de até 02 materiais de multimídia (CD, CD Rom, 
DVD), pelo prazo de 14 (catorze) dias, renováveis por igual período, caso não haja reserva desses 
materiais por outro usuário. 
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Parágrafo único. Findo o prazo do empréstimo, a Biblioteca reserva-se o direito de lembrar o 
atraso do material ao discente e ao servidor, estando estes sujeitos à multa prevista no art. 19 
deste Regulamento. 
V - As datas de devolução que aparecem na consulta ao acervo são datas previstas. Portanto, ao 
fazer a reserva, o usuário deverá acompanhar diariamente a situação da sua reserva através do 
sistema, na aba “Acesso ao Usuário”. A reserva só será possível se o usuário estiver com sua 
situação regular na Biblioteca e se todos os exemplares do material, exceto os de consulta local, 
estiverem emprestados. A reserva é exclusiva para o usuário que a solicitou, sendo vedada sua 
transferência para outro usuário. 
Art. 18 Não estão disponíveis para empréstimo domiciliar:  
I - periódicos; 
II - materiais com a identificação “não circula”, constantes na seção de Referência. 
Art. 19 Será aplicada multa no valor de R$1,00 (um real) por dia, findo o prazo de devolução, por 
cada item não devolvido na data estipulada, de acordo com a Resolução do Conselho Superior, 
Nº 12/2009, de 11 de dezembro de 2009. 
Art. 20 Quando o material procurado por um usuário estiver sob empréstimo, este poderá reservá-
lo, e o material ficará a sua disposição pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a devolução 
do mesmo. Os materiais que estão na reserva devem ficar à disposição de quem os reservou não 
podendo ser utilizado para outros fins. 
Art. 21 O docente pode requisitar exemplares de um mesmo assunto para serem utilizados em 
sala de aula, mediante reserva prévia de vinte e quatro (24) horas. 
Parágrafo único. O docente ao receber os exemplares, deverá assinar em formulário próprio e 
responsabilizar-se pelos mesmos, observando o prazo de devolução. 
 

CAPÍTULO VI 
DO USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Art. 22 O uso dos equipamentos de informática é permitido aos discentes e servidores do campus 
de Alegre, mediante reserva de horário. 
§ 1º Os demais usuários poderão utilizar os equipamentos de informática desde que os mesmos 
estejam desocupados e não reservados. 
§ 2º Caberá à Coordenadoria de Biblioteca a regulamentação e a divulgação do uso dos 
equipamentos de informática sob sua responsabilidade. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS PENALIDADES 

Art. 23 Ao utilizar qualquer item do acervo, empréstimo domiciliar ou uso local, o usuário assume 
a responsabilidade em caso de perda ou dano, de restituir o material. 
Art. 24 O usuário que não observar os prazos fixados para devolução dos itens retirados por 
empréstimo e/ou estiver em débito com a Biblioteca ficará impedido de realizar novo empréstimo. 
Art. 25 O usuário que retirar qualquer item do acervo da Biblioteca sem autorização, será 
automaticamente excluído do cadastro e o fato será comunicado à Coordenação-Geral de 
Assistência à Comunidade e a Diretoria de Ensino. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS TÉCNICAS PARA TRABALHOS ACADÊMICOS 

Art. 26 A bibliotecária lotada nesta Coordenadoria de Biblioteca prestará serviços de orientação 
quanto ao uso das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que se 
refere à apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos, mediante prévio agendamento de 
horário.  

CAPÍTULO IX 
DA EMISSÃO DE NADA CONSTA 

Art. 27 A declaração de que o usuário está com situação regular na Biblioteca, ou seja, não 
possui qualquer pendência com esta Coordenadoria denomina-se “Nada Consta”.  
I - será emitida aos discentes nos casos de alunos finalistas, transferência, trancamento de 
matrícula e colação de grau; 
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II - aos servidores nas situações que a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas solicitar. 
Parágrafo único – No caso dos discentes, após a emissão do Nada Consta, ficarão impedidos de 
realizar novos empréstimos domiciliares. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28 Compete à Biblioteca fornecer os nomes dos discentes que estão em atraso com a 
devolução de itens do acervo às Coordenações de Registro Acadêmico de Cursos do Ensino 
Médio e Técnico e a de Cursos Superiores, e também à Coordenação-Geral de Assistência à 
Comunidade para fins de renovação de matrícula, colação de grau e questões disciplinares. 
Art. 29 O e-mail institucional é utilizado como forma de comunicação com o usuário através do 
sistema de gestão de acervos da Biblioteca.  
Parágrafo único. O não envio de mensagem por e-mail sobre horários de expediente, suspensão 
de serviços, realização de eventos, liberação de reservas e sobre data de devolução de material, 
por qualquer eventualidade ocorrida no sistema de gestão de acervos da Biblioteca, não isenta o 
usuário de pagamento de multa.  
Art. 30 Visando a melhoria dos serviços prestados pela Biblioteca, o usuário poderá encaminhar 
reclamações, críticas, sugestões e/ou comentários, devidamente identificados, para o e-mail 
biblioteca.alegre@ifes.edu.br 
Art. 31 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regulamento serão 
analisados pela Coordenadoria da Biblioteca e, se necessário, serão encaminhados à Diretoria de 
Ensino.  
Art. 32 Este Regulamento poderá sofrer alterações em virtude das atividades desenvolvidas na 
Coordenadoria e quando emanadas das verificações de seu responsável. 
FONTE: IFES-CAMPUS DE ALEGRE (2016) 
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9.2. REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO NAS MODALIDADES 

PRESENCIAL E A DISTÂNCIA 
 

O documento ora apresentado é fruto de um extenso debate coletivo que teve início ainda em 12 

de maio de 2014 quando, no âmbito do Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação e 

Extensão – Cepe, aprovou-se uma metodologia de participação que envolvesse todos os campi 

na discussão. Para tanto, foi instituída uma comissão central de sistematização dos Regulamentos 

de Organização Didática (ROD) dos Cursos de Graduação. Essa comissão teve a tarefa de propor 

um documento unificado do ROD dos Cursos de Graduação presenciais (Portaria nº 1.315, de 

28.11.2011) e do ROD dos Cursos de Graduação a distância (Portaria nº 040, de 11.01.2013). 

Também foram instituídas 19 (dezenove) comissões de mobilização e sistematização, uma para 

cada campus do instituto. Cada comissão teve como tarefa realizar um debate com a comunidade 

acadêmica local sobre as possíveis alterações ao documento unificado e encaminhar as 

proposições sistematizadas que estivessem de acordo com a opinião da maioria dos envolvidos 

no debate. 

Após o retorno de todos os campi, a Câmara de Graduação analisou e discutiu todas as 

propostas. Essas discussões ocorreram ao longo de 4 (quatro) reuniões que somaram 8 (oito) 

dias de trabalho exaustivo em que este documento foi aprovado. 

Essa atenção e tempo destinados têm a sua justificativa, uma vez que este é certamente o 

documento que mais impacta o ensino de graduação no âmbito do Ifes. Isso porque o ROD 

regulamenta quase todos os procedimentos e regras da vida acadêmica de nossos discentes, 

assim como a organização do trabalho docente. De um modo geral, a discussão teve como norte 

tornar algumas de nossas regras mais flexíveis, buscando atender às diferentes demandas que 

constituem a diversidade presente em nossos campi, além de tentar tornar nossa rotina 

acadêmica mais simplificada. 

Por outro lado, somos uma única instituição e buscamos, nesses processos de regulamentação 

interna, também constituir uma identidade institucional em que todos possamos de alguma forma 

nos reconhecer como tal e esta definitivamente não é uma tarefa fácil. Nesse sentido, destacamos 

que o documento possui provavelmente muitos aspectos que não são consenso em todo o 

Instituto e que precisarão ser aperfeiçoados, porém acreditamos que este foi um passo importante 

na construção dessa identidade. 

TÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

CAPÍTULO I 

DO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 
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Art. 1 O Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Graduação (ROD) é o documento 

único de gestão educacional que estabelece normas aos processos didáticos e pedagógicos 
desenvolvidos pelos campi do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 

Art. 2 O ensino ministrado no Ifes observará não só os objetivos próprios de cada curso, como 

também os ideais e os fins da educação nacional, previstos na  Constituição da República 
Federativa do Brasil e na legislação que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 
9.394/96 e suas regulamentações, bem como as demais legislações que regem a educação 
superior, tendo em vista a formação integral dos educandos. 

Art. 3 O Ifes desenvolve Educação Profissional e Tecnológica nos seguintes níveis: 

I. de formação inicial e continuada de trabalhadores; 

II. de educação técnica de nível médio; e 

III. de educação superior. 

Art. 4 O Ifes, convicto de sua responsabilidade social e em respeito às disposições legais 
vigentes, concede atendimento educacional especializado para Pessoas com Necessidades 
Específicas (PNE), atendendo ao princípio da igualdade, como meio de garantir o acesso e a 
permanência dessas pessoas na Instituição. 

§ 1º Para fins deste Regulamento, consideram-se Pessoas com Necessidades Específicas os 
alunos com deficiências provisórias ou permanentes, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, dentre os quais: 

I. alunos com deficiência – aqueles que têm impedimentos provisórios ou de longo prazo, de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem 
ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade; 

II. alunos com transtornos globais do desenvolvimento – aqueles que apresentam alterações 
qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 
atividades restritas, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo discentes com autismo, 
psicose infantil e síndromes do espectro do autismo; 

III. alunos com altas habilidades/superdotação – aqueles que demonstram potencial elevado em 
qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotricidade e artes. Também apresentam 

elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de 

seu interesse. 

§ 2º  Para usufruir dos serviços e benefícios específicos citados no caput deste artigo, as Pessoas 
com Necessidades Específicas deverão ter sua necessidade específica devidamente identificada 
e caracterizada junto ao Napne (Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas) do 
campus ao qual o curso está vinculado, que poderá solicitar informações ou laudos 
complementares e concederá o direito citado ao aluno. 

Art. 5 O Ifes, no que se refere ao ensino de graduação, tem por objetivos: 

I. ofertar ensino de graduação, visando à formação de profissionais nas áreas científica e 

tecnológica; 

II. ofertar cursos de formação de professores, bem como programas especiais de formação 

pedagógica para as disciplinas de educação científica e tecnológica; 

III. realizar pesquisa, estimulando o desenvolvimento da ciência e tecnologia, de forma criativa, 

estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV. ofertar cursos, serviços e programas de extensão à comunidade. 
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Art. 6 O Ifes, respeitadas as disposições legais, poderá implementar, coordenar e/ou 

supervisionar cursos mediante convênios com outros estabelecimentos de ensino, entidades, 
centros interescolares ou empresas e organizações mantidas pelo poder público ou pela iniciativa 
privada; estes cursos terão regulamentos próprios que acompanharão as normas contidas neste 
Regulamento. 

 
TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

CAPÍTULO I 

DOS CURRÍCULOS E PLANOS DE ENSINO 

Art. 7  Na composição dos currículos dos cursos, assim como nas definições relativas ao estágio 
curricular, levar-se-ão em conta as determinações legais fixadas em legislação específica pelos 
órgãos competentes do Ministério da Educação e as legislações vigentes no Ifes. 

Parágrafo único. Serão previstas ações pedagógicas diferenciadas, com flexibilização de 
metodologias e/ou tecnologias de ensino, sem prejuízo do conteúdo, considerando a necessidade 
da pluralidade de saberes a serem contemplados pelo Currículo e ofertados às Pessoas com 
Necessidades Específicas. 

Art. 8 O currículo e a matriz curricular de cada curso e/ou suas alterações serão propostas pelo 
Colegiado de Curso, com a supervisão do Núcleo Docente   Estruturante 
– NDE, e encaminhadas pelo gestor de ensino do campus para a Diretoria de Graduação do Ifes. 

Posteriormente a Diretoria de Graduação deverá encaminhar as alterações para a Câmara de 
Graduação para análise e aprovação. 

§ 1º Para cursos a distância (EaD), as alterações devem ser encaminhadas para a Coordenação 
Geral de Ensino do Cefor antes de serem encaminhadas pelo gestor de ensino do campus à 
Diretoria de Graduação. 

§ 2º As eventuais alterações curriculares serão implantadas na entrada de novas  turmas e 
poderão ter efeito retroativo. 

§ 3º Para que as alterações tenham efeito retroativo, será necessário que todos os alunos 
assinem um termo de compromisso tomando ciência e concordando com as novas alterações 
curriculares. 

§ 4º Em caso de nova matriz, é facultado ao aluno, individualmente, migrar de matriz curricular. 

§ 5º Em caso de oferta do mesmo curso na modalidade presencial e/ou a distância, deverá haver 
discussão entre a Diretoria de Educação a Distância e a Diretoria de Graduação, objetivando a 
compatibilidade prevista nas regulamentações dos núcleos comuns dos cursos de graduação do 
Ifes. 

Art. 9 Os Planos de Ensino dos componentes curriculares ou Mapas de Atividades nos cursos 

EaD, deverão ser atualizados periodicamente para acompanhar a evolução científica e 
tecnológica, e deverão conter os seguintes elementos: 

I. curso, nome do(s) professor(es) e período de execução; 

II. componente curricular e carga horária; 

III. objetivos gerais e específicos; 

IV. ementa; 

V. pré-requisitos e correquisitos; 
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VI. conteúdos detalhados, com previsão de carga horária de cada um deles e soma total igual à 

carga horária do componente curricular; 

VII. estratégias de aprendizagem e recursos metodológicos; 

VIII. avaliação da aprendizagem: critérios e instrumentos; 

IX. referências no formato da ABNT (no mínimo 3 bibliografias básicas e 5 bibliografias 

complementares); 

X. atividades online e presenciais previstas por componente curricular: obrigatório apenas 
para cursos a distância ou para componentes curriculares dos cursos presenciais que serão 
ministrados a distância. 

§ 1º Qualquer alteração nos elementos descritos nos incisos  II  a  V  deste  artigo deverá ser 
proposta pelos professores ao Colegiado do Curso e seguirá o trâmite constante no Art. 8 deste 
Regulamento. 

§ 2º As alterações nos elementos descritos nos incisos VI, IX e X deverão  ser propostas pelos 

professores aos Colegiados de Curso, com supervisão do NDE, não necessitando de aprovação 
da Câmara de Graduação.  

3º Nos cursos que possuem Núcleo Comum de componentes curriculares, estabelecidos por 

resoluções internas do Ifes, as alterações nos Planos de Ensino ou nos Mapas de Atividades dos 
componentes curriculares que compõem esses Núcleos devem também obedecer às regras 
previstas nas normatizações correspondentes do Ifes. 

§ 4º Os Planos de Ensino ou Mapas de Atividades devidamente revistos e alterados deverão ser 
encaminhados ao setor pedagógico responsável para acompanhamento do processo ensino-
aprendizagem. 

§ 5º No caso dos cursos a distância, os Planos de Ensino ou Mapas de Atividades deverão ser 

encaminhados também ao Designer Educacional do Curso, quando houver. 

Art. 10 É dever do professor apresentar ao aluno, no início do período letivo, o Plano de 
Ensino ou Mapa de Atividades, divulgá-lo no sistema acadêmico e enviá-lo em formato digital ao 
coordenador de curso na data prevista no calendário acadêmico. 

 
TÍTULO III 

DO REGIME ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DO PERÍODO LETIVO 

Art. 11 Os cursos de graduação serão desenvolvidos em regime semestral, com, no mínimo, 100 
(cem) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o período reservado para os exames finais. 

Art. 12 A  Instituição  poderá  oferecer  cursos  de  graduação  nas  modalidades presencial e 

EaD, nos períodos matutino, vespertino ou noturno; em período diurno e em período integral, de 
segunda-feira a sábado, de acordo com sua estrutura e necessidade de demanda. 

Parágrafo único. Os cursos ofertados na modalidade a distância respeitarão as condições de 
atendimento dos polos de apoio presencial e os princípios descritos pelos referenciais de 
qualidade para a educação a distância do MEC/SETEC. 

Art. 13 O calendário acadêmico dos Campi e o calendário unificado da EaD, independente 
do ano civil, obedecerão à Lei 9.394/96 e neles constarão, no mínimo, as seguintes atividades dos 
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cursos de graduação com as respectivas datas de divulgação de resultados quando aplicáveis: 

I. datas de início e término dos períodos letivos; 

II. informação dos sábados letivos; 

III. período para requerer mudança de Campus, de polo de apoio presencial e modalidade 
de curso; 

IV. período para requerer trancamento e reabertura de matrícula; 

V. período para requerer reintegração de matrícula; 

VI. período para requerer mudança de turno; 

VII. período para requerer mudança de curso; 

VIII. período para requerer matrícula em componente curricular eletivo; 

IX. período para requerer matrícula em componente curricular intercampi; 

X. período para requerer dispensa e aproveitamento em componentes curriculares; 

XI. períodos para requerer pré-matrículas para o regime seriado; 

XII. períodos para primeira, segunda e terceira etapas de matrículas para o regime de 
créditos; 

XIII. data-limite para a entrega da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso/Monografia 
aprovada pela banca; 

XIV. período de aplicação de avaliação docente a ser realizada pelo corpo discente no 

Sistema Acadêmico; 

XV. período para requer colação de grau; 

XVI. período para realização dos exames finais; 

XVII. data-limite para a entrega das pautas eletrônicas; 

XVIII. data-limite para assinatura de pautas de notas e de conteúdos na CRA; 

XIX. dias letivos, feriados e recessos escolares; 

XX. período de férias discentes e docentes; 

XXI. data-limite para matrícula de suplentes; 

XXII. data-limite para disponibilização dos horários e número de vagas de cada componente 
curricular do próximo período; 

XXIII. data-limite para a entrega dos planos de ensino digitais ao setor pedagógico e à 
coordenação do curso; 

XXIV. previsão de realização das reuniões pedagógicas. 

Art. 14 O calendário dos cursos de graduação dos Campi respeitará, quando houver, as 

diretrizes de unificação definidas por comissão específica nomeada para esse fim. 

§ 1º O calendário acadêmico dos cursos  EaD  objetiva  estabelecer  datas  de atividades e 
informações que são padrão para todos os cursos da modalidade a distância; será elaborado pela 
Coordenação Geral de Ensino do Cefor, validado pelo Gestor de Ensino do Campus ao qual o 
curso esteja vinculado e pelos coordenadores de cursos a distância, e aprovado pela Diretoria do 
Cefor. 

I. O Coordenador do curso de graduação na modalidade EaD deve elaborar um calendário 
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específico para seu curso, respeitando datas de início e final de períodos, recessos e outras datas 
estabelecidas pelo calendário acadêmico   da EaD, encaminhando-o à Coordenação Geral de 
Ensino do Cefor. 

II. No calendário dos cursos EaD, constarão também a data dos exames presenciais, 
parciais e finais e o período de recuperação, que serão definidos pela coordenadoria do curso e, 
em função da abrangência geográfica de atuação, deverão respeitar os feriados municipais dos 
polos de apoio presencial. 

§ 2º O calendário acadêmico para os cursos presenciais, em cada campus, será elaborado por 
comissão nomeada por portaria da Direção-Geral e terá composição mínima de: 01 (um) 
coordenador de curso, 01 (um) representante da CRA, 01 (um) representante do setor de apoio ao 
ensino, 01 (um) pedagogo ou representante do setor pedagógico, 01(um) representante discente, 
01 (um) representante da Diretoria de Pesquisa e Extensão e Diretor de Ensino ou equivalente. O 
calendário deverá ser validado pelo Conselho de Ensino, quando houver, e pela Direção-Geral do 
Campus e encaminhado à Proen para aprovação e homologação. 

§ 3º  Os calendários aprovados serão publicados no Sistema Acadêmico, no site do   Ifes e do 
Cefor, na Sala de Coordenação do Curso no ambiente virtual de aprendizagem e em painéis 
disponíveis no Campus. 

CAPÍTULO II 

DA ADMISSÃO E DA MATRÍCULA 

Seção I Das Condições 

 
Art. 15 Em respeito aos princípios democráticos de igualdade   de 
oportunidades a todos, a seleção de candidatos para ingresso no período inicial em curso de 
graduação do Ifes será realizada mediante Processo Seletivo, preferencialmente, ou mediante 
outra forma que o Ifes venha a adotar, obedecendo à legislação pertinente. 

Parágrafo único. Aos candidatos com necessidades específicas, será garantida a condição 
diferenciada de realização da prova do processo seletivo, considerando suas necessidades 
específicas de forma a permitir a acessibilidade. 

Art. 16 Para  se  matricular  nos  cursos  de  graduação  oferecidos  pelo  Ifes,  o candidato 

deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. 

Art. 17 A oferta de vagas e as formas de ingresso no Ifes serão definidas pelo Conselho 

Superior. 

§ 1º A oferta de vagas para cada curso presencial será proposta pelo Colegiado do Curso, com 
anuência do órgão gestor de ensino do Campus e com aprovação pela respectiva Diretoria-Geral, 
analisada pela Câmara de Graduação e encaminhada para o Conselho Superior para aprovação. 

§ 2º       A oferta de vagas para  cada  curso  na modalidade  EaD será     proposta  pelo 
Colegiado de curso com anuência da Diretoria do Cefor, analisada pela Câmara de Graduação e 
encaminhada para o Conselho Superior para aprovação. 

§ 3º As diferentes modalidades de  admissão  terão  regulamentos  próprios,  elaborados pela 
Comissão de Processo Seletivo – CPS e aprovados pela Pró-Reitoria de Ensino, pautados nas 
diretrizes estabelecidas neste Regulamento de Organização Didática e nas legislações vigentes 
no Ifes. 

§ 4º As normas, os critérios de seleção, os programas e a documentação  dos  processos 
seletivos para cada curso constarão em edital próprio, aprovado pelo Reitor. 

Art. 18 O  preenchimento das vagas  remanescentes far-se-á   obedecendo-se a uma ordem de 

prioridade. 
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§ 1º  Alunos que já foram aprovados em processo seletivo no Ifes: 

I. que requererem mudança de turno ou modalidade; 

II. que requererem mudança de Campus do Ifes ou polo de apoio presencial para o mesmo 
curso; 

III. que requererem mudança de curso; 

IV. que forem autorizados a fazer reintegração de matrícula no mesmo curso, modalidade e 

polo de apoio presencial, de aluno anteriormente desligado, mediante análise pelo colegiado do 
curso. 

§ 2º Alunos ou egressos provenientes de outras instituições de Ensino Superior ou do Ifes: 

I. aprovados em transferência; 

II. portadores de diploma de nível superior; 

III. oriundos de convênios. 

Art. 19 No caso de cursos de graduação a distância financiados   por programas federais 

específicos: 

§1º O financiamento dos cursos prevê apenas uma oferta de cada componente curricular, estando 
a coordenação do curso isenta de obrigatoriedade de ofertar periodicamente quaisquer 
componentes curriculares. 

§2º Havendo financiamento por meio  de  programas  federais,  a  coordenação  do curso poderá 
realizar um projeto de dependência para atendimento aos alunos não aprovados nas ofertas dos 
componentes curriculares. 

§ 3º    Não havendo financiamento para dependências por meio de programas federais, o Ifes 
poderá ofertar componentes curriculares de acordo com a infraestrutura disponível, podendo esta 
oferta ser realizada em qualquer campus da Instituição e, inclusive, presencialmente. 

§ 4º É de responsabilidade do aluno não aprovado em algum componente curricular matricular-se 
nele quando reofertado, tendo em vista o descrito nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo e o prazo 
de integralização curricular do curso. 

Seção II Da Matrícula 
 
Art. 20 A matrícula é o ato administrativo que vincula efetivamente o candidato a um curso para 

o qual foi aprovado no Processo Seletivo, satisfeitas as condições de ingresso, com renovação 
automática nos prazos fixados no calendário acadêmico, obedecidos aos pré-requisitos. 

§ 1º Os processos seletivos para ingresso em cursos de graduação serão realizados 
preferencialmente por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) ou através de  outra forma de 
seleção adotada pela Instituição e regulamentada através de edital específico. 

§ 2º   A condição de ingresso em curso de graduação que não possa participar do   SiSU consiste 
na aprovação e na classificação em processo seletivo adotado pela Instituição, dando direito à 
matrícula institucional. 

§ 3º Será permitida a matrícula em regime especial em componentes curriculares isolados nos 

cursos do Ifes de acordo com as normas estabelecidas em regulamento próprio. 

§ 4º Nos cursos seriados, a matrícula será feita no conjunto de componentes curriculares 
integrantes do período, sendo efetivada pela Coordenadoria de Registros Acadêmicos. 

§ 5º  A solicitação da pré-matrícula é obrigatória e imprescindível quando o Trabalho   de 
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Conclusão de Curso for realizado após a conclusão da etapa acadêmica. 

§ 6º Na pré-matrícula, será exigida a atualização  da  documentação,  quando necessária, ficando 
a renovação condicionada à sua apresentação. 

§ 7º Não será renovada a matrícula no período letivo em que se constatar a impossibilidade de o 
aluno concluir o curso no prazo máximo previsto no inciso IV do Art. 50 . 

Art. 21 No  Ifes  poderão  ocorrer  dois  regimes  de  matrícula:  seriado    ou  por créditos, 

conforme indicado no projeto do curso. 

Parágrafo único. A solicitação de matrícula para o estágio supervisionado após a conclusão dos 
componentes curriculares obrigatórios poderá ser feita a qualquer tempo desde que o aluno esteja 
dentro do período de integralização do curso, previsto no Projeto Pedagógico do Curso, devendo 
ser renovada a cada período letivo. 

Art. 22 É vedada a matrícula em mais de um curso de graduação em Instituições Públicas de 

Ensino Superior, em conformidade com a lei nº12.089, de 11 de novembro de 2009. 

Parágrafo único. O acúmulo de matrículas em cursos de níveis de ensino diferentes é definido 

pelo regulamento vigente do Ifes. 

Art. 23 O  requerimento de matrícula  refere-se à  manifestação de  interesse do candidato em 

constituir vínculo com a Instituição, após aprovação e classificação em processo seletivo, e 
será realizado por meio do preenchimento de formulário fornecido pelo Ifes, devidamente 

acompanhado dos documentos exigidos pela legislação em vigor e pelo Ifes, conforme divulgação 
em edital. 

§ 1º O requerimento de matrícula para os cursos presenciais, cuja seleção  for  realizada através 
do Sistema de Seleção Unificado (SiSU), será realizado conforme regras do referido sistema de 
seleção e do Edital do Ifes. 

§ 2º Para cursos presenciais, o requerimento de matrícula será realizado na Coordenadoria de 

Registros Acadêmicos ou setor equivalente do campus para o qual o candidato obteve aprovação 
no processo seletivo. 

§3º Para cursos EaD, o requerimento de matrícula será realizado na Secretaria Acadêmica ou 
setor equivalente do polo de apoio presencial para o qual o candidato obteve aprovação no 
processo seletivo. 

§4º O requerimento de matrícula poderá ser  efetivado  pelo  próprio  candidato se  maior de 
idade, por seu responsável quando menor, ou por seu representante legal, munido de procuração 
específica para esse fim, com firma reconhecida em cartório. 

§5º Para fins de requerimento de matrícula,  os  pais  constituem-se  como  procuradores naturais 
de seus filhos. 

§6º O candidato que não realizar o requerimento de matrícula dentro dos prazos estabelecidos em 
Edital será considerado desistente e perderá seu direito à vaga na Instituição, hipótese em que 
será convocado o suplente imediato para ocupação da vaga. 

§7º      Não será aceito o requerimento de matrícula condicional. 

Art. 24 A matrícula, vínculo do estudante com o Ifes, será efetivada após análise e aprovação da 

documentação apresentada junto ao requerimento de matrícula e será homologada através de 
publicação na página do Processo Seletivo, no site do Ifes, em painéis de aviso no Campus e no 
polo de apoio presencial, em data especificada no edital. 

§ 1º Os requerimentos de matrícula não homologados  pela  Coordenadoria  de  Registro 
Acadêmico do Campus ao qual o curso está vinculado estarão automática e definitivamente 
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cancelados, hipótese em que será convocado o suplente imediato para ocupação da vaga. 

§ 2º Será nula de pleno direito, a matrícula realizada com documentos falsos ou adulterados, 
ficando o responsável por tal ato passível das cominações legais, hipótese em que será 
convocado o suplente imediato para ocupação da vaga. 

Art. 25 Para os cursos  presenciais, serão considerados desistentes    os alunos ingressantes 

na instituição e no curso, em qualquer período letivo, que não frequentarem os 5 (cinco) primeiros 
dias letivos sem apresentar justificativa durante esse período, hipótese em que será convocado o 
suplente imediato para ocupação da vaga. 

Art. 26 Nos cursos de graduação EaD, serão considerados desistentes os alunos do primeiro 

período que, sem apresentar justificativa dentro dos primeiros 5 (cinco) dias letivos:  

I. não frequentarem a aula inaugural; 

II. não frequentarem o primeiro encontro presencial no polo de apoio presencial; 

III. não acessarem ao ambiente virtual de aprendizagem nos primeiros 5 (cinco) dias letivos. 

Parágrafo único. Na hipótese de cancelamento de matrícula por qualquer um dos motivos acima, 

será convocado o suplente imediato para ocupação da vaga. 

Art. 27 A    convocação    dos    candidatos    suplentes    será    realizada    pela Coordenadoria 

de Registros Acadêmicos (CRA) do Campus ao qual o curso esteja vinculado, que publicará 
relação dos convocados na página do Processo Seletivo, no site do Ifes, em painéis de aviso no 
Campus e no polo de apoio presencial, em data especificada no edital. 

Parágrafo único. As demais convocações ocorrerão sucessivamente até o preenchimento de 
todas as vagas, no período máximo de 2 (duas) semanas a partir da data da aula inaugural para 
os cursos na modalidade a distância e no período máximo de 3 (três) semanas a partir do primeiro 
dia letivo para os cursos presenciais. 

 
Seção III 

Da Matrícula em Regime de Créditos 

Art. 28 Nos  cursos  em  regime  de  créditos,  a  matrícula       em  componentes curriculares 
constitui-se na efetivação do vínculo do aluno com o curso, devendo ser efetuada a cada período 
letivo. 

Art. 29 Os alunos ingressantes no primeiro período serão matriculados em todos os 

componentes curriculares do referido período. 

Art. 30 A matrícula em componentes curriculares por livre escolha dos alunos ocorrerá 

somente a partir do segundo período do curso, incorporando os resultados obtidos no período 
anterior. 

§ 1º Os alunos ingressantes que obtiveram aproveitamento em  componentes curriculares no 
primeiro período poderão solicitar matrícula em componentes curriculares obedecendo a seus pré-
requisitos e correquisitos. 

§ 2º     Os casos excepcionais serão analisados pelo Colegiado do Curso na 3º etapa. 

Art. 31 As  vagas  para  os  componentes  curriculares  obrigatórios   e  optativos serão 

oferecidas de acordo com a capacidade institucional de atendimento. 

Art. 32 O  aluno  deve  solicitar  matrícula  em  pelo  menos  1 (um) componente curricular 

obrigatório, optativo ou eletivo. 

Art. 33 Os  horários  e  o  número  de  vagas  disponíveis  para os componentes curriculares 
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oferecidos em cada período letivo serão propostos pelo Colegiado  de Curso,  aprovados  pela  
Diretoria  de  Ensino  ou  setor  equivalente  do  Campus        e divulgados pelo Sistema 
Acadêmico ou pela CRA do Campus ao qual o curso está vinculado e pela Secretaria Acadêmica 
dos polos de apoio presencial, em data prevista no calendário acadêmico. 

Art. 34 Em  cada  período  letivo,  a  solicitação  de  matrícula  em  componentes curriculares do 
aluno será efetivada em até três etapas. 

§ 1º     O calendário acadêmico fixará data para cada etapa da matrícula. 

§ 2º A primeira etapa destina-se ao registro no sistema acadêmico da escolha dos componentes 

curriculares que o aluno deseja cursar no curso, de acordo com o número de vagas oferecidas 

pela Instituição, e deverá ser realizada antes do início do próximo período letivo. 

§ 3º A segunda etapa destina-se a ajustes de matrículas com cancelamento de matrículas em 
componentes curriculares obtidos na 1ª etapa e solicitação de componentes curriculares 
obrigatórios, optativos e eletivos. 

§ 4º A terceira etapa destina-se ao atendimento de matrículas  intercampi,  à reintegração de 

matrícula e aos alunos ingressantes nas modalidades mudança de curso, novo curso e 
transferência. 

Art. 35 No  processamento  da  matrícula  de  cada  aluno,  terão   prioridade  os componentes 

curriculares obrigatórios do período. 

Art. 36 A  matrícula  em  componentes  curriculares  será  avaliada  pela CRA do Campus ao 
qual o curso esteja vinculado e estará sujeita ao indeferimento nos casos de: 

I. não obedecer ao critério de pré-requisito e/ou correquisito dos componentes curriculares; 

II. haver sobreposição do horário dos componentes curriculares, para cursos presenciais; 

III. os componentes curriculares já terem sido cursados pelo aluno com aproveitamento; 

IV. haver ultrapassado o limite de vagas oferecidas pelo Colegiado do Curso. 

Art. 37 O  preenchimento  das  vagas  nos  componentes  curriculares   de  cada período será 

efetuado atendendo, nesta ordem: 

I. alunos finalistas ordenados por coeficiente de rendimento; 

II. alunos periodizados ordenados por coeficiente de rendimento; 

III. alunos regularmente matriculados ordenados por coeficiente de rendimento; 

IV. alunos com reabertura de matrícula ordenados por coeficiente de rendimento; 

V. alunos ingressantes por mudança de curso, novo curso e transferência, 

respectivamente, ordenados por coeficiente de rendimento; 

VI. alunos com processos deferidos para matrículas em componentes curriculares eletivos 
ou intercampi;  

VII. § 1º Entende-se por aluno finalista aquele que tiver concluído  pelo  menos  80%  
(oitenta por cento) da carga horária total do curso, para os cursos de bacharelado e licenciatura, e 
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso para os tecnólogos. 

§ 2º  Deverá ser considerado para efeito de periodização, a equivalência entre a soma da 
carga/créditos concluídos pelo aluno, comparados à somatória das cargas horárias/créditos dos 
componentes curriculares obrigatórios e optativos previstos na matriz curricular a qual o aluno 
estiver vinculado. Não serão contabilizadas, para efeito de periodização, a carga horária das 
disciplinas eletivas eventualmente cursadas pelo aluno. 
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§ 3º    O coeficiente de rendimento (CFR) será obtido através da fórmula: CFR= Σ (NF   x CR)  / Σ 

CR, onde: 

I. NF = nota final nos componentes curriculares cursados pelo aluno expressa na escala 
de 0 (zero) a 100 (cem); 

II. CR = créditos dos componentes curriculares cursados pelo aluno. 

Art. 38 O  aluno  que  observar  erros  em  sua  matrícula  na  primeira    e/ou  na segunda 

etapas deverá, na terceira etapa de matrículas, protocolar na CRA do Campus ou na secretaria 
acadêmica do polo de apoio presencial, pedido de correção ao Colegiado de Curso, anexando os 
comprovantes de solicitação e de confirmação de matrículas dessas etapas. 

 
Seção IV 

Dos Componentes Curriculares Eletivos 

Art. 39 Para   fins   de   enriquecimento   cultural,   de   aprofundamento e/ou  de atualização 
de conhecimentos específicos que complementem a formação acadêmica, será facultada aos 
alunos dos cursos de graduação a matrícula em componentes curriculares eletivos, dependendo 
da existência de vagas e observadas as normas da graduação. 

Art. 40 Entende-se  como  componente  curricular  eletivo qualquer componente curricular de 

curso de graduação do Ifes cujos conteúdos não estejam contemplados no currículo do curso de 
origem do requerente. 

§ 1º Os componentes curriculares eletivos seguirão as normas de desempenho acadêmico 
vigentes. 

§ 2º    Os componentes cursados como eletivos constarão no histórico escolar do aluno e serão 

considerados nos cálculos de seu coeficiente de rendimento, mas não terão seus créditos 
computados para efeito de integralização do seu curso. 

Art. 41 Estarão   sujeitos   ao   indeferimento   da   matrícula   em   componentes curriculares 

eletivos os casos previstos no Art. 36 . 

Art. 42 As solicitações da matrícula em componentes curriculares eletivos  serão realizadas 
pelo aluno no Sistema Acadêmico ou na CRA do campus de oferta do curso. 

 

 
Seção V 

Dos Componentes Curriculares Intercampi 

Art. 43 Será  facultada  aos  alunos  dos  cursos  de  graduação  a matrícula em componentes 

curriculares intercampi, dependendo da existência de vagas no campus pretendido e observadas 
as normas da graduação. 

Art. 44 Entende-se     como     componente     curricular    intercampi,    qualquer componente 

de curso de graduação do Ifes que for cursado em outro campus. 

Art. 45 Estarão   sujeitos   ao   indeferimento   da   matrícula   em   componentes curriculares 

intercampi os casos previstos no Art. 36 . 

Art. 46 Os componentes curriculares intercampi constarão no    histórico escolar do aluno e 

serão considerados nos cálculos de seu coeficiente de rendimento. 

§ 1º Os componentes curriculares intercampi pertencentes  à  matriz  curricular  do curso de 

origem terão seus créditos computados para efeito de integralização do seu curso, após análise 
do Colegiado do Curso. 
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§ 2º No caso de componentes curriculares que fazem parte do Núcleo Comum de um conjunto de 
cursos, o aproveitamento dos créditos será automático entre os cursos abrangidos. 

§ 3º    Componentes curriculares eletivos cursados na modalidade intercampi seguirão  o disposto 
no parágrafo 2º do Art. 40 . 

Art. 47 As  solicitações  de  matrícula  em  componentes  curriculares  intercampi deverão 

obedecer às datas estabelecidas no calendário acadêmico do  campus  de oferta e serão feitas 
diretamente na CRA do campus ofertante. 
 

Seção VI 

Do Trancamento de Matrícula 

Art. 48 Entende-se  por  trancamento  de  matrícula  no curso, a interrupção total das 
atividades acadêmicas, sem perda de vínculo com a Instituição. 

Art. 49 O  trancamento  de  matrícula  deverá  ser  feito   mediante  requerimento dirigido à 
CRA, em data prevista no calendário acadêmico. 

§ 1º O trancamento de matrícula deverá ser requerido pelo próprio estudante, quando capaz, ou 
por seu representante legal. 

§ 2º O trancamento só terá validade para um período, devendo o aluno   renovar sua 
matrícula na época prevista no calendário acadêmico, exceto nos casos de   programas de 
intercâmbio acadêmico. 

§ 3º O aluno só poderá trancar a matrícula por dois períodos consecutivos ou  alternados em todo 

o curso, exceto nos casos de programas de intercâmbio acadêmico. 

§ 4º A solicitação de trancamento será analisada pelo Colegiado de Curso, e sua efetivação dar-
se-á desde que o aluno tenha tempo hábil para integralização curricular do curso, considerando a 

previsão de reoferta dos componentes curriculares. 

§ 5º Não será autorizado o trancamento de matrícula no período letivo de ingresso do aluno no 
curso ou fora do período estabelecido em calendário, exceto nos casos de programas de 
intercâmbio acadêmico e nos seguintes casos previstos em lei: 

I. convocação para o serviço militar; 

II. tratamento prolongado de saúde; 

III. gravidez e problemas pós-parto. 

§ 6º Não serão computados, para efeito de contagem do tempo máximo de integralização 
curricular, os períodos de trancamento de matrícula, exceto para alunos matriculados em cursos 
em extinção. 

§ 7º Os alunos com matrícula trancada que vierem a ser atingidos por novo currículo, nova 
modalidade ou novos conteúdos programáticos serão enquadrados na nova situação, observada a 

equivalência dos componentes curriculares. 

§ 8º O aluno deverá estar em situação regular no campus, comprovada através de  Nada Consta 
em formulários definidos pelos órgãos gestores de pesquisa e de ensino ou por outro 
procedimento administrativo definido pelo campus que garanta que o estudante não possua 
pendências. 

§ 9º Para o trancamento de matrícula em cursos financiados por programas federais específicos, 

deve ser observado o disposto no Art. 19 . 

§ 10º A reabertura de matrícula trancada deverá ser solicitada pelo estudante, quando capaz, ou 
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por seu representante legal, nas datas definidas no calendário de  seu campus ou no Calendário 
Unificado da EaD no polo de apoio presencial, e efetivada pela CRA do Campus/Cefor ao qual o 
curso está vinculado. 

 
Seção VII 

Do Cancelamento de Matrícula 

Art. 50 O  cancelamento  da  matrícula  ou  perda  do  direito  à  vaga   no  

curso ocorrerá: 

I. por transferência para outra instituição de ensino; 

II. por requerimento do aluno, ou do seu representante legal, dirigido à CRA; 

III. se o aluno não efetuar as etapas de matrícula, trancamento ou reabertura de matrícula em 

qualquer período letivo em data prevista no calendário acadêmico; quando o aluno regularmente 
matriculado não concluir o seu curso em um total que exceda o dobro do tempo mínimo de 

duração do curso previsto no PPC; 

IV. quando o aluno apresentar para requerimento de matrícula documento falso ou falsificado; 

V. quando o aluno não frequentar os primeiros 5 (cinco) dias letivos, de acordo com o Art. 25 , no 

caso dos cursos presenciais; 

VI. quando o aluno não frequentar a aula inaugural e o primeiro encontro presencial ou não 
acessar o ambiente de aprendizagem nos primeiros 5 (cinco) dias letivos, de acordo com o Art. 26 
, no caso dos cursos a distância; 

VII. quando o aluno cometer irregularidade ou infração disciplinar prevista no Código de Ética e 
Disciplina do Corpo Discente do Ifes, que o sujeite ao cancelamento da matrícula, apurada em 
sindicância para essa finalidade, com garantia de contraditório e de ampla defesa; 

VIII. quando o aluno obtiver menos de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, em pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) dos componentes curriculares do período de ingresso no curso; 

IX. quando o aluno tiver acatada sua mudança de curso e confirmar sua matrícula no novo curso, 
perderá o direito à vaga no curso de origem, sendo subtraído do período de integralização do 
novo curso o tempo já cursado no curso de origem; 

X. quando o estudante ficar reprovado por falta em todos os componentes curriculares de 
qualquer período do curso. 

§ 1º  Entende-se por cancelamento da matrícula no curso, ou perda do direito à vaga  no curso, a 
cessação total dos vínculos do aluno com o Ifes. 

§ 2º O aluno que tiver sua matrícula cancelada no curso com fundamento no inciso III poderá 
requerer reintegração de matrícula, em formulário específico dirigido à CRA, em data prevista em 
calendário acadêmico, desde que devidamente justificadas as causas que provocaram o 
cancelamento e condicionada à existência de vaga no curso. 

§ 3º O requerimento e a justificativa de que trata o § 2º serão examinados pelo Colegiado de 
Curso ao qual o curso está vinculado, que poderá deferir o pedido, no  caso de existência de 
vagas no curso, mantendo o período do processo seletivo do aluno como referência para 
integralização do curso. 

§ 4º O aluno que tiver sua matrícula cancelada no curso com fundamento no inciso XI poderá 
requerer reintegração de matrícula, em formulário específico dirigido à CRA, em data prevista em 
calendário acadêmico, desde que devidamente justificadas as causas que provocaram o 
cancelamento, condicionada à análise do Colegiado e existência de vaga no curso. 
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§ 5º Não será concedida reintegração de matrícula a alunos que não tenham mais possibilidades 

de integralizar o curso no prazo previsto no inciso IV deste artigo. 

§ 6º O aluno que tiver sua matrícula cancelada no curso com fundamento no inciso IV poderá 
apresentar recurso ao Colegiado, onde deve justificar o não cumprimento do prazo de 
integralização e apresentar um planejamento para concluir o curso, cabendo ao   Colegiado   o   
deferimento   ou   não   do   referido   recurso   e   a   aprovação     e acompanhamento de um 
plano de estudos para o aluno. 

§ 7º O aluno desligado da Instituição pelos demais motivos previstos somente terá direito à nova 
matrícula através de novo processo seletivo. 

Art. 51 O cancelamento de matrícula em componente curricular ocorrerá: 

I. a pedido do aluno, durante a segunda etapa de matrícula. 

II. quando o aluno não frequentar os 5 (cinco) primeiros dias letivos sem apresentar justificativa 
durante esse período. 

III. quando o aluno não acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem nos 5(cinco) primeiros dias 
letivos sem apresentar justificativa durante esse período. 

§ 1º Entende-se por cancelamento de matrícula em componente curricular, a  interrupção das 
atividades escolares relacionadas a uma componente curricular específica. 

§ 2º O cancelamento da matrícula a pedido do aluno só poderá ocorrer na segunda etapa de 
matrícula. 

§ 3º O cancelamento de matrícula em componente curricular está condicionado ao número 
mínimo de componentes curriculares regido pelo Art. 32 . 

 
Seção VIII 

Do Aproveitamento e da Dispensa em Componentes Curriculares 

 

Art. 52 Será  avaliado  e  poderá  ser  concedido  aos  alunos  dos      cursos  de graduação o 
aproveitamento de componentes curriculares, cursadas previamente ao ingresso no curso, 
mediante requerimento dirigido ao presidente do Colegiado  de Curso, protocolado na CRA, 
emitido pelo próprio aluno ou por seu representante legal, em data prevista no calendário 
acadêmico, acompanhado dos seguintes documentos: 

I. histórico escolar (parcial/final) com a carga horária e a verificação dos rendimentos 
escolares dos componentes curriculares; 

II. currículo documentado com Planos de Ensino, cursados no mesmo nível de ensino ou 
em nível superior. 

§ 1º A verificação de rendimentos dar-se-á pela análise do processo, com base no parecer de um 
professor do componente curricular indicado pelo Colegiado de Curso, respeitado o mínimo de 
75% (setenta e cinco por cento) de similaridade dos conteúdos e da carga horária do(s) 
componente(s) do curso pretendido. 

§ 2º Para o aproveitamento em um determinado  componente  curricular,  será  facultado ao 
Colegiado do Curso submeter o aluno a uma verificação de rendimento, elaborada por professor 
ou por equipe de especialistas, no caso da nota do aluno na instituição de origem ser inferior a 
60% (sessenta por cento) ou no caso de o componente curricular ter sido cursado há mais de 5 
(cinco) anos. 

§ 3º Poderá   ser   concedido  aproveitamento   de  estudos,   de  no   máximo 50% (cinquenta por 
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cento) da carga horária total dos componentes curriculares do curso, cursados em outras 
instituições de ensino superior, exceto para os cursos de Bacharelado Complementar das 
Licenciaturas do Ifes, cujos Colegiados poderão autorizar o aproveitamento da carga horária que 
exceda esse limite. 

§ 4º Os componentes curriculares cursados no Ifes poderão, atendidas eventuais exigências do 
Colegiado do Curso, ser aproveitados mesmo que excedam 50% (cinquenta por cento) da carga 

horária do curso pretendido. 

§ 5º Para efeito de registro, será utilizado o termo Aproveitamento de Estudos, dispensando o 
registro das notas. 

§ 6º   Poderá ser solicitado o aproveitamento de componentes curriculares cursados   em outras 
instituições posteriormente ao ingresso do aluno em seu curso no Ifes, o qual se dará mediante a 
avaliação do Colegiado do Curso ou a aplicação de uma prova de avaliação de desempenho, 
independente da nota do aluno. 

§ 7º Nos casos previstos no parágrafo anterior, não haverá  aplicação  de  prova  quando a 

disciplina for cursada em instituições ou em programas conveniados com o Ifes. 

§ 8º Após a reprovação em um componente curricular, o aluno  não mais  poderá solicitar o seu 
aproveitamento, em função de já tê-lo concluído anteriormente em outro curso. Nesse caso, o 
aluno, obrigatoriamente, terá que cursá-lo novamente. 

§ 9º   Será vedado ao aluno a solicitação do aproveitamento de TCC,  exceto nos   casos dos 

cursos de Bacharelado Complementar das Licenciaturas do Ifes. 

Seção IX 

Da Mudança de Turno, de Campus e de Polo de Apoio Presencial 

 

Art. 53 A mudança de turno estará condicionada à observância de critérios. 

§ 1º Não será autorizada mudança de turno no período letivo de ingresso do aluno no curso. 

§ 2º Nos períodos subsequentes ao de ingresso, os alunos  poderão  requerer  mudança de turno 
uma única vez durante o curso, dentro dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico, em 
documento protocolado na CRA e encaminhado ao coordenador do curso. 

§ 3º  Para a análise de mudança de turno, será observada a existência de vaga no  turno 

pleiteado, bem como os critérios de desempate determinados pela ordem abaixo: 

I. alunos com dificuldade de conciliar o horário das aulas com tratamento de saúde 
prolongado e/ou horário de redução da concentração que dificulte a aprendizagem do aluno, 
gerada por uso de medicamentos específicos, devidamente atestados; 

II. alunos com maior dificuldade de conciliar o horário das aulas com o do trabalho, desde que 
devidamente atestado; alunos que tenham proposta para fazer o estágio curricular, desde que 
devidamente atestado; 

III. alunos em situação de vulnerabilidade social, atestada pela Equipe de Assistência Estudantil 
do Ifes; 

IV. alunos que não estejam em regime de dependência; 

V. alunos com maior coeficiente de rendimento; 

VI. alunos com maior idade. 

Art. 54  A mudança  de  campus  ou  polo  de  apoio  presencial  para um mesmo curso de 
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graduação no Ifes será facultada ao aluno e deverá ser requerida na CRA do Campus pretendido 
ou na secretaria acadêmica do polo de apoio presencial pretendido, condicionada à existência de 
vagas, à adaptação curricular e à observância dos seguintes critérios: 

I. não será autorizada mudança de campus ou de polo de apoio presencial no período letivo de 
ingresso do aluno no curso; 

II. nos períodos subsequentes ao de ingresso, os alunos poderão requerer mudança de campus 
ou de polo de apoio presencial, em  documento protocolado, dirigido ao coordenador do curso, 
dentro dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico, observando-se a existência de vagas e 
os seguintes critérios de desempate: 

a) alunos com dificuldade de acesso a tratamento de saúde prolongado na localidade do campus 
atual, para Pessoas com Necessidades Específicas, devidamente atestado; 

b) alunos com maior dificuldade de conciliar o horário das aulas com o de trabalho, desde que 
devidamente atestado; 

c) alunos que tenham proposta para fazer o estágio curricular, desde que devidamente atestado; 

d) alunos em situação de vulnerabilidade social, atestada pela Equipe de Assistência Estudantil 
do Ifes; 

e) alunos com maior coeficiente de rendimento; 

f) alunos com maior idade. 

§ 1º O aluno que tiver acatada sua opção pela mudança de campus e confirmar sua matrícula no 
curso pretendido, perderá o direito à vaga no curso de origem,  mas manterá o período de 
ingresso no processo seletivo para efeito de integralização de curso. 

§ 2º O aluno que tiver acatada e confirmar sua opção pela mudança de polo de apoio presencial, 
perderá o direito à vaga no polo de origem, mas manterá o período de ingresso no processo 
seletivo para efeito de integralização de curso. 

Art. 55 Ao requerer a mudança de campus ou de polo de apoio presencial, o aluno deverá 

anexar a seguinte documentação: 

I. histórico escolar parcial; 

II. matriz curricular; planos de ensino dos componentes curriculares já cursados; 

III. Nada Consta em formulário definido pelo órgão gestor de ensino ou por outro 
procedimento administrativo definido pelo campus que garanta que o estudante não possua 
pendências. 

IV. documentos necessários à comprovação das condições listadas no Art. 54 . 
 

Seção X 

Das Mudanças de Modalidade de Curso 

Art. 56 A mudança de modalidade consiste na opção do aluno de migrar   para o curso no qual 
está matriculado em outra modalidade (presencial ou a distância) e estará condicionada à análise 
do Colegiado do Curso pretendido. 

§ 1º   A mudança de modalidade referida nesse artigo aplica-se somente aos cursos    do Ifes. 

§ 2º Não será autorizada mudança de modalidade no período letivo de ingresso do aluno no 

curso. 

§ 3º Nos períodos subsequentes ao de ingresso, os alunos  poderão  requerer  mudança de 
modalidade uma única vez por curso, em documento protocolado na CRA ou na secretaria 
acadêmica do polo de apoio presencial e dirigido ao Colegiado do Curso pretendido, dentro dos 
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prazos estabelecidos no calendário acadêmico, observando-se a existência de vaga e os critérios 
de desempate dados pela ordem a seguir, sempre devidamente atestados: 

I. comprovação de trabalho e/ou residência na proximidade de um campus ou polo de 
apoio presencial em funcionamento diferente do atual; 

II. alunos com maior coeficiente de rendimento; 

III. aluno em atividades de estágio; 

IV. aluno de maior idade. 

§ 4º O aluno que tiver acatada sua opção pela mudança de modalidade de curso e confirmar sua 
matrícula no curso pretendido, perderá o direito à vaga no curso de origem, mas manterá o 
período de ingresso no processo seletivo para efeito de integralização de curso. 

Art. 57 Ao requerer mudança de modalidade, o aluno deverá anexar   a seguinte documentação: 

I. histórico escolar parcial; 

II. matriz curricular; 

III. planos de ensino dos componentes curriculares já cursados; 

IV. Nada Consta em formulário definido pelo órgão gestor de ensino ou por outro 
procedimento administrativo definido pelo campus que garanta que o   estudante não possua 
pendências; 

V. documentos necessários à comprovação das condições listadas no Art. 56 . 
 

Seção XI 

Da Mudança de Curso 

Art. 58 Ao aluno do curso de graduação será facultada a mudança de curso apenas uma 

vez, para um único curso da modalidade a distância ou presencial, ficando o deferimento do 
processo condicionado à existência de vagas, com quantidade  definida pelo Colegiado do Curso 
pretendido. 

Art. 59 A mudança de curso será vetada nos casos de aluno de complementação e de 

convalidação de estudos. 

Art. 60 As solicitações serão dirigidas à CRA ou à secretaria acadêmica  do polo de apoio 

presencial em prazo previsto no calendário acadêmico; a CRA ou a secretaria acadêmica do polo 
de apoio presencial as encaminharão ao Colegiado do Curso, ficando o deferimento sujeito às 
seguintes condições: 

I. que o candidato tenha cumprido com aproveitamento, em seu curso de origem, carga 
horária mínima de 15% (quinze por cento) do curso em que estiver matriculado quando da 
solicitação; 

II. que o candidato tenha tempo hábil para integralização curricular do curso pretendido de 
acordo com o critério estabelecido no inciso X do Art. 50 . 

Art. 61 O aluno instruirá o requerimento com seu histórico escolar,  anexando os Planos de 
Ensino ou Mapas de Atividades dos componentes curriculares cursados, a matriz curricular, bem 
como a solicitação de aproveitamento dos componentes curriculares, em conformidade com o Art. 
52 . 

§ 1º O período para entrega das solicitações de mudança de curso será fixado no calendário 
acadêmico. 

§ 2º Os Colegiados dos Cursos deverão criar critérios complementares  para  julgamento das 
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solicitações de mudança de curso que não firam a legislação na qual ela se apoia, encaminhando 
os resultados à CRA. 

a) Os critérios complementares poderão ser eliminatórios ou classificatórios, tomando como 
referência o desempenho acadêmico do candidato. 

b) Não poderão ser usados como critério eliminatório quaisquer dados  provenientes dos 
resultados obtidos pelo aluno no Processo Seletivo de acesso ao curso de graduação do Ifes. 

c) Na elaboração dos critérios, serão consideradas as condições especiais  relativas aos 
alunos com necessidades educacionais específicas tais como, compatibilidade de horário de 
oferta do curso com tratamento de saúde/uso de medicamentos, perfil de competências a serem 
atendidas pelo aluno e por outros.  

Art. 62 O  Colegiado  encaminhará  à  CRA do  Campus  ao  qual  o curso esteja 
vinculado e ao polo de apoio presencial, o resultado dos candidatos classificados no limite de 
vagas para mudança de curso, bem como dos excedentes, por ordem de classificação, para o 
caso de aproveitamento das vagas dos possíveis desistentes. 

§ 1º   A CRA e, no caso de cursos a distância, o polo de apoio presencial, divulgarão   no 
campus/polo o resultado da mudança de curso, bem como no site do campus/Cefor. 

§ 2º O aluno classificado para a mudança de curso deverá comparecer à CRA do Campus ou ao 
polo de apoio presencial (cursos a distância) em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após 
a divulgação do resultado de mudança de curso para confirmar a sua matrícula. 

§ 3º O não comparecimento do aluno para confirmação da  matrícula  no  prazo  previsto no § 
2ºdeste artigo configurará o cancelamento do processo de mudança, após a homologação e a 
desistência da vaga pretendida. 

§ 4º A CRA do Campus ao qual o curso esteja vinculado procederá a convocação de suplente 

conforme classificação encaminhada pelo Colegiado de Curso. 

Art. 63 A mudança de curso deferida terá    validade apenas para a matrícula no período letivo 

imediatamente subsequente àquele em que foi solicitada. 
 

CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA, DO NOVO CURSO E DAS ADAPTAÇÕES 

Art. 64 A aceitação de transferências e de novo curso de alunos regulares de ensino de 

graduação está condicionada à disponibilidade de vagas, à análise de compatibilidade curricular e 
à realização de processo seletivo. 

§ 1º Considera-se transferência de curso, o ingresso nos cursos de graduação de alunos oriundos 

de outras instituições de ensino superior. 

§ 2º Considera-se novo curso, o ingresso nos cursos de graduação de  alunos  egressos de outros 
cursos de graduação. 

§ 3º As vagas disponíveis em períodos subsequentes ao inicial serão publicadas em edital, assim 
como os critérios de avaliação e a classificação dos candidatos. 

§ 4º Estarão sujeitos a indeferimento automático os pedidos de transferências e de  novo curso 

que apresentarem documentação incompleta. 

§ 5º O aluno poderá solicitar o aproveitamento de componentes curriculares que já tenha cursado 

em outra Instituição, em conformidade com o Art. 52 . 

§ 6º A análise do currículo para efeito de equivalência e de inserção do estudante em período 
adequado será conduzida pelo Colegiado de Curso de graduação pretendido, respeitado o mínimo 
de 75% (setenta e cinco por cento) de similaridade dos conteúdos e da carga horária do(s) 
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componente(s) do curso pretendido com os do curso de origem do estudante.  

§ 7º Para a verificação da compatibilidade curricular, a Instituição deverá exigir para análise: 
histórico escolar parcial (para transferências) ou histórico escolar final (para novo curso) contendo 
a carga horária e a verificação de rendimento, a estrutura curricular e os Planos de Ensino 
desenvolvidos no estabelecimento de origem. 

§ 8º Para a transferência para cursos a distância financiados por programas federais específicos, 

deve ser observado o disposto no Art. 19 . 

§ 9º A transferência ex officio dar-se-á na forma da lei, sem prejuízo de análise curricular. 

§ 10º Para os alunos ingressantes por meio de transferência ou de  novo curso, o  tempo já 

cursado no curso de origem será subtraído do prazo de integralização do  curso do Ifes no qual 
ele esteja ingressando. 

Art. 65 Os pedidos de transferência e de novo curso serão recebidos somente no prazo 

estabelecido em edital específico, salvos os casos previstos em lei, sem prejuízo da análise 
curricular. 

Parágrafo único. Não serão aceitas transferências de curso para o período inicial. 

Art. 66 A  aceitação  de  transferência  de  curso  e  de  novo  curso    de  alunos procedentes de 
estabelecimentos de ensino no exterior dependerá do cumprimento, por parte do interessado, de 
todos os requisitos legais vigentes e dos dispositivos aplicáveis deste Regulamento. 

Art. 67 Dos   alunos   com    estudos   no   exterior   será   exigida     a   seguinte documentação: 

I. guia de transferência e documento informando sua autenticidade expedido pelo 
consulado brasileiro no país onde foram feitos os estudos, com firma devidamente reconhecida 
pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil ou outro órgão público competente, salvo 
quando legislação específica determinar procedimento diferente; 

II. histórico escolar e documento informando sua autenticidade, expedido pelo consulado 
brasileiro no país onde foram feitos os estudos, com firma devidamente reconhecida pelo 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil ou outro órgão público competente, salvo quando 
legislação específica determinar procedimento diferente; 

III. planos de ensino dos componentes curriculares cursados com aproveitamento; 

IV. documento oficial de identificação no qual constem os elementos necessários à 
identificação do aluno; 

V. tradução de todos os documentos por tradutor público oficial, se redigidos em língua 
estrangeira; 

VI. certificado de proficiência em Língua Portuguesa ou comprovante de frequência em curso 
da língua nacional, se o aluno não for brasileiro nato. 

Parágrafo único. O Colegiado do Curso procederá a equivalência dos componentes curriculares 
cursados pelo aluno atendendo ao estabelecido no § 6º do Art. 64 . 

 
Art. 68 Em  caso  de  transferência  do  aluno  do  Ifes  para  outra  instituição,  a expedição do 

documento de transferência far-se-á mediante a solicitação    protocolada na CRA ou secretaria 

do polo de apoio presencial. 

§ 1º O aluno deverá estar em situação regular no campus, comprovada através de  Nada Consta 
em formulários definidos pelos órgãos gestores de pesquisa e de ensino ou por outro 
procedimento administrativo definido pelo campus que garanta que o estudante não possua 
pendências. 

§ 2º     Ao aluno solicitante será fornecido, em um prazo de até 20 (vinte dias) úteis: 
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I. histórico escolar parcial; 

II. matriz curricular; 

III. planos de ensino. 

Parágrafo único. A CRA deverá informar o pedido de transferência à coordenação do curso. 

 
CAPÍTULO IV 

DO ATENDIMENTO DOMICILIAR 

Art. 69 O Atendimento Domiciliar é um processo que envolve família e   escola e que permite ao 
estudante o direito de realizar atividades acadêmicas em seu domicílio quando houver 
impedimento de frequência às aulas no campus, no ambiente virtual de aprendizagem ou no polo 
de apoio presencial, sem prejuízo na sua vida acadêmica. 

Parágrafo único. Durante o período de Atendimento Domiciliar, o estudante terá as suas faltas 
registradas e ao final do período, as faltas serão justificadas pelo setor  pedagógico do curso, 
condicionado à realização das tarefas. 
 
Art. 70 Terá   direito   ao  Atendimento   Domiciliar   o   estudante que  necessitar ausentar-se 

das aulas no campus, no ambiente virtual de aprendizagem ou no polo de apoio presencial por um 
período igual ou 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, quando 
comprovada a necessidade de assistência intensiva. 

§ 1º A estudante em estado de gravidez terá direito a três meses de Atendimento Domiciliar a 
partir do oitavo mês de gestação. 

§ 2º Caso o período de afastamento seja superior ao estabelecido no caput deste  artigo, o 
estudante deverá, a qualquer tempo, solicitar trancamento. 
 
Art. 71 Não será concedido Atendimento Domiciliar: 

I. para estágio supervisionado; para as atividades de natureza prática. 

Parágrafo único. As atividades de natureza prática e as respectivas avaliações serão 
desenvolvidas no retorno do estudante, desde que haja viabilidade para conclusão dentro do 
período letivo. 

Art. 72 São requisitos para a concessão do atendimento domiciliar: 

I. laudo médico comprovando que o estudante se enquadrada nas situações de 
atendimento domiciliar, visado pelo médico do Campus ao qual o curso está vinculado, quando 
houver; 

II. requerimento de atendimento domiciliar devidamente protocolado pelo estudante ou por 
seu representante, encaminhado à Coordenadoria de Curso ou à Secretaria do polo de apoio 
presencial dos cursos EaD, em até 3 (três) dias letivos após o início do afastamento; 

III. parecer da Coordenadoria de Gestão Pedagógica. 

Art. 73 O atendimento domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 

prazo de 3 (três) dias letivos, após o início do impedimento. 
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Art. 74 Os  demais  procedimentos  deverão  ser  normatizados  pelos campi em 

regulamentação interna. 

 
TÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO ESCOLAR 

CAPÍTULO I DAS MODALIDADES 

 
Seção I 

Da Avaliação Institucional 

Art. 75 A avaliação das atividades fins, ensino, pesquisa    e extensão, além das atividades-
meio, caracterizadas pelo planejamento e gestão do Ifes,  será supervisionada pela Pró-Reitoria 
de Desenvolvimento Institucional do Ifes, de acordo com o Programa de Avaliação Institucional e 
abrangerá toda a comunidade acadêmica. 

§ 1º O Ifes contará com um órgão colegiado permanente  de  coordenação  do  processo de 
autoavaliação denominada de Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

§ 2º O Processo de Avaliação Institucional será composto por diversos instrumentos tanto 
externos quanto internos, todos homologados pela CPA.  

Seção II 

Da Avaliação do Aluno 

Art. 76 A avaliação será realizada de forma processual com caráter diagnóstico e formativo, 

envolvendo professores e alunos. 

Art. 77 Na avaliação serão considerados aspectos qualitativos     e quantitativos, presentes tanto 

no domínio cognitivo, afetivo e psicomotor, incluídos o desenvolvimento de hábitos, atitudes e 
valores, visando diagnosticar estratégias, avanços e dificuldades, de modo a reorganizar as 
atividades pedagógicas. 

§ 1º A avaliação dos alunos com necessidades específicas deve  considerar  seus limites e 
potencialidades, facilidades ou dificuldades em determinadas áreas do saber ou do fazer, e deve 

contribuir para o crescimento e a autonomia desses alunos. 

§ 2º Na avaliação dos alunos com necessidades específicas, o Ifes oferecerá adaptações de 
instrumentos de avaliações e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno com 
necessidades específicas, inclusive tempo adicional para realização de provas, conforme as 
características da deficiência ou de outra necessidade especial. 

Art. 78 Para os cursos a distância, a avaliação do desempenho do  aluno deverá estar em 

conformidade com o Art. 4º do Decreto 5.622/2005, o qual estabelece que a avaliação do 
desempenho do aluno para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou 
certificados dar-se-á no processo, mediante: 

I. cumprimento das atividades programadas; 

II. realização de exames presenciais. 

Parágrafo único. Os resultados dos exames presenciais deverão prevalecer sobre os demais 
resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância. 

Art. 79 Ao aluno será permitido requerer ao Setor competente do Campus  ou do polo uma 

segunda oportunidade de avaliação, até 2 (dois) dias úteis após cessado o impedimento, quando 
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por motivo justificável não tenha comparecido à primeira, de acordo com o previsto no Código de 
Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes. 

§ 1º Para os cursos EaD, cujas avaliações são realizadas em datas específicas, não haverá nova 
oportunidade para realização de nova avaliação no caso de perda da segunda oportunidade. 
Nesse caso, a nota referente à avaliação perdida será substituída pela nota da avaliação final. 

§ 2º O documento que comprova a ocorrência do fato deve ser entregue ao setor responsável no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do início do impedimento. 

Art. 80 Os instrumentos de avaliação serão preferencialmente    diversificados e deverão ser 
obtidos com a utilização de, no mínimo, 3 (três) instrumentos documentados, tais como: 
exercícios, projetos, provas, trabalhos, atividades práticas, fichas de observação, relatórios, 
autoavaliação, dentre outros. 

§ 1º Os   critérios   e   valores   de   avaliação   adotados   pelo    professor   deverão, 
obrigatoriamente, ser explicitados aos alunos no início do período letivo, assim como os valores 
atribuídos a cada item dos respectivos instrumentos avaliativos, observadas as normas 
estabelecidas neste documento. 

§ 2º Os professores deverão registrar no sistema acadêmico, os resultados das atividades 
avaliativas num prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da data da aplicação. 

§ 3º No final do processo, serão totalizadas as faltas e uma única nota para cada componente 
curricular. 

Art. 81 O professor, ao final do período letivo, deverá finalizar o registro das atividades e 
enviar eletronicamente o diário à CRA do campus ou SA do Cefor dentro do prazo previsto no 
calendário acadêmico. 

§ 1º O CGP e a CRA do campus ou SA do Cefor realizarão a  conferência  dos registros. 

§ 2º Após conferência, a CRA do campus ou SA do Cefor realizará a impressão do diário, 

notificará o professor para assinatura e procederá a seu arquivamento. 

Art. 82 Para os cursos presenciais, os professores deverão registrar diariamente as atividades 

desenvolvidas nas aulas, a frequência dos alunos, bem como os resultados obtidos nos 
instrumentos avaliativos, no Sistema Acadêmico, observando as Orientações Normativas da 
Proen e as Resoluções do Conselho Superior pertinentes. 

Art. 83 Os resultados das  avaliações serão expressos  em notas  graduadas de zero (0) a cem 
(100) pontos. 

§ 1º Para efeito de registro, o resultado do rendimento será expresso por valores inteiros. 

§ 2º Para efeito de registro acadêmico, será atribuída nota zero (0) aos alunos não avaliados. 
 

Seção III 

Da Verificação do Rendimento Escolar, da Dependência e da Promoção 

Art. 84 Na verificação do aproveitamento em qualquer componente curricular dos cursos de 

graduação, serão considerados: 

I. resultado semestral obtido após, no mínimo, 3 (três) instrumentos de avaliação descritos 
no Art. 80 ; 

II. resultado do exame final; 

III. frequência mínima exigida. 
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§ 1º Estará aprovado no componente curricular, o aluno que obtiver nota semestral maior ou igual 
a 60 (sessenta) pontos e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária ministrada. 

§ 2º     Para os cursos a distância, dadas as suas características, não haverá registro de 
frequência. 

§ 3º O aluno que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos e frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária ministrada poderá realizar o instrumento final de 
avaliação. 

§ 4º Será considerado aprovado no componente curricular, o aluno que obtiver nota final igual ou 
superior a 60 (sessenta) pontos, resultante da média aritmética entre o resultado semestral das 
avaliações parciais e a nota do exame final, caso este tenha sido necessário. 

§ 5º O aluno que não obtiver a média estabelecida no parágrafo anterior estará reprovado no 
componente curricular. 

§ 6º  Será considerado para efeito de registro, o melhor resultado obtido pelo aluno  entre o 

resultado semestral e a média calculada no parágrafo 4º deste artigo. 

Art. 85 É  assegurado ao aluno  o direito  à revisão  das avaliações,   inclusive a avaliação final 

de componente curricular, por meio de requerimento protocolado no órgão gestor de ensino do 
campus, ou secretaria acadêmica do polo de apoio  presencial para os cursos a distância, com a 
devida justificativa, num prazo máximo de 2 (dois) dias letivos após a publicação dos resultados, 
conforme previsto no Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes. 

Art. 86 O  aluno  matriculado  no  regime  seriado  que  for  retido    em  qualquer componente 
curricular terá direito a matricular-se no período subsequente, isto é, terá promoção parcial, desde 
que não tenha sido inabilitado em três ou mais componentes curriculares em um mesmo período 
ou em períodos diferentes, caso em que procederá à matrícula exclusivamente nos componentes 
curriculares nos quais está retido. 

Art. 87 O aluno matriculado em curso seriado, que for inabilitado em até  2 (dois) componentes 

curriculares, fará jus ao regime de dependência. 

§ 1º A matrícula de dependência será efetivada em turmas regulares e  em turno  distinto ao já 

frequentado pelo aluno. 

§ 2º  Poderão ser criadas turmas especiais para dependência, a critério do Colegiado  do Curso. 

§ 3º Em caso de impedimento de conciliar as atividades acadêmicas ou por requerimento do 

aluno, a matrícula será efetivada somente na dependência. 

§ 4º O regime de dependência poderá ter seu  tempo  acelerado,  não  sendo  obrigatório o 
cumprimento de uma quantidade mínima de dias letivos e carga horária, desde que cumpra todo o 
conteúdo programático necessário para o aluno ou grupo de alunos neste regime. 

§ 5º Nos casos em que houver impedimento comprovado para a frequência, o aluno poderá 

requerer ao Colegiado do Curso estratégias e metodologias diversificadas para  a dependência. 

§ 6º Caso o requerimento a que se refere o parágrafo anterior seja  deferido,  o professor do 

componente curricular em questão deverá apresentar o Plano de Ensino  ao setor pedagógico do 

campus, contendo calendário, conteúdo, horário, critérios e valores das avaliações, curso e turma.  

§ 7º No caso de cursos financiados por programas federais específicos, deve ser observado o 

previsto no Art. 19 . 

Art. 88 As dependências ou reprovações dos cursos de graduação  em processo de extinção 

serão tratadas como casos omissos a este Regulamento. 
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CAPÍTULO II 

DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS 

Art. 89 A Reunião Pedagógica é um grupo de trabalho que tem por objetivo estabelecer 
momentos de reflexão, decisão e revisão da prática educativa na perspectiva de obter a visão total 
do andamento do curso, além de uma efetiva troca de experiências para a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem. 

Parágrafo único. A convocação para as reuniões pedagógicas, quando necessário, será solicitada 
pelo coordenador de curso ao diretor de ensino ou equivalente, devendo as reuniões serem 
planejadas juntamente com o setor pedagógico. 

Art. 90 São membros participantes da reunião pedagógica: 

I. pedagogo ou representante do setor pedagógico – participação obrigatória em todas as 
reuniões; 

II. todos os professores da turma ou do período – participação obrigatória em todas as 
reuniões; 

III. coordenador do curso – participação obrigatória em todas as reuniões; 

IV. coordenador de tutoria, quando houver – participação obrigatória em todas as reuniões 

para cursos a distância; 

V. designer educacional do curso, quando houver – participação obrigatória para cursos a 
distância; 

VI. representante do órgão gestor de ensino do campus – participação facultativa; 

VII. representante da coordenadoria de assistência ao educando – participação facultativa; 

VIII. representante do corpo discente - participação obrigatória; 

IX. representante do NAPNE – participação facultativa; 

X. psicólogo e assistente social – participação facultativa. 

§ 1º Havendo impedimento legal para o professor ou  demais  servidores  comparecerem à(s) 
reunião(ões) pedagógica(s), deverão ser justificadas as ausências segundo as Resoluções do 
Conselho Superior pertinentes e/ou legislação em vigor. 

§ 2º As reuniões pedagógicas poderão ser feitas por videoconferência/webconferência. 

Art. 91 A reunião pedagógica, de caráter consultivo, é diagnóstica e  prognóstica e tem por 
finalidade: 

I. identificar progressos; 

II. detectar dificuldades no processo ensino-aprendizagem; 

III. detectar as causas e sugerir as medidas didático-pedagógicas a serem adotadas visando à 

superação das dificuldades; 

IV. adequar, se necessário, o conteúdo programático dos componentes curriculares para haver 

maior interdisciplinaridade. 
 

TÍTULO V 

DAS OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 
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CAPÍTULO I DA MONITORIA 

Art. 92 A atividade de monitoria seguirá as normas constantes na regulamentação própria do Ifes. 

 
CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 

Art. 93 As atividades de pesquisa seguirão as normas constants no Regulamento definido pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes. 
 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Art. 94 As atividades de extensão seguirão as normas constants no Regulamento definido pela 

Pró-Reitoria de Extensão do Ifes. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Art. 95  O objetivo das atividades complementares é diversificar e enriquecer a formação 

oferecida na graduação, através da participação do corpo discente, em eventos variados, durante 

o período de integralização do curso. 

Parágrafo único. As atividades complementares devem contribuir para o enriquecimento do 
currículo do aluno e devem ter características acadêmicas, científicas e/ou culturais  e serem 
reconhecidas formalmente pelo NDE do curso. 

Art. 96 O aluno deverá cumprir a carga horária de atividades complementares de acordo com o 
previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 97 A  operacionalização  das  atividades  complementares  deverá  seguir  o previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso ou na regulamentação estabelecida pelo Núcleo Docente 
Estruturante. 

Art. 98 A carga  horária  total  das  atividades  complementares  deve constar no histórico 

escolar do aluno. 

Art. 99 São  consideradas  atividades  complementares:  monitorias,   grupos  de estudos, 

participação em eventos, participação em sessões de defesa de trabalhos acadêmicos, dentre 
outros. 

Art. 100 A    pontuação    das    atividades    complementares    será  definida   no Regulamento 

de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares – AACC de cada curso. 

Art. 101 Atividades  profissionais  em   áreas  afins  realizadas  pelos    alunos  no decorrer do 

curso podem ser consideradas atividades complementares, desde que previamente autorizadas 
pelo NDE, ficando a atribuição de carga horária a critério do Colegiado do Curso. 
 

CAPÍTULO V 

DO ESTÁGIO CURRICULAR 

Art. 102 As atividades de estágio seguirão as normas descritas na   Resolução do Conselho 

Superior em vigência no Ifes. 

 
CAPÍTULO VI 
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DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 103 O TCC é parte integrante do currículo e terá sua obrigatoriedade  e carga horária 

definidas no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 104 Os alunos que realizarem o TCC devem estar devidamente matriculados.  

Art. 105 O Trabalho  de Conclusão  de Curso seguirá as  normas    constantes no Regulamento 
em vigência no Ifes. 

 
CAPÍTULO VII 

DO INTERCÂMBIO ACADÊMICO 

Art. 106 As  atividades  de  intercâmbio  acadêmico  permitidas  aos     alunos  de graduação 

seguirão as normas descritas na regulamentação própria do Ifes. 
 

CAPÍTULO VIII 

DAS ORGANIZAÇÕES DISCENTES 

Art. 107 O corpo discente é constituído pelos alunos    regularmente matriculados no Ifes em 

cursos de graduação. 

§ 1º O corpo discente organizar-se-á livremente em Centros Acadêmicos ou Diretório Central dos 

Estudantes. 

§ 2º O corpo discente terá representação com direito a voz e voto nos órgãos colegiados. 

§ 3º As eleições para a representação discente nos órgãos colegiados seguirão as Resoluções do 
Conselho Superior em vigência. 

§ 4º Nas eleições para a representação discente só poderão votar e ser votados os alunos 

regularmente matriculados nos cursos de graduação do Ifes. 

§ 5º A eleição para representantes deverá ser conduzida por uma comissão eleitoral  que é 

responsável também pela indicação dos representantes discentes eleitos pelos respectivos órgãos 
colegiados para a homologação. 

§ 6º O início dos mandatos da representação discente dos alunos de graduação junto aos órgãos 
colegiados será contado a partir da publicação da portaria de nomeação dos representantes do 
respectivo órgão colegiado. 

§ 7º As organizações estudantis e/ou representantes discentes terão acesso às dependências de 
uso coletivo do Ifes para realização de reuniões ou eventos, desde que previamente solicitadas 
por escrito pela Diretoria dessas organizações, as quais se responsabilizarão pelo patrimônio, e 
desde que sejam autorizados pelo setor responsável. 

 
TÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

CAPÍTULO I 

DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Art. 108 O  Ifes  expedirá  as  documentações  formais  assegurando  que o aluno completou, 
com sucesso, um determinado programa de estudos de acordo com a legislação vigente. 

Parágrafo único. O aluno deverá fazer a solicitação em requerimento próprio dirigido à CRA do 
seu campus, que deverá emitir a documentação dentro dos prazos preestabelecidos. 
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CAPÍTULO II 

DA COLAÇÃO DE GRAU 

Art. 109 A colação de grau dos alunos que concluírem os cursos de   graduação é ato oficial do 
Ifes e será realizada em sessão solene e pública, em dia útil e horário previamente divulgados 
pela CRA do Campus ou polo de apoio presencial ao qual o curso esteja vinculado. 

Art. 110 A participação  na  solenidade  de  colação  de  grau  é obrigatória para a conclusão do 

curso e expedição e registro do diploma. 

Art. 111 As   sessões   de   colação   de   grau   ocorrerão   de   forma  regular  ou 

extemporâneas. 

Art. 112 São competências da CRA: 

I. Receber o requerimento de colação de grau; 

II. Analisar o pedido e verificar o cumprimento de todos os requisitos necessários a colação; 

III. Agendar com a Reitoria as sessões de colação de grau; 

IV. Tornar pública a sessão de colação de grau; 

V. Providenciar a lista de formandos; 

VI. Lavrar a Ata de Colação de Grau. 

Art. 113 Participará da solenidade e receberá a outorga do grau apenas    o aluno habilitado para 

esse fim. 

§ 1º A colação de grau deverá ser requerida na CRA no período  previsto  no  calendário 

acadêmico e será concedida mediante verificação do atendimento aos requisitos necessários à 
conclusão do curso e do atendimento à documentação exigida. 

§ 2º No caso dos cursos na modalidade EaD, o aluno ou seu representante legal deverá 
requerer a colação de grau em seu polo de apoio presencial no período previsto no calendário 
acadêmico da EaD, que encaminhará a solicitação ao coordenador do curso, que fará o 
encaminhamento da solicitação ao CRA do Campus ao qual o curso estiver vinculado. 

§ 3º O aluno deverá estar em situação regular no campus, comprovada através de  Nada Consta 
em formulários definidos pelos órgãos gestores de pesquisa e de ensino, ou por outro 
procedimento administrativo definido pelo campus que garanta que o estudante não possua 
pendências. 

§ 4º     Não colará grau o aluno em condições irregulares nos seguintes itens: 

I. Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. Componentes curriculares não concluídos; 

III. Estágio; 

IV. Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais; 

V. ENADE; 

VI. Prestação de contas de auxílios estudantis recebidos ou de projetos ou bolsas de ensino, 

pesquisa ou extensão; 

VII. Estar com a documentação completa e atualizada na CRA do campus. 

§ 5º     Os casos omissos serão tratados pela Direção de Ensino do Campus. 
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Art. 114 As  solenidades  de  colação  de  grau  deverão  ocorrer  no Gabinete do Reitor ou no 

Campus ao qual o curso esteja vinculado. 

Parágrafo único. A solenidade será presidida pelo Reitor ou representante por ele designado, 
assessorado por um membro da CRA do campus ao qual o curso está vinculado. 

Art. 115 Em caso de solenidades de colação de grau realizadas por curso   ou por agrupamento 
de cursos, deverão ser adotados os procedimentos a seguir: 

§ 1º A organização da solenidade de colação de grau ficará a cargo da Comissão de Servidores, 
presidida pela CSO (Comunicação Social) ou por setor equivalente de cada campus, designada 
pelo Diretor-Geral do Campus, a qual seguirá o manual de formaturas do Ifes; e à qual compete: 

I. divulgar as normas de colação de grau aos acadêmicos e comissões de formatura; 

II. supervisionar a elaboração do convite, a escolha do local e a data; 

III. supervisionar os demais assuntos pertinentes ao tema. 

§ 2º Os formandos poderão constituir uma Comissão de  Formatura  que  os representará perante 
a Instituição. 

§ 3º A mesa da solenidade de colação de grau será composta pelos seguintes membros: 

I. Reitor ou seu representante – obrigatório; 

II. Diretor-Geral do Campus ou seu representante - obrigatório; Coordenador(es) do(s) 
Curso(s) - obrigatório; 

III. Paraninfo – optativo; 

IV. Patrono – optativo. 

§ 4º A solenidade de colação de grau oficial contará com o assessoramento de um representante 
da CRA. Secretário(a) da solenidade – representante da CRA. 

Art. 116 A solenidade de colação de grau  não  implicará cobrança  de    taxa dos alunos quando 

realizada nas dependências do Campus. 

Art. 117 Nos  casos  de  comprovada  urgência,  poderá  haver  colação   de  grau extemporânea, 

requerida pelo aluno na CRA, a ser realizada no Gabinete da Reitoria, segundo disponibilidade 
interna da Instituição. 

Parágrafo único. Para requerer a colação de grau extemporânea, o aluno deverá especificar e 

comprovar um dos seguintes casos: 

I. Militares transferidos ex officio; 

II. Esposas e filhos de militares transferidos ex officio; 

III. Transferência: 

a) para pós-graduação; 

b) para posse em cargo público; 

c) para posse em cargo privado em outro estado; 

IV. Mudança da família para outro estado; 

V. Doenças impeditivas de comparecimento à cerimônia regular; 

VI. Outras justificativas plausíveis a serem analisadas pela instituição. 
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TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 118 Fica   estabelecido   que   este   Regulamento   estará   sob    regime   de implementação 

pelo período de 2 (dois) anos, ao final do qual será avaliado. 

Art. 119 Os   casos   omissos   serão   apreciados   e   julgados   pela Câmara  de Graduação, no 

caso dos cursos presenciais. No caso dos cursos na modalidade EaD, serão apreciados e 
julgados pelo Colegiado dos Cursos e encaminhados para a análise e parecer da Diretoria de 
Educação a Distância, que os encaminhará à Câmara de Graduação para julgamento.  

 

GLOSSÁRIO 
 

Bacharelado 
complementar das 

licenciaturas 

 
Cursos de Bacharelado oferecidos pelo Ifes aos egressos 

dos cursos licenciatura correspondentes. 

Componente 
curricular eletivo 

Componente curricular cujos conteúdos não
 estejam contemplados no currículo do curso 

de origem do aluno. 

Componente 
curricular intercampi 

Qualquer componente curricular de curso de graduação do 
Ifes que for cursado em outro campus. 

Componente 
curricular obrigatório 

Componente curricular pertencente à matriz curricular do 
curso de origem do aluno. 

 

 
Curso em extinção 

Curso cuja extinção tenha sido aprovada por resolução do 
Conselho Superior do Ifes, não ofertando novas vagas para 
ingresso, estando nele matriculados apenas os alunos que 

ingressaram previamente à resolução de extinção. 

 
Novo curso 

Ingresso nos cursos de graduação de alunos egressos de 
outros cursos de graduação 

 

Núcleo comum 

Conjunto de componentes curriculares, definidos por 
resolução do Conselho Superior, comuns a um conjunto de 

cursos de graduação. 

Programas de 
intercâmbio 
acadêmico 

Programas de intercâmbio firmados com outras instituições 
de ensino superior, nacionais ou estrangeiras, pelo Ifes ou 

por órgãos oficias. 

 
Regime de crédito 

Cursos de graduação em que a matrícula em componentes 
curriculares por período é realizada por livre escolha do 

aluno. 

 

Regime seriado 

Cursos de graduação em que a matrícula por período é 
realizada no conjunto de componentes curriculares 

integrantes do período. 

 
Transferência 

Ingresso nos cursos de graduação de alunos oriundos de 
outras instituições de ensino superior. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CEFOR – Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância CGP – Coordenadoria 
de Gestão Pedagógica 

CPA – Comissão Própria de Avaliação 
CRA – Coordenadoria de Registro Acadêmico EaD – Educação a Distância 

Ifes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo MEC – Ministério da 
Educação 

Napne – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas NDE – Núcleo 
Docente Estruturante 

PPC – Projeto Pedagógico de Curso Proen – Pró-Reitoria de Ensino 
ROD – Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Graduação SA – Secretaria 
Acadêmica 
SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica TCC – Trabalho de Conclusão de 
Curso 

 

FONTE: IFES, 2017. 
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9.3. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO CORPO DISCENTE 

Preâmbulo 

O estabelecimento de um código de ética tem como objetivo principal fornecer balizas que 
orientem a avaliação que fazemos sobre a nossa conduta enquanto seres pertencentes a uma 
coletividade, herdeiros de valores e de princípios elaborados ao longo da nossa história. Para 
além de um conjunto de regras que visam estabelecer medidas punitivas aos membros de uma 
coletividade, o código de ética serve como diretriz para refletirmos sobre os sentidos de nossas 
ações entre aqueles e aquelas que compartilham o espaço público e o espaço privado conosco. 
Assim, visa-se com tal documento contribuir para o aperfeiçoamento, moral e enquanto cidadão, 
dos indivíduos integrantes de uma coletividade, percebidos como entes dotados de razão e de 
sensibilidade: seres livres e capazes de assumir a responsabilidade por suas escolhas diante de si 
mesmos e dos grupos dos quais fazem parte. 

Dessa forma, apoiados nos princípios que sustentam a Constituição da República Federativa do 
Brasil e demais dispositivos jurídicos que lhe são complementares, nos valores e nos costumes 
historicamente formulados e que primam pelo respeito à dignidade humana, no repúdio a todas as 
formas de discriminação possíveis e na centralidade da prática da hospitalidade e no livre e 
responsável exercício da liberdade de opinião e de pensamento, apresentamos este Código de 
Ética Discente, do Instituto Federal do Espírito Santo. 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 1º Constituem o corpo discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo (Ifes), os estudantes regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela 
Instituição. 
I - o Código de Ética e Disciplina do Ifes tem como princípio fundamental o exercício dos valores 
éticos como norteadores do convívio social e da ação pedagógica, que por sua vez deve ser 
considerada segundo três perspectivas: 
a) somente é exitosa a ação pedagógica que forma para a cidadania e para o exercício da ética 
em sentido amplo e irrestrito, garantindo as condições de trabalho indispensáveis à formação; 
b) a disciplina deve ser valorizada como prática de integração, no estímulo ao respeito e à 
tolerância; 
c) objetiva-se a recuperação, a integração e a valorização dos estudantes sujeitos à ação 
disciplinar. 
II - As medidas educativas disciplinares apontadas neste documento têm como objetivos 
essenciais: 
a) contribuir para a formação integral e para o enriquecimento do caráter dos estudantes como 
cidadãos e futuros intervenientes numa sociedade justa, solidária e democrática; 
b) reforçar a integração dos estudantes na comunidade escolar como elementos autônomos, 
responsáveis e participativos de acordo com os objetivos educativos que orientam as atividades 
escolares; 
c) valorizar a autenticidade, o respeito e a compreensão que devem estar sempre presentes nas 
relações interpessoais dos estudantes e destes com os restantes membros da comunidade 
escolar; 
d) respeitar as recomendações, as regras e os compromissos de trabalho que orientam a 
participação dos estudantes nas atividades escolares, de modo a serem atingidos os objetivos 
educativos previstos no projeto educativo da instituição. 
e) garantir a dignidade, a independência e a saúde dos estudantes, como pessoas, e as 
condições de segurança e de higiene do espaço escolar; 
f) evidenciar a importância da defesa do patrimônio escolar como um bem social a serviço de 
todos os estudantes, indispensável à sua formação, e o respeito pelos haveres de cada elemento 
da comunidade escolar; 
g) clarificar os vários níveis de intervenção e de responsabilidade dos diferentes membros da 
comunidade escolar no uso dos direitos e deveres que lhes são conferidos pelo regulamento 
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interno, na realização do projeto educativo da instituição e no respectivo plano anual de 
atividades. 
III - O Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes tem por objetivo primar pelo bem 
estar de toda a comunidade escolar, em especial dos discentes, respeitado o artigo nº 53 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS 

Art. 2º São considerados direitos do estudante, além daqueles que lhe são outorgados por 
legislação própria: 
I - ser tratado por todos com respeito, atenção e em igualdade de condições, sem discriminação 
de qualquer espécie; 
II - usufruir de ambiente limpo e organizado, favorável à educação; 
III - participar de atividades sociais, esportivas e recreativas promovidas pela Instituição e 
daquelas em que a Instituição tome parte; 
IV - usufruir, o estudante de Educação a Distância (EaD), de ambiente virtual de aprendizagem 
que favoreça os processos de ensino-aprendizagem e, principalmente, a interação com professor, 
tutor, entre estudantes, com o campus ofertante e com a equipe do Centro de Referência em 
Formação e Educação a Distância (Cefor). 
V - representar junto ao setor competente do campus (cursos presenciais) ou polo (modalidade a 
distância), reclamações escritas, contra atitudes inadequadas ou omissões de colegas, servidores 
ou serviços; 
VI - apresentar sugestões, críticas e reclamações escritas ao setor competente do campus ou 
polo, visando à melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 
VII - ter acesso e conhecer o regulamento referente à organização didática, o Código de Ética e 
Disciplina do Corpo Discente e demais normas e regulamentos internos, podendo solicitar 
informações a esses pertinentes; 
VIII - ter acesso aos serviços oferecidos, nos termos do regulamento e normas próprios, sem 
prejuízo dos trabalhos escolares; 
IX - não ser submetido, sob qualquer pretexto, a mais de 02 (dois) instrumentos de avaliação por 
turno, limitados a 03 (três) no mesmo dia, no caso de cursos de período integral; 
X - receber do professor ou tutor todos os instrumentos de avaliação utilizados para a verificação 
de aprendizagem; 
XI - tomar conhecimento, por intermédio de seus professores ou tutores e do sistema acadêmico, 
de notas, frequência e medidas disciplinares em cada período letivo, exceto o resultado final, que 
será divulgado pelo setor responsável no campus ou polo e por meio do sistema acadêmico; 
XII – requerer a revisão do resultado das avaliações e do resultado final do componente curricular, 
em solicitação dirigida à Coordenadoria do Curso com a devida justificativa, em um prazo máximo 
de (dois) dias úteis após a publicação dos resultados. A solicitação será analisada por comissão 
indicada pela Coordenadoria do Curso, com a participação do representante do setor pedagógico 
e de docentes das especialidades, observando o seguinte procedimento: 
a) o pedido será encaminhado ao setor competente do campus ou polo, mediante a negativa do 
professor ou tutor; 
b) o pedido deverá estar acompanhado do instrumento de avaliação, referido no caput deste 
inciso, bem como da sustentação teórica do pleito; 
c) deferido o pedido, o setor competente do campus ou polo remeterá o processo ao setor 
pedagógico responsável, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ouvir o professor do componente 
curricular e/ou outro professor da Coordenadoria e/ou tutor responsável, e emitir parecer 
conclusivo, exceto em caso de revisão de resultado final, que seguirá o prazo definido no 
calendário acadêmico. 
XIII - ter acesso ao regime de internato e/ou semi-internato de acordo com a regulamentação 
interna do campus ou polo, se houver disponibilidade; 
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XIV - requerer matrícula, transferência, renovação, cancelamento e trancamento de matrícula, 
quando maior de idade ou, quando menor, por intermédio do responsável, dentro do prazo 
determinado no calendário acadêmico, no setor competente do campus ou polo; 
XV - requerer diplomas, certificados, certidões ou outros documentos comprobatórios de sua 
situação escolar, respeitando o prazo de entrega definido pelo setor competente do campus ou 
polo; 
XVI - requerer o regime domiciliar e dispensa de prática de Educação Física, nos termos da lei, ao 
setor pedagógico competente do campus ou polo; 
XVII - solicitar ao setor competente a documentação necessária para estágio supervisionado da 
profissão; 
XVIII - solicitar, conforme regulamentação interna, ao Serviço Social ou ao setor responsável a 
participação nos programas de assistência estudantil do Ifes, disponíveis em seu campus, quando 
houver e for previsto no orçamento financeiro da instituição; 
XIX - solicitar o auxílio de professores e/ou tutores para o equacionamento de problemas 
encontrados nos estudos de qualquer disciplina e/ou atividades, quando não forem decorrentes de 
visível desinteresse e infrequência voluntários; 
XX - receber assessoramento e apoio especializado, a Pessoa com Necessidades Específicas – 
PNE, que garantam seu acesso à Instituição, bem como sua permanência nela, considerando 
que: 
a) os direitos específicos concedidos às PNE no Ifes atenderão, primeiramente, ao princípio da 
igualdade, bem como a toda a legislação pertinente e vigente sobre o assunto; 
b) para concessão de benefícios e serviços especiais aos estudantes citados no caput, estes 
deverão ter sua deficiência, mobilidade reduzida, dificuldade acentuada de aprendizagem ou 
limitação no processo de desenvolvimento que dificulte o acompanhamento das atividades 
curriculares devidamente identificados e caracterizados por equipe multidisciplinar que analisará o 
laudo médico apresentado pelo estudante, fundamentando o parecer do Núcleo de Atendimento 
às Pessoas com Necessidades Específicas –NAPNE, ficando o NAPNE autorizado a dispensar a 
apresentação do laudo, conforme o caso; 
c) as PNE que necessitem de atendimento especializado no Ifes poderão solicitar previamente: 
1. adaptação de prova escrita e flexibilização de sua correção; 
2. flexibilização/tempo adicional para realização das provas, de acordo com a limitação do 
estudante; 
3. flexibilização e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos 
conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados; 
4. adaptação de recursos instrucionais, incluindo material pedagógico e equipamentos, utilização 
de textos ampliados, lupas ou outros recursos especiais para pessoas com visão subnormal ou 
reduzida; 
5. adaptação de recursos físicos, incluindo adequação dos ambientes físicos em todos os recintos 
internos e externos do campus ou polo, inclusive mobiliário e reserva de vaga em estacionamento; 
6. adequação de ambiente de comunicação, considerando a acessibilidade digital nos sites e 
Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
7. apoio especializado necessário, intérprete de língua brasileira de sinais e ledor (ou outro), 
conforme necessidade educacional especial apresentada; 
8. concessão de ampliação de prazo para conclusão de cursos, limitado a 50% (cinquenta por 
cento) do tempo máximo de duração fixada para cada curso; 
9. acompanhamento no encaminhamento e desenvolvimento do estágio. 
d) aos estudantes com deficiência será assegurada a oportunidade de organizar, desenvolver e 
participar de atividades esportivas e recreativas específicas às deficiências; 
e) os campi ou polos priorizarão a matrícula em disciplinas e alocação de espaço físico de fácil 
acesso para as Pessoas com Necessidades Específicas; 
f) o plano de ensino das disciplinas dos cursos deverá ser adaptado contemplando formas 
alternativas de avaliação que permitam flexibilizar a correção de provas; 
XXI - ter reposição das aulas quando da ausência do professor ou tutor responsável pela 
disciplina, exceto em caso de licença médica, garantindo-se a carga horária mínima da disciplina; 



66 

 

 

a) considerar-se-á ausência do tutor quando a consecução da atividade for impedida pela 
ausência do tutor no ambiente virtual de aprendizagem ou, se for o caso, quando este não estiver 
no polo, configurando-se um impedimento à realização da atividade proposta; 
XXII - ter assegurada a recuperação de estudos, exclusivamente para os estudantes da Educação 
Básica, no decorrer do período letivo, mediante metodologias diferenciadas que possibilitem sua 
aprendizagem, conforme previsto na regulamentação interna que dispõe da recuperação paralela; 
XXIII - é facultado ao estudante a livre organização de entidades estudantis, tais como grêmio 
estudantil, centros e diretórios acadêmicos, conforme legislação específica vigente (Lei Federal nº 
7.398/85, ECA e Lei Federal nº 7.395/85); 
XXIV - votar e ser votado nas diferentes instâncias e fóruns, representando o seu segmento; 
XXV - participar como associado da cooperativa-escola, caso exista; 
XXVI - tomar ciência, por escrito, de qualquer acusação que lhe seja imputada; 
XXVII - recorrer das decisões administrativas ou de sanções disciplinares que lhe tenham sido 
aplicadas, no prazo de 02 (dois) dias letivos após a sua ciência; 
XXVIII - requerer ao setor competente do campus ou polo uma segunda oportunidade de 
avaliação, inclusive para avaliação final, até 02 (dois) dias úteis após cessado o impedimento, 
quando por motivo justificável não tenha comparecido à primeira, desde que o documento que 
comprova a ocorrência do fato seja entregue ao setor responsável no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir do início do impedimento, considerados os seguintes motivos justificáveis: 
a) para representar o Ifes, desde que autorizado previamente pelo setor competente do campus 
ou polo; 
b) por 01 (um) dia para doação de sangue, medula óssea ou alistamento militar; 
c) por 02 (dois) dias para se alistar como eleitor; 
d) por 05 (cinco) dias consecutivos em consequência de: 
1. casamento; 
2. falecimento de cônjuge, companheiro, ascendentes, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 
menor sob guarda tutelar e irmãos; 
3. nascimento ou adoção de filho; 
e) pelo período de tempo necessário para a sua recuperação, em caso de doença ou acidente; 
f) aos estudantes reservistas matriculados em órgão de formação de reserva, pelo período de 
tempo necessário em que seja obrigado a faltar às suas atividades civis por força de exercício ou 
manobra, exercício de apresentação das reservas ou cerimônias cívicas, segundo o Decreto-Lei 
nº 715/69, e ao Oficial ou Aspirante a Oficial da Reserva, convocado para o serviço ativo, segundo 
o Decreto nº85.587/80, desde que apresente o devido comprovante; 
g) pelo tempo de licença-maternidade; 
h) para participação em júri popular; 
i) para participação em outras atividades pedagógicas, artísticas ou desportivas, ou laborais em 
regime especial, desde que autorizado previamente pelo setor competente do campus ou polo; 
j) ocorrência de fatos supervenientes, condicionados à aprovação da direção de ensino. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES 

Art. 3º São considerados deveres do estudante: 
I - acatar o regime didático e disciplinar da Instituição, bem como a sua organização 
administrativa; 
II - contribuir com seus atos e atitudes para manter os valores éticos defendidos pela Instituição e 
o seu bom conceito, dentro e fora dela; 
III - tratar os professores, colegas, servidores e quaisquer outras pessoas na Instituição com 
respeito, atenção e em igualdade de condições, sem discriminação de qualquer espécie; 
IV - zelar pela conservação das instalações e dependências, do meio ambiente, dos materiais, dos 
móveis e utensílios, da maquinaria e de todo o material de uso individual e coletivo; 
V - manter a organização e a limpeza nas salas de aula, laboratórios, alojamentos, refeitórios, 
bem como das máquinas e equipamentos, áreas externas e demais dependências da Instituição; 
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VI - comparecer às atividades curriculares e/ou pedagógicas, pontualmente, devidamente 
uniformizado, portando documento de identificação exigido pela Instituição, exceto quando seu 
uso for facultativo, observadas as normas internas disciplinares e de segurança; 
VII - realizar os trabalhos escolares com assiduidade e pontualidade obedecendo aos prazos 
estabelecidos; 
VIII - cumprir as determinações e os horários estabelecidos; 
IX - assistir diariamente a todas as aulas, participando efetivamente das atividades nelas 
desenvolvidas, mantendo o silêncio, respeito e atenção. No caso da EaD, acessar diariamente o 
ambiente virtual. 
X – utilizar um tom moderado de voz nas proximidades das salas de aula, laboratórios, biblioteca, 
corredores e demais dependências da Instituição que preserve a qualidade das atividades 
desenvolvidas; 
XI - aguardar o professor ou tutor em sala de aula, não permanecendo nas áreas de circulação; 
XII - apresentar-se às atividades curriculares munido de material didático indispensável à sua 
participação nos trabalhos escolares; 
XIII - participar das solenidades e atividades cívicas previstas em lei; 
XIV - participar das reuniões dos órgãos para os quais tenha sido eleito como representante 
discente, obedecendo à convocação, resguardadas as normas para tal fim instituídas; 
XV - responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos, bem como pelos 
pertences da Biblioteca do campus ou polo, pelos materiais esportivos ou por qualquer outro 
material que lhe for confiado temporariamente, procedendo à devida anotação e baixa em registro 
quando houver; 
XVI - não incitar os colegas a atos de rebeldia, abstendo-se de colaboração em faltas coletivas; 
XVII - receber os novos colegas ou visitantes com sociabilidade e respeito à sua integridade física 
e moral, permitindo assim, àquele que ingressa, uma perfeita integração e adaptação; 
XVIII - proceder com integridade e honestidade; 
XIX - desenvolver na comunidade escolar os princípios da convivência sadia, colaborando para 
melhoria da qualidade de vida; 
XX - obedecer aos prazos estabelecidos no calendário acadêmico; 
XXI - comunicar ao setor competente sua ausência ou o seu afastamento temporário do campus 
ou polo por motivo de doença ou outros, justificando eventuais ausências por meio de atestado 
médico ou documento comprobatório no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do início 
do impedimento; 
XXII - manter atitudes éticas e cidadãs no uso de materiais em qualquer suporte (impresso, digital, 
magnético, redes sociais, etc.), respeitando os direitos patrimoniais e morais de autoria, o uso 
e/ou cópia a que estão reservados, sendo que todo o material utilizado como fonte de informação 
deve ser referenciado segundo as normas vigentes ou indicadas pelo Ifes. 
XXIII - indenizar os prejuízos quando produzir danos ao patrimônio do Ifes, à Instituição ou a 
objetos de propriedade alheia; 
XXIV - apresentar ao setor responsável, quando requerido, laudo que comprove o tipo de 
necessidade educacional especial, em caso de PNE, a fim de que a Instituição possa adotar 
medidas de acessibilidade compatíveis às características do estudante; 
XXV - solicitar ao setor responsável, o estudante maior de idade e portador da carteira de 
habilitação, autorização para manter veículo na área do campus ou polo, considerando que o 
atendimento da solicitação está condicionado à existência de vagas, segundo análise e 
regulamentação de cada campus; 
XXVI - seguir, o estudante em regime de internato, o regulamento do internato ou semi-internato; 
XXVII - utilizar as regras denominadas “Netiqueta” (normas de etiqueta utilizadas na Internet) que 
ajudam de forma geral a convivência dos usuários na rede para fins exclusivamente educacionais; 
XXVIII - zelar pelo bom funcionamento e uso do ambiente virtual de aprendizagem, do portal e do 
polo;  
XXIX - acessar os materiais didáticos instrucionais e estudá-los conforme cronograma proposto 
pela disciplina ou curso; 
XXX - comparecer, o estudante de EaD ou que esteja cursando disciplina a distância, aos eventos 
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presenciais obrigatórios ao longo de cada semestre letivo, considerando que a ausência por 
motivos de saúde poderá ser justificada à Coordenação no prazo de até 03 (três) dias úteis, 
contados a partir do início do impedimento; 
XXXI - cumprir os demais preceitos deste Código no que lhe couber; 
XXXII - não promover atividades de campanha eleitoral política partidária dentro do campus, 
distribuindo materiais de campanha, sob qualquer forma ou pretexto; 
XXXIII - usar vestimentas que atendam ao regimento e/ou às normas internas de cada campus; 
XXXIV - não usar bonés, viseiras, gorros e óculos escuros dentro da sala de aula; 
XXXV - respeitar e facilitar a passagem (em portas, corredores e escadas) de qualquer membro 
da comunidade educativa, em especial, dos estudantes com mobilidade restrita; 
XXXVI - manter atualizados seus dados junto aos setores de registros; 
XXXVII - respeitar as normas em editais, portarias, avisos e resoluções expedidos pelos diversos 
setores da Instituição; 
XXXVIII - ouvir, dialogar e, se for o caso, percorrer todas as instâncias internas, regimentalmente 
amparado, antes de tomar qualquer atitude judicial contra a Instituição; 
XXXIX - prestar informações aos responsáveis pela administração escolar sobre atos que ponham 
em risco a segurança de colegas, servidores, visitantes ou o patrimônio da Instituição; 
XL - conter-se em manifestações enamoradas no ambiente escolar; 
XLI – não facilitar a entrada de pessoas, mediante empréstimo de instrumento oficial de 
identificação da Instituição; 
XLII - comportar-se dentro dos meios de transporte coletivos, quando oferecidos pela Instituição. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS AÇÕES DISCIPLINARES 

Seção I – Dos Atos de Indisciplina e Atos Infracionais 
Art. 4º Considera-se Ato de Indisciplina qualquer comportamento que, embora não constitua crime 
ou contravenção penal, comprometa a convivência democrática e ordeira: 
I - serão considerados atos de indisciplina leves, passíveis de aplicação de medidas educativas 
disciplinares, os seguintes comportamentos: 
a) entrar nas dependências da Instituição e nelas permanecer sem o uniforme completo, exceto 
quando seu uso for facultativo, observadas as normas regulamentadoras internas e de segurança; 
b) descumprir as normas regulamentadoras internas e de segurança no que se refere ao 
vestuário, quando o uso do uniforme for facultativo; 
c) ausentar-se da sala de aula e da Instituição sem a devida autorização do professor ou tutor 
presencial, atentando para as especificidades de cada curso/campus; 
d) impedir a entrada de colegas às aulas ou concitá-los a faltas coletivas; 
e) alimentar-se em sala de aula e em laboratórios, exceto quando autorizado pelo professor, 
f) realizar manifestações íntimas e/ou que suscitem sensualidade e erotismo são proibidas, uma 
vez que são apropriadas aos espaços privados e não aos espaços públicos; 
g) usar vestimentas que não atendam ao regimento e/ou às normas internas de cada campus; 
h) utilizar, sem a devida autorização, equipamentos, ferramentas e dispositivos eletrônicos de 
propriedade do campus ou polo de apoio presencial; 
i) promover e/ou participar da prática de jogos de forma a perturbar a ordem e/ou atrapalhar as 
atividades escolares; 
j) utilizar telefones celulares, equipamentos eletrônicos como pagers, jogos portáteis, tocadores de 
música ou outros dispositivos ou instrumentos de comunicação ou entretenimento em sala de 
aula, laboratório, biblioteca, salvo se autorizado; 
k) perturbar o processo educativo ou o desenvolvimento de atividades ligadas ao processo de 
ensino aprendizagem, com atitudes indevidas, interrompendo o silêncio ou prejudicando o 
rendimento de outros estudantes; 
l) proferir palavras de baixo calão, gesticular, escrever, fazer ou divulgar desenhos pornográficos 
nas dependências do campus ou polo, ou quando em atividades institucionais externas; 
m) não apresentar a identidade estudantil para acesso ao campus, quando devidamente 
regulamentada;  
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n) efetuar o comércio de produtos e serviços nas dependências do Ifes sem a devida permissão 
da Direção Geral do campus, que poderá levar em consideração datas e situações específicas 
para a liberação; 
II - serão considerados atos de indisciplina graves, passíveis de aplicação de medidas educativas 
disciplinares, os seguintes comportamentos: 
a) praticar ou participar de atos que coloquem em risco a sua própria integridade física ou de 
outrem ou provocar desordem de qualquer natureza nas dependências do campus ou polo e/ou 
em suas proximidades; 
b) banhar-se em praias, rios, lagos, cachoeiras ou piscinas na área do campus ou polo e/ou em 
suas proximidades, sem autorização dos pais e da Instituição; 
c) ativar e/ou remover, injustificadamente, qualquer dispositivo de segurança e maquinário do 
campus ou polo; 
d) frequentar bares e casas de diversão quando uniformizado; 
e) organizar qualquer forma de arrecadação pecuniária na Instituição ou em nome desta, e 
promover coletas, subscrições ou sorteios, usando para tais fins o nome do Ifes sem autorização 
expressa do Diretor do campus ou Coordenador do polo; 
f) ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos da Instituição, a não ser que haja 
autorização para isso ou que esteja em atividade pedagógica; 
g) fotografar e fazer gravações em áudio e/ou vídeo de qualquer natureza dentro das 
dependências do campus ou polo, bem como divulgá-las, sem autorização por escrito das 
pessoas envolvidas na gravação e da Instituição; 
h) gazetear; 
i) permanecer, sem autorização, nas dependências do campus ou polo após horário de 
funcionamento do campus; 
j) apresentar, distribuir, publicar, mostrar, apreciar no interior do campus ou polo, materiais 
pornográficos (livros, revistas, fotografias e outros); 
k) usar e/ou permanecer nas áreas esportivas do campus sem a devida autorização do setor 
responsável; 
l) desrespeitar por gestos, ações, palavras ou por qualquer tipo de linguagem considerada 
inapropriada ao ambiente escolar, os professores, servidores ou tutores e colegas no campus, 
polo ou no ambiente virtual de aprendizagem; 
m) escrever, rabiscar ou produzir marcas em quaisquer mesas, cadeiras, carteiras, paredes, 
vidraças, portas, quadras de esporte dos edifícios escolares, meio ambiente, mobiliário e demais 
dependências do Ifes. 
III - São considerados atos infracionais: 
a) ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente ou verbalmente qualquer membro da comunidade 
escolar; 
b) utilizar práticas de bullying (atitudes agressivas, intencionais e repetidas, adotadas por um ou 
mais estudantes contra outro/outros, causando dor e angústia e executadas dentro de uma 
relação desigual de poder) e cyber bullying (utilizar-se de ferramentas da Internet e de outras 
tecnologias de informação e comunicação, móveis ou fixas, com o intuito de maltratar, humilhar e 
constranger ou ofender um ou mais estudantes, e/ou professores, e/ou tutores, e/ou membros da 
comunidade escolar do campus ou polo); 
c) empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a terceiros, 
incluindo hostilidade e intimidação, mediante o uso de apelidos racistas ou preconceituosos; 
d) emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou 
apresentar qualquer conduta de natureza sexual ofensiva, inclusive aliciamento; 
e) exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou preconceituosos; 
f) divulgar por meio de quaisquer itens ou adereços, desenhos ou fotos de qualquer tipo de droga, 
propagandas de cigarros ou bebidas, símbolos, frases ou charges que expressem qualquer forma 
de preconceito racial, ideológico, sexual, religioso, social, etc. ou que sejam de qualquer forma 
ofensivos à dignidade humana e que associe a instituição Ifes; 
g) participar, promover, submeter-se, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou 
generalizada, inclusive o trote, exceto atividades que promovam a ambientação e o acolhimento 
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dos novos discentes, quando devidamente autorizado e organizado pelo Ifes ou realizado pelos 
setores competentes do campus; 
h) danificar ou adulterar registros e documentos escolares, por meio de qualquer método, inclusive 
o uso de computadores ou outros meios eletrônicos. Omitir, em documento público ou particular, 
declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante; 
i) incorrer ou ser cúmplice nas seguintes condutas nas atividades escolares: 
1. comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir por quaisquer meios conteúdos totais ou 
parciais de provas a serem realizadas ou suas respostas; 
2. substituir ou ser substituído por outra pessoa na realização de provas, avaliações e projetos 
escolares; 
3. substituir ou informar errado seu nome ou demais dados pessoais no preenchimento de 
documentos e/ou na realização de provas e avaliações escolares; 
4. plagiar, ou seja, apropriar-se de trabalho de outro e utilizá-lo como se fosse seu, sem dar o 
devido crédito e fazer menção ao autor, como no caso de cópia de trabalhos de outros estudantes 
ou de conteúdos divulgados pela Internet ou por qualquer outra fonte de conhecimento; 
5. usar meios ilícitos, como qualquer forma de “cola”, para a realização de provas e avaliações; 
j) incentivar, realizar e/ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano a equipamentos, 
materiais e instalações escolares ou a pertences de membros da comunidade escolar ou de 
terceiros;  
k) usar, semear, cultivar, colher, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda ou 
oferta, fornecer ainda que gratuitamente, manter e depositar, transportar, portar, guardar, 
prescrever, induzir ao uso, ou entregar substâncias psicotrópicas nas dependências do campus ou 
polo, ou em atividades institucionais externas; 
l) usar, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferta, fornecer, ainda que 
gratuitamente, prescrever, induzir ao uso, manter e depositar, transportar, portar, guardar bebidas 
alcoólicas nas dependências do campus ou polo, ou em atividades institucionais externas; 
m) apropriar-se de objetos e/ou bens que pertençam a outra pessoa e/ou da Instituição, subtraí-
los ou danificá-los intencionalmente, sem a devida autorização ou sob ameaça; 
n) usar cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígero, derivado ou 
não do tabaco, em recinto coletivo do Ifes, salvo em área destinada exclusivamente a este fim ou 
devidamente isolada ou com arejamento conveniente; 
o) caçar e/ou pescar nas dependências da Instituição sem a devida autorização; 
p) apropriar-se e/ou retirar, vegetais, animais ou gêneros de alimentação sem a autorização por 
escrito do professor ou responsável pelos setores; 
q) intimidar o ambiente escolar com ameaça e/ou detonação de bomba e/ou material explosivo, 
ameaça ou uso de armas de fogo, armas brancas ou objeto cortante e/ou contundente, portar, 
facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de armas de fogo, armas brancas, objetos cortantes ou 
contundentes que atentem contra a integridade física; 
r) praticar agiotagem, jogos de apostas, propor ou aceitar transação pecuniária de qualquer 
natureza, oferecer ou receber qualquer espécie de suborno; 
s) apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que viole a 
Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 9.394/96 (LDB) e/ou 
o Código Penal; 
t) apresentar-se à Instituição, ou representá-la, fora do seu estado normal, embriagado ou sob 
efeito de qualquer substância tóxica e/ou psicoativa; 
u) distribuir impressos, divulgar folhetos, fazer publicações em imprensa falada, escrita ou 
televisada, e/ou publicar na Internet em nome da Instituição sem autorização expressa do Diretor 
do campus ou Coordenador do polo ou instância (pessoa) por ele designada 
v) violar as políticas institucionais no tocante ao uso do telefone, da Internet, Intranet e Extranet no 
campus e no polo, acessando-a, por exemplo, para violação da segurança ou privacidade, ou para 
acesso a conteúdo não permitido ou inadequado; 
w) divulgar, compartilhar, usufruir fora do ambiente acadêmico do Ifes, todo e qualquer avanço, 
descoberta, conhecimento adquirido por meio de projetos de pesquisa antes que se faça o seu 
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depósito de pedido de registro de patente ou modelo de utilidade, exceto se houver autorização 
expressa do Coordenador do projeto. 
§ 1º A reincidência em atos leves pode acarretar ato grave e assim sucessivamente, ficando a 
critério do campus definir a regulamentação dessa situação. 
§ 2º Os campi definirão normas internas, considerando suas particularidades, quanto ao uso de 
telefone celular nos alojamentos, refeitórios e corredores. 
§ 3º No caso de discente que em função de sua atividade profissional tenha que portar arma, esta 
deverá ser guardada por ele, de modo a não ficar ostensiva e visível no ambiente escolar, após 
prévia comunicação e registro desta condição junto à direção geral do campus, que apreciará 
cada caso. 

Seção II – Das Medidas Educativas Disciplinares 
Art. 5º  As medidas educativas disciplinares serão aplicadas da seguinte forma, respeitando as 
especificidades de cada campus ou polo: 
I - ao educando que cometer ato indisciplinar leve, mediante atuação da Coordenadoria de Apoio 
ao Ensino ou setor equivalente, em parceria com o setor pedagógico quando se fizer necessário; 
II - ao educando que cometer ato de indisciplina grave ou ato infracional, mediante proposta do 
Conselho de Ética e Disciplina (CED) do campus. 
Parágrafo único. Levando em consideração as especificidades de cada campus, o estudante que 
cometer reincidência de ato indisciplinar leve será encaminhado ao Conselho de Ética e Disciplina 
(CED) do campus. 
Art. 6º  O não cumprimento dos deveres e a incidência em atos de indisciplina ou atos infracionais 
podem acarretar ao educando as medidas educativas disciplinares, conforme a seguinte 
gradação: 
I - ao educando que cometer ato de indisciplina leve, listado no artigo 4º, ou descumprir seus 
deveres previstos no artigo 3º, aplicam-se: 
a) advertência verbal ou escrita; e/ou 
b) retirada do estudante de sala de aula, laboratório ou atividade em curso e encaminhamento ao 
setor responsável no campus ou polo; e/ou 
c) outras medidas educativas disciplinares, a critério do setor responsável, tais como: 
1. convocação dos responsáveis; 
2. assinatura de termo de compromisso; 
3. elaboração de atividades e/ou trabalhos de conscientização relacionados ao ato cometido 
conforme regulamento; 
4. demais medidas que o setor responsável achar pertinente ao ato cometido. 
II - ao educando que cometer ato de indisciplina grave, aplicam-se: 
a) as medidas educativas disciplinares descritas no inciso I; e/ou 
b) suspensão temporária de participação em programas extracurriculares; e/ou 
c) suspensão temporária de participação em atividades extraclasse; e/ou 
d) suspensão da concessão do benefício de regime de internato e/ou semi-internato; e/ou 
e) suspensão temporária de participação em benefícios sociais; e/ou 
f) suspensão temporária das atividades letivas, ficando o estudante impedido de realizar os 
instrumentos avaliativos aplicados durante o período em que estiver suspenso, resguardado seu 
direito à recuperação dessas atividades. 
III - ao educando que cometer ato infracional, aplicam-se: 
a) as medidas educativas disciplinares descritas no inciso I; e/ou 
b) suspensão das aulas pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) dias letivos ou, no caso da EaD, 
restrição ao ambiente virtual de aprendizagem e às atividades presenciais no polo, ficando o 
estudante impedido de realizar os instrumentos avaliativos aplicados durante o período em que 
estiver suspenso, resguardado seu direito à recuperação dessas atividades; e/ou 
c) cancelamento da concessão do benefício de regime de internato e/ou semi-internato; e/ou 
d) suspensão temporária ou cancelamento de benefícios sociais, conforme avaliação do Conselho 
de Ética e Serviço Social ou setor responsável; e/ou 
e) transferência; e /ou 
f) cancelamento da matrícula; 
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Parágrafo único. Em casos extraordinários a suspensão poderá ser estendida a critério do 
Conselho de Ética, para adequar-se à gravidade do feito. 
IV - ao educando que sofrer a aplicação de 03 (três) medidas educativas disciplinares de 
suspensão, infligir-se-á: 
a) transferência; e/ou 
b) cancelamento da concessão do benefício do regime de internato e/ou semi-internato; e/ou 
c) cancelamento de participação em programas extracurriculares, tais como atividades esportivas; 
d) cancelamento da matrícula; 
e) cancelamento dos benefícios sociais. 
§ 1º Nos casos do inciso I, ao ocorrer segunda reincidência, será aplicada suspensão temporária 
de participação em programas extracurriculares e/ou extraclasse e/ou aplicação de outras 
medidas educativas disciplinares segundo os critérios do setor competente. 
§ 2º A recusa ao cumprimento das medidas educativas disciplinares previstas implicará ato de 
indisciplina grave e/ou ato infracional, de acordo com o ato cometido pelo estudante. 
Art. 7º A aplicação de qualquer medida educativa disciplinar além de implicar no registro em 
documento próprio oficial, que pode ser produzido pelo setor competente de cada campus, e no 
sistema acadêmico, implica também em comunicação oficial ao educando e/ou ao seu 
responsável legal, quando menor, com arquivamento na pasta individual do estudante. 
§ 1º A medida educativa disciplinar de suspensão afastará o estudante de todas as atividades 
curriculares e/ou extraclasse no período de sua vigência, podendo, a critério do Conselho de 
Ética, ser cumprida no próprio campus ou polo, realizando atividades determinadas pelo próprio 
Conselho. 
Art. 8º A suspensão temporária ou cancelamento definitivo da concessão do benefício de 
internato diz respeito à habitação, e serão aplicados dependendo da gravidade da infração e do 
envolvimento do estudante, após o conhecimento oficial dos pais e/ou responsáveis legais. 
 

Seção III – Dos Procedimentos 
Art. 9º As medidas educativas disciplinares devem ser aplicadas ao educando, observando-se a 
sua idade, grau de maturidade, histórico disciplinar e gravidade da falta, considerando que: 
I - as medidas para atos de indisciplina leves poderão ser aplicadas pelo professor (apenas as 
referentes ao artigo 6º, inciso I, alínea “b”), equipe pedagógica, assistente de estudante ou setor 
competente; 
II - as medidas para atos de indisciplina graves e atos infracionais serão sugeridas pelo Conselho 
de Ética e Disciplina do Corpo Discente de cada campus e homologadas pelo Diretor Geral; 
§ 1º O aplicador das medidas educativas encaminhará o caso ao setor competente para seu 
registro em documento oficial e sistema acadêmico. 
§ 2º O setor competente dará conhecimento aos pais sobre a medida educativa disciplinar 
aplicada, no caso de estudante menor de idade, e aos seus professores ou tutores. 
§ 3º No caso de cursos de EaD, o Conselho de Ética e Disciplina do Corpo Discente será aquele 
no qual está lotada a Coordenação do Curso e/ou o seu equivalente. 
Art. 10º Em qualquer caso, é garantido amplo direito de defesa ao educando e aos seus 
responsáveis legais, sendo indispensável a oitiva individual do educando. 
Art. 11º Cabe pedido de revisão da medida aplicada e, quando for o caso, recurso ao setor 
competente no campus ou polo. 
Art. 12º Nos casos de ato infracional, definido no art.103 do ECA, além da aplicação das 
penalidades previstas neste Código, o Conselho de Ética deve encaminhar os fatos ao Ministério 
Público, providenciando antes o boletim de ocorrência, na pessoa de seu Presidente ou do Diretor 
Geral do campus, nos casos de ato infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) que deixe vestígios, se o educando for maior de 12 anos. (Deixar vestígios, tais como: 
venda de entorpecentes na escola, agressão física a outro estudante, etc.). 
Art. 13º A aplicação das medidas disciplinares previstas não isenta o educando ou seus 
responsáveis do ressarcimento dos danos materiais causados ao patrimônio escolar, tampouco de 
outras medidas judiciais que se lhe impuserem. 
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CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 14º O processo disciplinar será iniciado mediante registro de ocorrência no Conselho de Ética 
por qualquer membro da Comunidade Educativa do Ifes. 
Art. 15º O Conselho de Ética e Disciplina do Corpo Discente de que trata este Código terá sua 
composição e atribuições nos termos do seu Regimento. 
Art. 16º Este Código se aplica a todos os campi e polos. 
Art. 17º Os campi deverão instituir os seus Conselhos de Ética e Disciplina do Corpo Discente na 
formado artigo 15. 
Art. 18º Os regulamentos e normas específicos dos campi serão disponibilizados no site do Ifes. 
Art. 19º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral, ouvido o Conselho de Ética e 
Disciplina do Corpo Discente do campus e/ou polo ou seu equivalente. 
Art. 20º Este Código entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser revisto, por 
comissão constituída para tal fim, ao final de 02 (dois) anos. 
Art. 21º Revoga-se o Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes, aprovado pela 
Resolução nº 25/2011, de 10 de junho de 2011 e demais disposições em contrário. 
 
Fonte: IFES (2016) 
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