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INTRODUÇÃO GERAL

Art. 1º Este regulamento visa estabelecer as atribuições, responsabilidades e normas espe-
cíficas inerentes ao curso de Pós-graduação lato sensu em Eficiência Energética, em conju-
gação com o Regimento Geral do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o Regulamento 
da Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação do Ifes e demais dispositivos legais.

DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Curso de Pós-graduação lato sensu em Eficiência Energética tem como objetivo 
proporcionar formação qualificada, capacitando os profissionais em todo o estado do Espí-
rito Santo a investigar, identificar e apontar soluções aos problemas de gerenciamento e uti-
lização dos diversos tipos de energia, promovendo a capacitação profissional em eficiência 
energética, acrescentando-se os seguintes objetivos específicos:

I- complementar, de maneira técnico-científica, a formação dos profissionais das áreas 
tecnológicas para atuarem no setor industrial e em edificações, usando ou desenvolvendo 
tecnologias que utilizam energia de forma eficiente; 

II- fornecer novas metodologias para serem aplicadas em ações capazes de manter a 
continuidade de fornecimento de energia;

III- promover ações abrangentes que ensejam o desenvolvimento da consciência no 
uso de energia aliada à preservação dos recursos e do meio ambiente;

IV- desenvolver pesquisa científica aplicada em eficiência energética.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

Art. 3º O Curso de Pós-graduação lato sensu em Eficiência Energética terá como sede admi-
nistrativa o campus Vitória, no qual os alunos serão matriculados.

§ 1º O curso possui como parceiro de infraestrutura e docentes o campus Serra, no qual 
serão ministradas algumas das disciplinas ofertadas.

§ 2º O curso possui como parceiro de docentes os campi Aracruz, Cariacica, Guarapari, 
Linhares e Serra.

§ 3º Atividades administrativas relacionadas ao registro do Curso serão realizadas con-
forme procedimentos operacionais específicos do campus no qual o aluno estiver matricu-
lado. 

Art. 4º O Curso de Pós-graduação lato sensu em Eficiência Energética será ofertado na mo-
dalidade semipresencial, com aulas ministradas às sextas-feiras, integralizando 07h30min/
dia (eventuais intervalos não considerados), em horário a ser definido em edital de sele-
ção, totalizando 360 horas de carga horária, a ser ofertado nos períodos letivos de 2018/2 a 
2019/2.
Parágrafo único. Atividades complementares poderão ser programadas para outros dias/
horários.

Art. 5º De acordo com as Resoluções CS nº 34/2017 e CS nº 55/2017, as ações inclusivas no 
Ifes relacionadas a políticas de acesso, permanência e conclusão com êxito dos alunos com 
necessidades específicas serão articuladas pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Ne-
cessidades Específicas – Napne (campus Vitória – Prédio Rogério Zane – telefone (27) 3331-
2241 – e-mail: napne.vi@ifes.edu.br) e pelo setor de Serviço Social (campus Vitória – Prédio 
Rogério Zane - telefone (27) 3331-2140 – e-mail: servicosocial.vi@ifes.edu.br). Adicionalmen-
te, a temática étnico-racial poderá ser tratada junto ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 
Indígenas – Neabi (campus Vitória – junto à Biblioteca – telefone (27) 3331-2219 – e-mail: 
jamilda@ifes.edu.br). 
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DO CORPO DOCENTE

Art. 6º O corpo docente do Curso de Pós-graduação lato sensu em Eficiência Energética 
é constituído por professores, portadores do título de especialista, mestre, doutor ou livre 
docente. 

§ 1º São aceitos títulos de mestre, doutor ou livre docente obtidos ou revalidados em 
Programas reconhecidos pela CAPES.

§ 2º A participação de docentes com título de especialista está limitada a 25% do total 
de docentes.

Art. 7º São critérios para admissão de docentes ao Curso de Pós-graduação lato sensu em 
Eficiência Energética:

I- possuir vínculo funcional com a instituição ou vínculo como docente voluntário com 
a instituição, nos termos da legislação vigente;

II- possuir 1 orientação/coorientação de TCC/IC/IT ou equivalente concluída, em qual-
quer nível de ensino (médio/superior/pós-graduação).

III- apresentar plano de atuação compatível com os objetivos/disciplinas do curso.
Parágrafo único. A participação de docentes voluntários está limitada a 25% do total de 
docentes do Curso.

DO COLEGIADO

Art. 8º O Colegiado do Curso é a instância máxima de deliberação dos assuntos acadêmicos, 
constituído por todos os docentes servidores do Ifes atuantes no Curso, um representante 
discente e presidido pelo Coordenador Acadêmico.

§ 1º O representante do corpo discente tem um mandato coincidente com a duração da 
turma, com eleição direta entre seus pares.

§ 2º Em caso de vacância do cargo de representante discente, nova eleição será realizada.

Art. 9º São atribuições do Colegiado:
I- conduzir o processo eleitoral para escolha do Coordenador Acadêmico, dentre os 

membros docentes do Colegiado, por maioria simples;
II- orientar e coordenar as atividades do Curso;
III- elaborar a matriz curricular do Curso com a indicação dos pré-requisitos e dos cré-

ditos das disciplinas que a compõem;
IV- decidir as questões referentes à matrícula, ao calendário acadêmico, às transferên-

cias, aos pedidos de extensão de prazos discentes, bem como às representações e aos recur-
sos impetrados;

V- propor a criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas do Curso;
VI- propor aos Coordenadores dos Cursos e ao Diretor Geral dos campi as medidas 

necessárias ao seu bom funcionamento;
VII- aprovar os nomes dos professores que integrarão o Quadro Docente do Curso e 

dos orientadores e co-orientadores, quando houver;
VIII- designar junto aos respectivos orientadores a Comissão Examinadora para julga-

mento dos Trabalhos de Conclusão do Curso;
IX- acompanhar as atividades do Curso junto à Instituição e a outros setores;
X- estabelecer as normas do Curso e/ou suas alterações;
XI- estabelecer critérios para a admissão ao Curso;
XII- estabelecer o número de vagas a serem ofertadas em concurso;
XIII- aprovar a oferta de disciplinas do Curso;
XIV- estabelecer critérios para o preenchimento das vagas em disciplinas isoladas;
XV- estabelecer procedimentos que assegurem aos discentes matriculados no Curso a 

efetiva orientação acadêmica;
XVI- estabelecer critérios para a alocação de bolsas e para o acompanhamento do tra-

balho dos bolsistas;
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XVII- elaborar o planejamento orçamentário e estabelecer critérios para alocação de 
recursos;

XVIII- assessorar as Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação dos campi e a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação na execução da política de pós-graduação e no seu acompa-
nhamento.

Art. 10. As reuniões do Colegiado serão convocadas pelo Coordenador Acadêmico por ini-
ciativa própria ou mediante pedido de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros.

§1º As reuniões extraordinárias carecem de convocação expressa do coordenador aca-
dêmico, com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência, juntamente com a pauta prevista 
para reunião.

§2º As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente, em dia e hora a serem estabelecidos 
pelo Colegiado.

Art. 11. As decisões do Colegiado terão caráter deliberativo e serão tomadas pela maioria 
simples dos membros presentes à reunião, exceto nos casos em que uma regulamentação 
superior exija maioria absoluta ou qualificada.

Art. 12. O Coordenador Acadêmico, além do voto comum, terá o voto de qualidade, nos 
casos de empate.

Art. 13. Sempre que for necessário, o Colegiado poderá constituir Comissões de Pós-Gradu-
ação para realizar trabalhos administrativos em equipe.
Parágrafo único. O Colegiado estabelecerá as atribuições das Comissões de Pós-Graduação 
no ato da sua constituição.

DO(A) COORDENADOR(A)

Art. 14. A Coordenação do Curso será constituída por um Coordenador Acadêmico, que 
deve ser docente membro do Colegiado do Curso.

Art. 15. O Coordenador Acadêmico terá mandato coincidente com a duração da turma.
§ 1º Em caso de vacância do cargo de Coordenador Acadêmico, nova eleição será reali-

zada pelo Colegiado.

Art. 16. São atribuições do Coordenador Acadêmico do Curso:
I- convocar as reuniões do Colegiado, presidindo-as;
II- coordenar a execução do Curso de Pós-Graduação, de acordo com as deliberações 

do Colegiado;
III- acompanhar a distribuição dos discentes entre os professores orientadores acadê-

micos;
IV- promover, no fim de cada período letivo, reuniões com os professores para planeja-

mento das atividades didáticas do(s) período(s) letivo(s) seguinte(s);
V- fornecer às agências de fomento as informações solicitadas pertinentes ao Curso;
VI- fornecer às Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação dos campi e à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação as informações necessárias, quando solicitado.
VII- acompanhar os processos de licitação para aquisição de bens e contratação de 

serviços pertinentes ao Curso;
VIII- elaborar a previsão anual de material de consumo, bem como requisitá-los junto 

ao almoxarifado;
IX- acompanhar os processos internos gerados pelo Curso;
X- controlar e coletar elementos para fazer prestação de contas de recursos financei-

ros recebidos.
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DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 17. A estrutura curricular do Curso será definida por área de concentração e por domí-
nio conexo, entendida a primeira como campo específico de conhecimento que constitui 
objeto de estudo do Curso e o segundo como complementação da primeira, por sua natu-
reza afim, compreendendo matérias consideradas convenientes ou necessárias para com-
pletar a formação, ou para atender os objetivos do Curso. As disciplinas ofertadas contendo 
respectiva carga horária e modalidade de oferta, são apresentadas no Quadro 1.
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Quadro 1 - Disciplinas ofertadas

NOME DA DISCIPLINA PROFESSOR RESPONSÁVEL
MODALIDADE 
(TEÓRICA OU 

PRÁTICA)
CAMPUS

PREDIAL INDUSTRIAL

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2

Metodologia do trabalho científico Mariana Rampinelli Fernandes Teórica Vitória 30h - 30h -

Gestão de energia e eficiência energética Pablo Rodrigues Muniz Teórica Vitória 30h - 30h -

Engenharia econômica Clainer Bravin Donadel Teórica Vitória 30h - 30h -

Sistemas de iluminação Márcio Almeida Có Teórica e prática Vitória 30h - 30h -

Automação predial Renato Benezath Cabelino Ribeiro Teórica e prática Vitória 30h - - -

Diagnóstico energético predial Danieli Soares de Oliveira Teórica e prática Vitória 30h - - -

Fontes renováveis de energia Flavio Barcelos Braz da Silva Teórica e prática Serra - 30h - 30h

Tecnologia energética predial
Filipe Arthur Firmino Monhol 
Ralf Majevski Santos

Teórica Serra/Vitória - 60h - -

Desempenho energético em novos prédios Janaina Carneiro Marques Teórica Serra/Vitória - 60h - -

Diagnóstico energético industrial Paulo Henrique Fernandes Zanandrea Teórica e prática Vitória - - 30h -

Sistemas de geração e distribuição de vapor José Eduardo Rigo Teórica e prática Vitória - - 30h -

Máquinas e acionamentos elétricos Dirceu Soares Júnior Teórica e prática Vitória - - - 30h

Sistemas de bombeamento e ventilação Hermes Vazzoler Junior Teórica e prática Serra - - - 30h

Sistemas de ar comprimido Pedro Rosseto de Faria Teórica e prática Serra - - - 30h

Sistemas de refrigeração Filipe Arthur Firmino Monhol Teórica e prática Vitória - - - 30h

Projeto de eficiência energética

Clainer Bravin Donadel
Danieli Soares de Oliveira
Dirceu Soares Júnior
Filipe Arthur Firmino Monhol 
Flavio Barcelos Braz da Silva
Hermes Vazzoler Junior
Janaina Carneiro Marques
José Eduardo Rigo 
Márcio Almeida Có
Mariana Rampinelli Fernandes
Pablo Rodrigues Muniz
Paulo Henrique Fernandes Zanandrea
Pedro Rosseto de Faria
Ralf Majevski Santos
Renata Gomes de Jesus
Renato Benezath Cabelino Ribeiro

Teórica Vitória - 30h - 30h

Total 180h 180h 180h 180h
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DO REGIME ACADÊMICO

ADMISSÃO E MATRÍCULA

Art. 18. O número de vagas do Curso será aprovado pelo Colegiado em formulário próprio, 
até 30 (trinta) dias antes da abertura das inscrições, vedada a divulgação de edital antes da 
aprovação final da matéria.

Art. 19. Para o estabelecimento do número de vagas, o Colegiado levará em consideração, 
entre outros, os seguintes elementos:

I- capacidade de orientação do docentes;
II- fluxo de entrada e saída de discentes;
III- programas de pesquisa;
IV- capacidade das instalações;
V- capacidade financeira.

Art. 20. Para se inscrever no Curso, o candidato deverá apresentar os seguintes dados:
I- formulário de inscrição devidamente preenchido, no qual deverá ser especificada a 

linha de pesquisa que o candidato deseja cursar;
II- CPF e carteira oficial de identidade;
III- outros documentos que o Colegiado julgar pertinentes, desde que divulgados em 

edital;
IV- comprovante de pagamento ou isenção da taxa de inscrição;
V- outros documentos exigidos por legislação superior.

Art. 21. Para ser admitido como discente regular no Curso, o candidato deverá satisfazer 
simultaneamente às seguintes exigências:

I- ter concluído o curso de graduação reconhecido pelo MEC ou revalidado no país;
II- ser selecionado mediante critérios de análise estabelecido em edital.

Art. 22. O discente deverá requerer a sua matrícula dentro do prazo estabelecido no Calen-
dário Acadêmico.

§ 1º - Documentos para primeira matrícula:
I- formulário de matrícula fornecido pela Secretaria do Curso, devidamente preenchi-

do, acompanhado de 1 (uma) fotografia, tamanho 3 x 4 cm;
II- cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente;
III- cópia autenticada do histórico escolar de graduação;
IV- comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; no caso de candidato es-

trangeiro os documentos exigidos pela legislação específica;
V- cópia autenticada do comprovante de quitação com as obrigações militares, quan-

do aplicável; no caso de candidato estrangeiro os documentos exigidos pela legislação es-
pecífica;

VI- outros documentos pertinentes, desde que divulgados em edital ou exigidos por 
legislação superior.

§ 2º Documentos para as matrículas seguintes:
I- formulário de matrícula fornecido pela Secretaria do Curso, devidamente preenchi-

do;
II- outros documentos pertinentes, desde que requisitados pela Instituição ou exigi-

dos por legislação superior.
§ 3º De acordo com o Decreto nº 9.094, de 17 de Julho de 2017, a autenticação de cópias 

de documentos poderá ser realizada pelo servidor público a quem o documento for apre-
sentado, por meio de cotejo da cópia com o documento original.

Art. 23. Devido à oferta esporádica do Curso, não é permitido trancamento de matrícula e 
aproveitamento de disciplinas.
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Art. 24. O discente será excluído do Curso mediante solicitação pessoal e por escrito à Co-
ordenação Acadêmica ou na hipótese de abandono.
Parágrafo único. A pena de exclusão por abandono será aplicada:

I- quando o discente deixar de renovar sua matrícula;
II- quando o discente for reprovado em 1 ou mais disciplinas;
III- quando o discente não comparecer às duas primeiras semanas letivas do seu pri-

meiro semestre no curso.

Art. 25. O discente que não mantiver contato com o seu orientador pelo período de 02 
(dois) meses consecutivos será desligado do Curso, mediante decisão do Colegiado.

Art. 26. O Colegiado poderá desligar do Curso o discente que não cumprir qualquer prazo 
estipulado neste regulamento.

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO

Art. 27. O rendimento escolar de cada um dos discentes será expresso em notas de 0 (zero) 
a 100 (cem).
Parágrafo único. O discente que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) será conside-
rado automaticamente aprovado na disciplina, respeitada a frequência mínima exigida.

Art. 28. A avaliação do rendimento será expressa pelo Coeficiente de Rendimento Acadê-
mico (CRA) calculado pela média ponderada, considerando como peso o número de horas-
-aula das respectivas disciplinas.

DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

Art. 29. O regime domiciliar é um processo que envolve família e escola, e dá ao aluno o 
direito de realizar atividades escolares em seu domicílio quando houver impedimento de 
frequência às aulas, sem prejuízo à sua vida acadêmica.
Parágrafo único. Durante o período de regime domiciliar, o aluno terá as suas faltas registra-
das e ao final do período, as faltas serão justificadas pelo setor responsável.

Art. 30. Terá direito ao regime domiciliar o aluno que necessitar ausentar-se das aulas por 
um período superior a 15 (quinze) dias e inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, nos seguintes 
casos:

I- ser portador de doença infectocontagiosa;
II- necessitar de tratamento prolongado de saúde que implique internação hospitalar, 

atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio;
III- necessitar acompanhar parentes de primeiro grau com problemas de saúde, quan-

do comprovada a necessidade de assistência intensiva.
§ 1º A aluna gestante terá direito a 3 (três) meses de regime de exercícios domiciliares a 

partir do oitavo mês de gestação, desde que seja apresentada a devida comprovação mé-
dica.

§ 2º O regime domiciliar será efetivado mediante atestado médico, visado pelo médico 
do campus, quando houver.

§ 3º O atestado médico deverá ser apresentado ao setor médico em um prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas, após iniciado o impedimento.

Art. 31. Compete ao gabinete médico ou setor equivalente:
I- orientar o preenchimento do requerimento, mediante o atestado médico e as infor-

mações da família;
II- encaminhar a documentação para o setor pedagógico responsável diretamente en-

volvido com o aluno.
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Parágrafo único. Quando não houver gabinete médico ou setor equivalente, as atribuições 
previstas nos incisos I e II passarão automaticamente para o setor pedagógico responsável.

Art. 32. Compete ao setor pedagógico do campus:
I- assessorar pedagogicamente o curso (Art. 38 do ROD);
II- abrir o processo de regime domiciliar;
III- fazer comunicação ao coordenador do curso solicitando tarefas escolares;
IV- manter contato direto com o aluno ou representante legal do estudante para o 

encaminhamento de tarefas e/ou recebimento das tarefas realizadas;
V- encaminhar as tarefas realizadas para o coordenador do curso;
VI- comunicar ao setor de assistência ao educando.

Parágrafo único. O aluno que comprovar incapacidade de realizar as tarefas domiciliares 
ficará sujeito, quando possível, a uma proposta diferenciada de atendimento a ser definida 
pelo Colegiado de Curso.

Art. 33. O regime domiciliar não tem efeito retroativo, caso a solicitação seja feita após o 
prazo previsto no §3º do Art. 30.

DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

Art. 34. Serão adotadas ações afirmativas para a inclusão (acesso, permanência e aprendi-
zagem) de discentes pretos, pardos, indígenas e com necessidades específicas, atendendo a 
legislação vigente (Resolução CS nº10/2017 ou outra que vier a substitui-la).

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 35. O discente regular do Curso terá a supervisão de um professor orientador, que po-
derá ser substituído caso seja de interesse de uma das partes.

§ 1º A disponibilidade de orientação e os critérios de associação de discentes aos orien-
tadores serão especificados pelo Colegiado.

§ 2º Compete ao Colegiado avaliar a substituição de orientador.
§ 3º A definição do professor orientador será realizada até o término do 1º semestre do 

Curso.

Art. 36. Por proposta devidamente justificada do orientador e a juízo do Colegiado do Cur-
so poderá haver co-orientação.
Parágrafo único. O co-orientador deve ser de área de atuação complementar à área de atu-
ação do orientador.

Art. 37. O orientador e o co-orientador deverão ter o título de Especialista, Mestre, Doutor 
ou equivalente, e serem aprovados pelo Colegiado do Curso.
Parágrafo único. O orientador deve ser membro docente do Curso.

Art. 38. A juízo do Colegiado do Curso, o profissional não vinculado ao Curso ou pertencen-
te a outra instituição poderá ser admitido como co-orientador para projeto determinado, 
desde que constatada a sua qualificação.

Art. 39. O professor orientador deverá orientar no máximo 03 (três) discentes simultanea-
mente.

Art. 40. Compete ao orientador e ao co-orientador (caso haja):
I- orientar o discente na organização de seu plano de estudo, bem como assisti-lo em 

sua formação na pós-graduação;
II- assistir ao discente na elaboração e na execução do seu projeto de Trabalho de Con-
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clusão do Curso;
III- presidir as bancas de defesa do Trabalho de Conclusão do Curso;
IV- propor ao Colegiado do Curso, de comum acordo com o discente, a assistência de 

co-orientador, pertencente ou não ao quadro do Ifes, na elaboração do Trabalho de Conclu-
são do Curso, com a finalidade de promover uma formação de excelência;

V- comunicar ao Colegiado a relação de discentes evadidos que estavam sob sua 
orientação.

Art. 41. O Trabalho de Conclusão do Curso poderá ser apresentado nos seguintes formatos:
I- monografia;
II- artigo em periódico com Qualis CAPES B5 ou superior (considerada a maior classifi-

cação disponível), sujeito à seguinte classificação:
 II-a – artigo a ser submetido;
 II-b – artigo submetido;
 II-c – artigo aceito para publicação;
 II-d – artigo publicado.
III- artigo em evento técnico-científico (congressos, simpósios, conferências, ou outra 

denominação similar), sujeito à seguinte classificação:
 III-a – artigo a ser submetido;
 III-b – artigo submetido;
 III-c – artigo aceito para publicação;
 III-d – artigo publicado.
V- patente de invenção depositada ou concedida;
VI- produção técnico-científica sujeita a regras de sigilo devidamente aprovadas pelo 

Colegiado do Curso;
VII- capítulos de livros/livros editorados.

§ 1º Os trabalhos apresentados nos formatos estipulados nos itens II (a, b, c e d) e III (a, b, 
c e d) devem estar diagramados conforme especificação estabelecida pelo periódico/even-
to técnico-científico. A submissão dos artigos está condicionada à prévia autorização do 
orientador.

§ 2º O discente estará isento dos procedimentos de Defesa do Trabalho de Conclusão do 
Curso, estando seu Trabalho de Conclusão do Curso aprovado, caso o trabalho apresentado 
esteja no formato estipulado nos itens II-c, II-d, III-c e III-d.

§ 3º Os trabalhos apresentados nos formatos estipulados nos itens II-a e III-a estão sujei-
tos à entrega do comprovante de submissão/inscrição do artigo para concessão do título 
de especialista.

§ 4º Os trabalhos apresentados no formato estipulado no item VII devem ser de conte-
údo inédito, possuir ficha catalográfica completa, ter ISBN, ser de autoria do discente e de 
seus orientadores, possuir revisão técnico-gramatical, e ter parecer favorável do mérito por 
um conselho editorial e pela Comissão Examinadora do aluno. Não são considerados para 
atendimento ao caput deste artigo anais de eventos publicados em formato de livro e arti-
gos apresentados em eventos técnico-científicos e publicados em formato de livro.

Art. 42. Cabe ao professor orientador requerer a Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso 
do discente na Secretaria do Curso.

§ 1º O requerimento de Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso será apreciado pelo 
Colegiado em reunião ordinária de acordo com cronograma próprio, após a integralização 
das disciplinas.

Art. 43. Após a aprovação do requerimento de Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso 
pelo Colegiado, o discente deverá entregar à Secretaria um número de exemplares do Tra-
balho de Conclusão do Curso igual ao número dos participantes da Comissão Examinadora, 
com mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da apresentação.

§ 1º O discente terá o seu projeto aprovado ou reprovado pela Comissão Examinadora 
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após a apresentação de seu Trabalho de Conclusão do Curso.
§ 2º A critério do orientador, o Trabalho de Conclusão do Curso poderá ser entregue em 

formato eletrônico.

Art. 44. A Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso será pública e far-se-á perante Comis-
são Examinadora indicada pelo professor orientador. Essa Comissão será constituída pelo 
orientador, pelo co-orientador (se houver) e, no mínimo, por dois membros portadores do 
título de especialista, mestre, doutor ou equivalente, atuantes na área/tema do Trabalho de 
Conclusão do Curso.

Art. 45. Considerar-se-á aprovado na Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso o discente 
que obtiver a aprovação unânime da Comissão Examinadora.

Art. 46. A Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso deverá ocorrer no prazo de 3 (três) 
semestres letivos após a primeira matrícula do discente no Curso.

§ 1º Não há possibilidade de prorrogação do prazo para a Defesa do Trabalho de Conclu-
são do Curso.

§ 2º No caso de reprovação na Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso, a Comissão 
Examinadora poderá a seu critério dar oportunidade ao candidato de reformular e reapre-
sentar o trabalho, respeitando o prazo total estipulado no caput deste artigo.

DA CONCESSÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA

Art. 47. Para receber o título de Especialista em Eficiência Energética, o discente deverá sa-
tisfazer às seguintes exigências:

I- integralização das disciplinas;
II- ter a sua Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso aprovada pela Comissão Exa-

minadora;
III- apresentar os comprovantes de entrega na Biblioteca do Ifes e na Secretaria do 

Curso da versão final do Trabalho de Conclusão do Curso, aprovada e corrigida conforme 
as instruções da Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão do Curso, no prazo de 2 
(dois meses) após a defesa;

IV- apresentar o comprovante de submissão de artigo conforme Art. 41 (quando apli-
cável).

V- apresentar o comprovante de ausência de débito (nada consta) da Biblioteca do 
Ifes.

VI- demais exigências colocadas na Resolução do Conselho Superior nº 52/2011 de 
13/09/2011 (ou outra que vier a substituí-la).

Art. 48. O aluno fará jus ao certificado de conclusão do Curso de Pós-graduação lato sensu 
em Eficiência Energética, que lhe confere o título de Especialista em Eficiência Energética, 
emitido pelo campus no qual o aluno estiver matriculado, de acordo com a Resolução CNE/
CES n° 01/2007.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 49. Os casos omissos neste Regulamento serão avaliados e decididos pelo Colegiado 
do Curso e registrados em ata.

Art. 50. Revogadas as disposições em contrário, este Regulamento entrará em vigor na data 
de sua homologação pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes.
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