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1.  REGULARIZAÇÃO DAS INSTITUIÇOES CONVENIADAS 

Seja bem-vindo aos Cursos de Pós-Graduação do IEU – Instituto Educacional Único! 

O Instituto Educacional Único possui parceira com várias Instituições de Ensino Superior, credenciada ao MEC e 
com seus cursos reconhecidos.  

 
2.  MISSÃO DO IEU 

Oferecer uma educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, promovendo a formação 
continuada, aprimoramento e a atualização de profissionais nas diversas áreas do conhecimento, e acolhendo 
nossa clientela num ambiente favorável ao crescimento intelectual e às relações interpessoais. 

A coordenação de Extensão e Pós-Graduação tem como objetivos promover, supervisionar, coordenar e apoiar o 
ensino da pós-graduação, fomentando a formação sólida e crítica de docentes, pesquisadores e profissionais de 
diferentes áreas de atuação. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização visam preencher lacunas de forma eficiente, no 
que se refere à especialização e ao aperfeiçoamento acadêmico e profissional, oferecendo a ampliação dos 
estudos superiores, necessários à constante atualização da vida profissional. 

Contando com um corpo docente selecionado - doutores, mestres e especialistas - e em sintonia com os 
constantes avanços das áreas de sua especialidade, os cursos são voltados à formação de profissionais 
qualificados e de conhecimento inovador.  

 
3.  ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Da Legalidade:  

Os programas de pós-graduação lato sensu oferecidos pelo Instituto Educacional Único em parceira com várias 
universidades, faculdade e centro universitário são organizados em conformidade com a Resolução nº 01 
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CNE/MEC 2007 e CNE/CES Nº 02 de 12 de fevereiro de 2014, legislação máxima que regulamenta a Pós-
Graduação, aplicável em todo o território nacional, além de atender às disposições pertinentes da Lei 9.394/96. 

Do Curso:  

Cada curso é ofertado em 03 (três) módulos independentes, articulados entre os encontros, os Estudos em 
Práticas Pedagógicas (ou em Gestão), com assistência docente, e Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

MÓDULO ATIVIDADE 

NÚCLEO COMUM 05 ( CINCO) DISCIPLINAS 

DISCIPLINAS 
ESPECIFICAS  

05 (CINCO) DISCIPLINAS 

TCC TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 
4.  PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO DO ALUNO 

- Formulário de inscrição preenchido; 

- Contrato Educacional (02 vias – 01 do aluno e 01 do Instituto Educacional Único), do qual o presente manual é 
parte integrante; 

- Cópia AUTENTICADA do Diploma de Curso Superior (na ausência do diploma, o (a) aluno (a) deverá entregar a 
cópia AUTENTICADA de CONCLUSÃO de Curso e Histórico Escolar, constando a data de Colação de Grau). 

- Cópias do R.G., CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Certidão de Nascimento (ou Casamento); 

- Uma foto 3 x 4 (recente); 

- Comprovante do pagamento da taxa de inscrição e parcelas. 

OBS.: Os documentos deverão ser entregues todos juntos no ato da matrícula. Não será aceita a entrega 
incompleta da documentação. 

 
5.  MATRÍCULA, DESISTÊNCIA E MUDANÇA DE CURSO 

A matrícula é realizada na recepção do Instituto Educacional Único ou por meio de representante do IEU 
devidamente identificado para isso. 

Os documentos a serem entregues no ato da matrícula são os descritos no item número 4 (quatro). 

Para a desistência e mudança de curso, o aluno deve preencher o formulário próprio com justificativa e realizar o 
pagamento conforme consta na tabela de requerimento do Instituto Educacional Único. 

 
6.  NORMAS DISCIPLINARES 

1. É proibido fumar em sala. 

2. Só chamamos alunos ao telefone em caso de emergência. 

3. É solicitado o bom senso na escolha das vestimentas para um ambiente educacional, evitando roupas 
decotadas e curtas, tendo como primeira opção roupas formais.  

4. É proibida a entrada de pessoas estranhas em sala sem permissão da secretaria/coordenação do curso. 

5. Traga sempre com você o remédio de sua emergência e carteira de plano de saúde. 

6. Todos os avisos de cobrança, mudanças de horário e outros serão dados pela secretaria, nunca por 
outro(a) aluno(a). 
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7. É proibido a qualquer professor(a) fornecer informações referentes a problemas de disciplina, carga 
horária, apostilas e outro assunto qualquer que não seja de sua aula, tendo em vista tratarem-se de assuntos 
pertinentes à direção e à coordenação. Não tome o tempo do(a) professor(a) com tais questionamentos para que 
não atrase a matéria e atribua tal fato à carga horária e outras razões. 

8. Procure falar baixo em sala e demais dependências da faculdade; trate colegas, professores e funcionários 
da Instituição com respeito e urbanidade. 

9. Mantenha o celular no silencioso e faça seu atendimento fora da sala de aula; 

10. Só será entregue certificado ao(à) aluno(a) que estiver em dia com trabalhos, frequência e documentos. 

11. Não existe situação que permita a entrega do certificado antes da data marcada. 

12. Poderá ser desligado do curso, até o último dia o aluno que ferir as normas do Regimento Interno das 
Instituições de Ensino Superior conveniadas ao IEU. 

13. O acesso dos alunos às dependências da Instituição para utilização dos espaços de laboratório e biblioteca 
será feito de acordo com os horários estipulados pelo Instituto IEU. 

14. Todos os procedimentos relacionados ao funcionamento de nossa Instituição, inclusive no que diz 
respeito à disciplina a ser seguida por alunos, professores e colaboradores, encontram-se detalhados no 
Regimento Interno da Instituição, disponibilizado para consulta na Biblioteca do Instituto Educacional Único. 

 

 
7.  APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA 

Para solicitar aproveitamento de disciplina no curso que está matriculado, o(a) aluno(a) terá necessariamente que 
ter cursado a disciplina em questão na própria instituição.  

Para análise do pedido de Dispensa de Disciplina, no ato da matrícula o(a)  aluno(a)  deverá encaminhar 
requerimento de dispensa de disciplina, anexado à fotocópia do Histórico de Conclusão de Curso autenticado 
referente ao curso já concluído, emitido pela secretaria da instituição. A análise do requerimento será realizada 
de acordo com a Lei 9.394/96. 

O prazo para deferimento/indeferimento são de 10 (dez) dias úteis, sendo que somente a coordenação poderá 
fornecer dispensa de disciplinas. Fica o(a) a aluno(a) responsável em entrar em contato com a Coordenação 
Pedagógica do IEU para verificar o deferimento ou indeferimento de seu requerimento. 

 
8.  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A verificação da aprendizagem no curso será o estabelecido no seu plano específico, que vai ser realizada no 
término da carga horária de cada disciplina, compreendendo a apuração da frequência às aulas e dos graus 
obtidos nos trabalhos escolares atribuídos. 

Será exigido um mínino de 01 (um) trabalho acadêmico por disciplina, o qual será realizado em sala de aula e 
outra atividade fora da sala de aula acompanhada pelo professor presencial que ficará de plantão na instituição 
de acordo com agendamento realizado pelo setor de pós-graduação, a atividade fora de sala de aula, deverá ser 
entregue ao professor no período de 15 dias. O aluno que apresentar falta justificada poderá requerer na 
secretaria da pós-graduação, para realização de outra atividade avaliativa. Os trabalhos escolares para efeito de 
verificação da aprendizagem compreenderão testes, relatórios de trabalhos, provas escritas e orais, projetos e 
suas defesas, ou artigo científico, a critério do professor e de acordo com a natureza das disciplinas. 

A avaliação da aprendizagem dos alunos obedecerá ao sistema de crédito-nota, serão atribuídas notas de Zero (0) 
a Dez (10), em cada disciplina, aos trabalhos escolares realizados. As notas referidas serão transformadas segundo 
critério estabelecido, em uma única nota representativa do aproveitamento do aluno nos trabalhos escolares. 

Será considerado aprovado, podendo obter os créditos oferecidos pela disciplina, o aluno que comparecer 75% 
(setenta e cinco por cento) das atividades escolares em cada módulo e obtiver crédito-nota igual ou superior a 7,0 
(sete).  
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O aluno que mesmo possuindo 100% (cem por cento) de comparecimento na aula, mas que não atingir a média 
7,0 (sete) na avaliação realizada em sala, poderá ser considerado reprovado na disciplina. O professor anexará a 
avaliação do aluno na pauta para que a mesma seja anexada em sua ficha individual. O aluno terá que refazer a 
disciplina presencialmente. 

Quaisquer questões sobre pendências de aulas que o aluno discorde e queira contestar, deverá ser feito via 
protocolo na recepção com uma cópia da situação acadêmica anexado para averiguação da coordenação em um 
prazo de 07 (sete) dias úteis. 

O aluno que desejar saber suas notas por disciplina deverá solicitar na recepção via protocolo específico uma 
situação acadêmica, e respeitar o prazo para emissão do documento assim como o pagamento da taxa de acordo 
com a tabela de prazos e valores. 

O aluno deverá cumprir mínimo de 75% das disciplinas do curso na turma que foi matriculado, caso seja 
necessário realizar reposições de aula o aluno deverá entrar em contato com a coordenação, de segunda a sexta-
feira no horário vespertino para autorização de reposição de aula. 

Aos alunos que, por motivos justificados, através de atestado médico ou declaração de trabalho, perder algum 
módulo de curso será oferecido à opção de reposição quando o mesmo for ofertado naquela localidade.  

Mesmo mediante atestado médico, declaração de serviço ou licença maternidade, o aluno só poderá cumprir 
sua carga horária de forma presencial dentro do período do curso de 14 meses. 

Os alunos que não comparecerem para qualquer atividade acadêmica no prazo de 7 (sete) meses ou mais 
(metade do prazo máximo para integralização do curso) serão considerados evadidos. 

 

 

 

 

 
9.  REPOSIÇÃO DE AULAS 

 
a. Os alunos que perderem aulas / atividades avaliativas poderão requerê-la em no máximo 72 horas, através do 
setor financeiro da Pós-Graduação do Instituto Educacional Único. 
 
b. Alunos de outras localidades deverão solicitar a reposição de aulas / atividades avaliativas pedindo o 
requerimento à secretaria da Pós-Graduação do Instituto Educacional Único- que o encaminhará por e-mail para 
que o mesmo o preencha e o devolva também por e-mail a esta secretaria. 
 
c. As faltas justificadas, através de atestado médico ou declaração de trabalho, oportunizará o aluno ao não 
pagamento de taxa desde que, solicitada a requisição de avaliação substitutiva no prazo de 72 horas. 
 
d. O aluno que realizar sua matrícula, já tendo iniciado o curso, deverá também requerer junto ao financeiro da 
Pós-graduação a reposição de disciplinas / atividades avaliativas perdidas em 72 horas, sem custo e, se submeterá 
ao calendário de reposição elaborado pela coordenação. 
 
e. O aluno que não justificar sua falta em alguma disciplina/atividade no prazo de 72 horas, além de pagamento 
de taxa de reposição dessa aula/atividade, se submeterá à reposição da mesma em calendário de turmas 
seguintes conforme orientação da coordenação de pós. 
 
f. O Setor de pós-graduação entrará em contato com o aluno por e-mail agendando a reposição de sua aula. 
 
g. Somente poderá assistir aulas de reposição e, realizar as atividades avaliativas, o aluno que tiver preenchido o 
devido requerimento no prazo estabelecido e constar na pauta. 
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10.  TCC  

O TCC tem caráter de disciplina do curso, apresentado na forma de Monografia, projeto experimental ou artigo 
científico e consiste em uma pesquisa orientada em qualquer área de interesse do aluno/dupla, desde que 
compatível com os objetivos de seu curso.   

Os Trabalhos de Conclusão de Curso que não atingirem a média mínima (sete), poderão ser refeitas numa nova 
oportunidade de retornar para correções seguindo as orientações sugeridas pelo orientador até 2 (duas) vezes. 

O TCC que infringir o art. 184 do Código Penal Brasileiro e/ou a Lei 9.610/98, será REPROVADA sem nova 
oportunidade de nova submissão, ou seja, o autor poderá ser considerado REPROVADO no curso. 

A orientação assistida será realizada por um professor orientador das seguintes maneiras:  

• Orientação In loco no Instituto Educacional Único, por meio de agendamento entre segunda e sexta, com 
início às 16 horas e encerramento às 21 horas. Não há limite para orientações por aluno. 

• Nas oportunidades em que o orientador comparecer nos locais de aula para este fim.  

- Tanto a monografia quanto o artigo científico não serão aceitos através de  e-mail. 

O aluno deverá entregar seu TCC até o último dia de aula de seu curso. Não havendo a entrega na data 
estipulada, será concedido ao aluno uma tolerância de mais 10 dias.  O professor terá 15 dias para a correção dos 
trabalhos e entrega das pautas à coordenação que, a partir de então, terá até 60 dias corridos para a emissão dos 
certificados. 

Prorrogação de Prazo para Entrega de TCC e Trabalhos Acadêmicos – O aluno deve preencher o requerimento 
próprio com justificativa juntamente com documentos que comprovem a mesma (anexar todos os documentos 
necessários, como atestados médicos, declarações e outros aguardando prazo estipulado para avaliação da 
Coordenação do Curso (se será deferido ou indeferido). O prazo para o parecer da Coordenação é de no máximo 
10 (dez) dias úteis. O aluno deverá entrar em contato com a coordenação para obter o resultado da solicitação.  

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Após a conclusão do curso, o aluno que não tiver cumprido com todos suas obrigações acadêmicas nos prazos 
estabelecidos (tcc, trabalhos acadêmicos e cumprimento de qualquer outra atividade ou entrega de documentos 
que comprometa sua certificação) poderá ainda regularizar a sua situação no prazo de até 14 (quatorze) meses a 
partir do início do primeiro módulo, sendo prorrogável por mais 2 meses (sessenta dias corridos) desde que 
devidamente justificado e solicitado formalmente junto à Coordenação Acadêmica por requerimento 
devidamente preenchido na recepção de Pós-Graduação e dos pagamentos das devidas taxas. O não 
cumprimento do último prazo implicará no aluno ser jubilado do curso. 

 

A COMISSÃO AVALIADORA É SOBERANA EM SUAS DECISÕES, COMPETINDO A ELA, E SOMENTE A ELA, TODAS 
AS RESOLUÇÕES REFERENTES À APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DE TRABALHOS DE QUALQUER NATUREZA, 
ASSIM COMO NOTAS ATRIBUIDAS E/OU ENTREGA OU RETENÇÃO DE TCC. 

 
11.  SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS À SECRETARIA ACADÊMICA 

- O aluno deverá preencher o requerimento na recepção do Instituto Educacional Único e aguardar o prazo de 
entrega.  
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- Os (as) alunos (as) que realizaram o curso fora da sede do Instituto Educacional Único, poderão solicitar através 
do requerimento, o certificado/histórico via fax ou digitalizado, estando o documento disponibilizado para 
retirada na secretaria do setor de Pós-Graduação.  

- Solicitação de documentos via SEDEX, terão taxa de envio custeada pelo aluno. O pagamento deverá ser 
efetuado via depósito bancário e o comprovante encaminhado via fax ou digitalizado para o setor financeiro com 
cópia ao setor da pós-graduação. 

-Nenhum documento será entregue antes do prazo. 

- A mudança de curso só poderá ocorrer até o quarto encontro. 

Todos os documentos acadêmicos somente serão retirados por terceiros com procuração devidamente 
instruídas, junto da cópia da identidade do solicitante. 

Relação de documentos e procedimentos que poderão ser solicitados pelo aluno com sua descrição, prazo para 
entrega e valores: 

 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO  VALOR 

Declaração de 
Matrícula 

Declaração onde consta que o aluno está matriculado em 
um curso da instituição. O prazo de entrega é de no 
máximo 7 (sete) dias úteis. 

Sem custos. 

Pagº despesas correios 

2ª Via da Certidão 
de Conclusão 

Substitui o certificado do curso, onde consta a conclusão 
do mesmo, período, professores, disciplinas, notas, 
monografia (título e nota) e carga horária do curso. O 
prazo de entrega é de no máximo 15 (quinze) dias úteis. 

R$ 150,00 

Declaração de 
Disciplina e Carga 

Horária 

Declaração que consta as disciplinas do curso e carga-
horária. O prazo de entrega é de no máximo 7 (sete) dias 
úteis. 

R$ 25,00 

Declaração de 
Horário de Aula 

Declaração que consta o dia e hora em que o curso é 
realizado. O prazo de entrega é de no máximo 7(sete) dias 
úteis. 

R$ 25,00 

Declaração de 
Pagamento de 

Quitação 
Financeira 

Declaração que consta a quitação do curso pelo aluno. O 
prazo de entrega é de no máximo 7 (sete) dias úteis. 

 

R$ 25,00 

2ª Via de 
Certificado 

Certificação final do curso. O prazo de entrega é de no 
máximo 15 (quinze) dias úteis. 

R$ 200,00 

Organização 
Curricular 

Apresentação da Organização Curricular do curso 
freqüentado com a devida carga-horária. O prazo de 
entrega é de no máximo 7 (sete) dias úteis. 

R$ 25,00 por disciplina 

Licença 
Maternidade 

Preenchimento de formulário próprio da aluna, em que 
anexa o atestado e/ou afins para iniciar a licença 
maternidade. O aluno deve aguardar a avaliação da 
Coordenação do curso (se será deferido ou indeferido). O 
prazo para o parecer da Coordenação é de no máximo 7 
(sete) dias úteis. 

Sem custos 

 

Emissão de 
Certificado 

acompanhado do 
Histórico – 1ª Via 

Emissão do documento final do curso. A certificação do 
aluno de que ele concluiu o curso. Lembrando que o aluno 
deve estar quite com todas as obrigações acadêmicas e 
documentais. O prazo para emissão do Certificado 

Sem custos 
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acompanhado do Histórico é no máximo de 15 (quinze) 
dias úteis a partir da data do requerimento. 

Mudança de 
Curso ou Período 

do Curso após 
fechamento do 

processo de 
matricula 

O aluno deve preencher o formulário próprio com 
justificativa e realizar o pagamento da taxa para esse fim. 
O pedido pode ser indeferido caso não tenha mais vaga no 
curso ou o curso seja transferido para outro período. 

R$ 20,00 

Relatório de 
situação 

acadêmica 

Relaciona as disciplinas cursadas e suas respectivas notas. 
Deve ser solicitada em formulário específico na recepção. 
Prazo de 7(sete) dias úteis.  

Sem custos 

Requerimento de 
atividades de 
disciplinas por 

falta no período 
do curso 

 O aluno faltou a aula, não justificou em 72h através  de 
atestado médico, ele pagará por essa disciplina. 

R$120,00 

 

 

 

Requerimento de 
atividades de 

disciplinas após o 
término  do curso 

 R$220,00 

Requerimento de 
entrega 

monografia  

O aluno após o término do curso de pós-graduação, não 
entregou o artigo, ou o professor indeferiu seu artigo por 
plagio. 

R$250,00 

*Valores extras se encontram à disposição no setor financeiro 

 
12.  INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

O(a) Aluno(a) que realizar o pagamento com cheques pré-datados ou boletos para participar do valor 
promocional perderá o desconto concedido caso os cheques sejam devolvidos ou boleto não pago até o 
vencimento. Qualquer parcela não paga através de boleto ou (devolução de cheque) implicará na inclusão aos 
Cadastros de Dados de Consumidores legalmente existentes e cobrança administrativa, a partir de 60 (sessenta 
dias) importará na imediata cobrança judicial nos termos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. E a 
partir 90 (noventa) dias a CONTRATADA poderá rescindir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
 

13. Normalização e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos 

13.1 Formatação de Apresentação 
 
Usar como norteador os dois manuais utilizados pela Universidade Federal do Espírito Santo, o de Normalização e 
Apresentação de Trabalhos Científicos e Acadêmicos e o de Normalização de Referências: NBR 6023:2002. 
Vendidos nos balcões de Empréstimo das Bibliotecas Central, Setorial de ciência Agrárias, Setorial de Ciência da 
Saúde, Setorial do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Setorial do NEDTEC e Setorial Tecnológica, todos 
da referida universidade. 

13.1.1 Papel e Fonte 

Todo trabalho monográfico deve ser digitado em papel branco ou reciclado, com o formato A-4 (210 x 297 mm), 
usando, preferencialmente, a fonte Arial com o tamanho de letra 12 e mínimo de 25 laudas. Havendo 
uniformidade, variações tipográficas são permitidas para: 
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• Titulação das seções, negrito, alinhado a esquerda e caixa alta, fonte maior que a do texto, por exemplo, Arial 
14; 

• Citações diretas com mais de três linhas, nota de rodapé, numeração das filhas e legendas das ilustrações e 
tabelas, fonte menor que a do texto, por exemplo, Arial 10; 

• Título do Artigo, fonte maior que a do texto, por exemplo, Arial 18. 

 

13.1.2 Margem 

Para as margens, deixam-se 3 cm na margem superior e esquerda e 2 cm na margem inferior e direita. O texto 
normal deve ser justificado às margens esquerda e direita. 

 

13.1.3 Espaçamento e parágrafos 

O padrão da entrelinha a ser adotado no texto dos trabalhos acadêmicos é de 1,5. Nas citações diretas separadas 
do texto (com mais de três linhas), nas notas de rodapé, nas referências, nas legendas de ilustrações e tabelas, na 
ficha catalográfica, na nota explicativa da folha de aprovação, o espaço deve ser simples. Entre parágrafos o 
espaço deve der ser 12pt. 

Os parágrafos terão que ser iniciados rente à margem esquerda, sem recuo, sendo separado entre si por um 
espaçamento maior. Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto por suas entrelinhas. Já o 
título da seção seguinte deve ser separado do texto da seção anterior por três linhas. 

As transições longas, citações com mais de três linhas, o espaço deve ser simples e recuo de 4 cm a partir da 
margem esquerda. 

13.1.4 Paginação 

As folhas do artigo devem ser numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, dentro da margem superior 
direita. A Contagem da folha começa a partir da folha de rosto, mas a numeração só aparece na primeira folha do 
texto. Caso o trabalho venha a ter mais de um volume, a numeração das folhas deve obedecer a uma sequencia 
única, do primeiro ao último volume. 

13.1.5 Numeração Progressiva 

As partes do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão) devem ser numeradas progressivamente e 
subdividindo-se o texto até a seção quinaria no máximo. O título de cada capítulo deve ser iniciado em uma folha 
distinta, utilizando o recurso negrito e caixa-alta. Quando necessário subdividir uma seção usando alíneas, os 
itens devem ser precedidos de letras minúsculas, seguida de parênteses. 

Ex.: 1 SEÇÃO PRIMÁRIA 
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 
1.1.1 Seção Terciária 
  a) alínea; 
  -subalínea 
  b) alínea; e 
  c) alínea. 
1.1.1.1 Seção Quaternária 
1.1.1.1.1 Seção Quinária 
 

13.1.6 Sigla 



 
 

 

MANUAL DO ALUNO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

9 

Na primeira vez que a sigla for usada, coloque seu significado por extenso e a seguir, a sigla entre parênteses. 

Ex.: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

 

14.2 ESTRUTURA DO TEXTO DE MONOGRAFIA 

O formato do artigo entregue ao Instituto Educacional Único deve obedecer à NBR 14724:2005, que estabelece os 
princípios gerais para apresentação, com elementos que compõem a estrutura do trabalho acadêmico. De acordo 
com esta norma, um trabalho acadêmico deve obedecer à seguinte estrutura: 

 

 

 

13.2.1 Capa 
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É um elemento obrigatório que serve para proteger e dar melhor apresentação ao trabalho. Nela deve conter os 
seguintes elementos: 

a) Nome da Instituição, centralizado, em negrito, letra maiúscula e fonte Arial 14; 

b) Nome do aluno, centralizado, negrito, letra maiúscula e fonte Arial 12; 

c) Título do artigo, centralizado, negrito, fonte Arial 16, subtítulo se houver, separado por dois pontos, deve ser 
minúsculo, centralizado, com a inicial maiúscula e fonte Arial 14; 

d) Cidade, local da instituição em que o trabalho deve ser apresentado, centralizado, negrito e fonte Arial 12; 

e) Ano, centralizado, negrito e fonte Arial 12. 

 

13.2.2 Lombada 

É um elemento opcional. Quando utilizada, deve ser apresentada, a identificação de autoria e o título do trabalho 
devem ser impressos longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada. 

13.2.3 Folha de Rosto 

É um elemento obrigatório que deve contem os elementos essenciais à identificação do trabalho na seguinte 
ordem: 

a) Nome do Aluno, centralizado, letra maiúscula e fonte Arial 14; 

b) Título do artigo, centralizado, negrito, fonte Arial 16, subtítulo se houver, separado por dois pontos, deve ser 
minúsculo, centralizado, com a inicial maiúscula e fonte Arial 14; 

c) Nota Explicativa, informa o caráter acadêmico do documento, o objetivo, o grau pretendido, a unidade de 
ensino e a instituição, onde foi apresentado, área de concentração e o nome do orientador. Espaçamento 
simples, alinhada a partir do centro da página; 

d) Cidade, local da instituição em que o trabalho deve ser apresentado, centralizado, negrito e fonte Arial 12; 

e) Ano, centralizado, negrito e fonte Arial 12. 

1.3.2.4 Ficha Catalográfica 

Elemento opcional. A NBR 14725:05 especifica que ela deve constar do verso da folha de rosto, na parte inferior. 
Entretanto, como os artigos são impressos apenas no anverso da folha, orientamos que a ficha catalográfica seja 
impressa em folha distinta, logo após a folha de rosto. 

1.3.2.5 Folha de aprovação 

É um elemento obrigatório para o artigo. Nele deve conter: 

a) Identificação do aluno, centralizado, negrito, maiúscula e fonte Arial 14; 

b) Título do artigo, centralizado, negrito, fonte Arial 16, subtítulo se houver, separado por dois pontos, deve ser 
minúsculo, centralizado, com a inicial maiúscula e fonte Arial 14; 

c) Nota explicativa semelhante à da folha de rosto, justificada às margens esquerda e direita. Data de aprovação 
alinhada à direita. Fonte Arial 12; 

d) Cidade, local da instituição em que o trabalho deve ser apresentado, centralizado, negrito e fonte Arial 12; 

e) Ano, centralizado, negrito e fonte Arial 12. 
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1.3.2.6 Dedicatória 

Elemento opcional. É um texto pouco extenso onde o autor presta uma homenagem a alguém. Inicia-se do meio 
da pagina, texto centralizado, espaçamento 1,5 e fonte Arial 12. Observação: não há título na dedicatória. 

1.3.2.7 Agradecimento 

Elemento opcional. Só deve ser feito a pessoa ou instituições que contribuíram de alguma forma para a realização 
do trabalho. O título deve estar em maiúsculo, negrito e centralizado e fonte Arial 14. O texto deve ser escrito em 
fonte Arial 12 e espaçamento 1,5. 

 

 

1.3.2.8 Epígrafe 

Elemento opcional. É a citação de um pensamento relacionado com o escopo da obra. Deve ser contida por aspas 
e a indicação do autor entre parênteses em itálico, espaçamento 1,5 e fonte Arial 12 no canto inferior direito. 

1.3.2.9 Resumo na língua vernácula e Resumo em Língua estrangeira 

É um elemento obrigatório. Nele deve conter de forma concisa o conteúdo do artigo, destacando os aspectos 
mais importantes, o objetivo, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. Deve ocupar apenas um 
parágrafo, dando preferência o uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa, não devendo 
ultrapassar 500 palavras. O título deve ser centralizado, maiúsculo, negrito e fonte Arial 14. O texto deve ser 
justificado, espaço simples e fonte Arial 12. No final do texto deve conter no mínimo três palavras chaves, nelas 
deve-se tentar identificar o objeto, a linha de pesquisa, a área de pesquisa, a área de conhecimento e o 
referencial teórico. O resumo escrito na língua estrangeira segue o mesmo padrão e é um elemento opcional. 

1.3.2.10 Lista de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas, de siglas e/ou símbolos 

São obrigatórios quando houver mais de cinco espécies dentro do texto, que devem ser apresentados em forma 
de lista, numerados em algarismos arábicos, na ordem em que aparecem no texto. O título deve ser centralizado, 
maiúsculo, negrito e fonte Arial 14. 

1.3.2.11 Sumário 

É um elemento obrigatório. Apresenta as divisões do trabalho na mesma ordem grafia em que se sucedem no 
corpo do texto, seguidas da respectiva paginação. Apenas o título principal deve ser centralizado, maiúsculo, 
negrito e fonte Arial 14. Descrição das divisões, fontes, tamanho de letra está exemplificado acima no subcapitulo 
2.5. o espaçamento entre linha é 1,5. 

1.3.2.12 Texto 

É a parte do trabalho em que o assunto é apresentado e desenvolvido. Dividido em três partes: 

1.3.2.12.1 Introdução 

Consiste na apresentação do tema e explicação de como foi desenvolvido. No artigo é indispensável à inclusão da 
Revisão de Literatura, no qual, apresenta um histórico do assunto abordado, a formulação do problema, os 
objetivos gerais e específicos, a justificativa da escolha do tema, a delimitação do tema e a apresentação 
estrutural. 

1.3.2.12.2 Desenvolvimento 

É o corpo do trabalho, a parte principal do texto, normalmente dividida em capítulos que enfocam o referencial 
teórico, a metodologia de pesquisa utilizada e os resultados e discussões. 
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1.3.2.12.3 Conclusão 

Nesta parte do texto é onde se apresenta os resultados obtidos e a sugestão de novas ideias e abordagens. 

 

1.3.2.13 Referências 

Elemento obrigatório. Consiste em uma lista de todas as obras efetivamente mencionadas na elaboração do 
trabalho. O título em negrito, maiúscula e fonte Arial 14. A relação de obras deve ser relacionada em ordem 
alfabética e/ou numérica, espaçamento entre linhas de 1,5 e fonte Arial 12. 

1.3.2.14 Glossário 

É um elemento opcional. É a relação de palavras, em ordem alfabética. 

1.3.2.15 Apêndice e /ou anexos 

São elementos opcionais. Deve ser em letra maiúscula, negrito e seguido por um travessão e seus respectivos 
títulos. 

 
1.3.3 NORMAS PARA ARTIGOS  

 
a) Digitação em espaço 1,5 (um e meio), em papel tamanho A4. 
b) Fonte 12, tipo Arial. 
c) Margens esquerda e superior 3,0 cm. 
d) Margens direita e inferior 2,0. 
e) O corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e conclusão) terá entre 8 e 15 páginas de texto escrito. 
f) Introdução contendo os elementos básicos do projeto: problema, delimitação, justificativa, objetivos, 

metodologia, tipo de pesquisa, instrumento de coleta de dados e relevância.  A introdução deverá ser feita em 
forma de texto corrido desde que os elementos básicos estejam especificados com clareza no texto. 

g) Numeração das páginas em algarismos arábicos no canto superior direito. 
h) Referências classificadas em ordem alfabética. 
i) Identificação de pessoas e instituições só com consentimento expresso e escrito dos envolvidos. 
j) Forma de tratamento que mais se adapte ao tipo de pesquisa, podendo ser na forma impessoal ou pessoal. 
k) Preferência por notas de rodapé nas citações e nas informações adicionais, complementares. 
l) Os parágrafos serão iniciados rente à margem esquerda, sem recuo, em todo  o texto, sendo separados entre 

si por um espaçamento maior. 
 
 
1.3.4 ESTRUTURA DE ARTIGO 
 
A estrutura do artigo compõe-se de: 
a) Título do Artigo (centralizado); 
b) Nome do autor(es), alinhado à direita e com nota de rodapé com a titulação do autor; 
c) Resumo, em fonte tamanho 10 e em espaço simples; 
d) Introdução; 
e) Desenvolvimento, contendo necessariamente a revisão bibliográfica diluída no corpo do texto e apresentação 

e defesa de argumentos; 
f) Considerações finais; 
g) Referências; 
h) Anexos (caso sejam necessários); 
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15.  CONTATO  

Secretaria da Pós-Graduação:  
Tel.: 3029 2258  
E-mail: posgraduacao@ieueducacional.com.br  
 
 
16.  MENSAGEM FINAL 
O conjunto formado pelo Regimento Interno, as informações contidas neste material, as informações contratuais 
e toda e qualquer comunicação formal da Coordenação para os alunos, compõem o chamado Manual do Aluno 
que disciplina o funcionamento, direitos e obrigações da Instituição e de seu corpo docente e discente. 
 
Utilize este material sempre que tiver dúvidas com relação ao funcionamento de sua Instituição e, nos casos 
omissos, você deve sempre consultar a Coordenação. 
 
Envidaremos todos os esforços necessários para que sua passagem por nossa Instituição seja sempre lembrada 
como um momento tão importante para você quanto, temos certeza, será para nós. 
 
Obrigado pela confiança e conte sempre com toda a nossa equipe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


