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PORTARIA N.º 4172, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder incentivo à qualificação pela conclusão do curso de MESTRADO a
VALDI FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, Matrícula SIAPE n.º 1959708, no cargo de
TECNICO DE LABORATORIO AREA, da Classe D, do nível de capacitação 3, padrão 07, no
percentual de 52% com correlação DIRETA, com efeitos a partir de 09/09/2022.
Processo n.º 23076.090662/2022-79
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
PORTARIA N.º 4173, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder incentivo à qualificação pela conclusão do curso de GRADUAÇÃO a
CAIO CEZAR ABREU PESSOA DE ALBUQUERQUE, Matrícula SIAPE n.º 3307452, no
cargo de DESENHISTA TECNICO ESPECIALIDADE, da Classe D, do nível de capacitação 1,
padrão 01, no percentual de 25% com correlação DIRETA, com efeitos a partir de 06/09/2022.
Processo n.º 23076.094393/2022-28
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
PORTARIA N.º 4174, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder incentivo à qualificação pela conclusão do curso de ESPECIALIZAÇÃO
a JOAO PAULO DA SILVA ARRUDA, Matrícula SIAPE n.º 3207244, no cargo de
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, da Classe D, do nível de capacitação 2, padrão 02, no
percentual de 30% com correlação DIRETA, com efeitos a partir de 25/08/2022.
Processo n.º 23076.090084/2022-68
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.º 4175, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder incentivo à qualificação pela conclusão do curso de ESPECIALIZAÇÃO
a NATHALY DUTRA DA SILVA, Matrícula SIAPE n.º 3270674, no cargo de ASSISTENTE
EM ADMINISTRAÇÃO, da Classe D, do nível de capacitação 1, padrão 01, no percentual de
30% com correlação DIRETA, com efeitos a partir de 06/09/2022.
Processo n.º 23076.091590/2022-49
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA N.º 4176, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder incentivo à qualificação pela conclusão do curso de MESTRADO a
ALCIONE VICENTE FREIRES DOS SANTOS, Matrícula SIAPE n.º 1430316, no cargo de
TECNICO EM ENFERMAGEM, da Classe D, do nível de capacitação 4, padrão 12, no
percentual de 52% com correlação DIRETA, com efeitos a partir de 06/09/2022.
Processo n.º 23076.090331/2022-92
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.º 4177, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder incentivo à qualificação pela conclusão do curso de MESTRADO a
ALERY FELINTO SANTANA, Matrícula SIAPE n.º 1916398, no cargo de TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, da Classe E, do nível de capacitação 4, padrão 07, no percentual
de 52% com correlação DIRETA, com efeitos a partir de 12/09/2022.
Processo n.º 23076.088869/2022-87
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA N.º 4190, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder incentivo à qualificação pela conclusão do curso de GRADUAÇÃO a
ANA PAULA NASCIMENTO SILVA BUREGIO, Matrícula SIAPE n.º 1791440, no cargo de
TECNICO DE LABORATORIO, da Classe D, do nível de capacitação 3, padrão 09, no
percentual de 25% com correlação DIRETA, com efeitos a partir de 23/08/2022.
Processo n.º 23076.088186/2022-98
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.º 4178, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder progressão funcional por capacitação pela conclusão do(s) curso(s) de
CAPACITAÇÃO, totalizando 120 horas-aula, a EDSON ALEIXO DA SILVA, Matrícula SIAPE
n.º 2425370, no cargo de AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, da Classe C, do nível de
capacitação 3 para o nível de capacitação 4, com efeitos a partir de 09/09/2022.
Processo n.º 23076.095595/2022-69
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
PORTARIA N.º 4179, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder progressão funcional por capacitação pela conclusão do(s) curso(s) de
CAPACITAÇÃO, totalizando 165 horas-aula, a SERGIO DA COSTA RAYOL, Matrícula
SIAPE n.º 1791265, no cargo de MEDICO, da Classe E, do nível de capacitação 2 para o nível de
capacitação 3, com efeitos a partir de 31/08/2022.
Processo n.º 23076.081476/2022-72
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
PORTARIA N.º 4180, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder progressão funcional por capacitação pela conclusão do(s) curso(s) de
CAPACITAÇÃO, totalizando 150 horas-aula, a ELAINE DA SILVA LOPES LIMA, Matrícula
SIAPE n.º 1864341, no cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, da Classe D, do nível de
capacitação 3 para o nível de capacitação 4, com efeitos a partir de 08/09/2022.
Processo n.º 23076.038038/2022-71
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.º 4181, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder progressão funcional por capacitação pela conclusão do(s) curso(s) de
CAPACITAÇÃO, totalizando 180 horas-aula, a NATHALIA DEMERY FERREIRA, Matrícula
SIAPE n.º 2404978, no cargo de TECNOLOGO - FORMACAO, da Classe E, do nível de
capacitação 2 para o nível de capacitação 3, com efeitos a partir de 08/09/2022.
Processo n.º 23076.094897/2022-97
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA N.º 4182, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Conceder progressão funcional por capacitação pela conclusão do(s) curso(s) de
CAPACITAÇÃO, totalizando 180 horas-aula, a LUCIANA CARDOSO MARTINS ARRAES,
Matrícula SIAPE n.º 2484633, no cargo de MEDICO, da Classe E, do nível de capacitação 3 para
o nível de capacitação 4, com efeitos a partir de 02/07/2022.
Processo n.º 23076.069902/2022-36
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.° 3669, DE 16 DE AGOSTO DE 2022
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO COLETIVA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Conceder Progressão Funcional por Mérito, decorrente de avaliação de
desempenho, de um padrão para outro imediatamente superior, após o período de dezoito meses,
contados a partir da última progressão por mérito e cujos efeitos vigorarão na forma especificada
na listagem abaixo:
SIAPE

NOME

1678325 NYCOLE DE CARVALHO GOMES SILVA
PATRICIA MARIA CABRAL DE ARAUJO
1467186
SILVA
PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE SOUZA
1789894
FILHO
1496777 PAULO FRANCISCO LINS NETO
1917027 PEDRO ROMERO LIRA JUNIOR
1791634 PRISCILLA VIEGAS BARRETO DE OLIVEIRA
1424665 RAFAEL ANLICOARA
3002523 RAFAEL DA SILVA HERMANO
1202564 RAFAELLA CORREIA E SILVA TRAVASSOS
1202564 RAFAELLA CORREIA E SILVA TRAVASSOS

PADRÃO PADRÃO
VIGÊNCIA
ANTERIOR NOVO
C
405
406
21.03.2022

CL

D

411

412

01.07.2021

A

408

409

31.03.2022

D
D
C
E
D
E
E

410
407
408
111
202
402
403

411
408
409
112
203
403
404

29.05.2021
17.06.2022
09.05.2022
18.05.2021
02.12.2020
04.06.2020
26.11.2021

(Processo n.° 23076.086025/2022-51)

BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.° 3670 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO COLETIVA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Conceder Progressão Funcional por Mérito, decorrente de avaliação de
desempenho, de um padrão para outro imediatamente superior, após o período de dezoito meses,
contados a partir da última progressão por mérito e cujos efeitos vigorarão na forma especificada
na listagem abaixo:
SIAPE

NOME

2410039
2407018
2151774
1649289
2184494
1792972
1960405

RAISSA JORDAO ALVES
RENAN FERNANDES DA SILVA TORRES
ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS
RODRIGO CARRAPATOSO DE LIMA
SEBASTIAO CELIO ANDRADE HERCULANO
SELMA SILVEIRA DE SOUZA
SELTON DE PAULA E SILVA
SIDDARTHA GAUTAMMA TAVARES DE
1733458
SOUZA RODRIGUES LAVR
1423001 SILVANA MARIA SANTOS FERREIRA
1885790 SILVANIA MARIA DE SANTANA SOUZA

CL
E
D
D
E
D
C
D

PADRÃO PADRÃO
VIGÊNCIA
ANTERIOR NOVO
303
304
01.01.2022
203
204
09.12.2021
405
406
05.01.2022
409
410
05.12.2021
305
306
30.05.2022
408
409
13.04.2022
205
206
25.12.2019

D

308

309

31.07.2021

C
C

312
407

313
408

20.05.2022
27.12.2021

(Processo n.° 23076.086029/2022-40)

BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.° 3671 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO COLETIVA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Conceder Progressão Funcional por Mérito, decorrente de avaliação de
desempenho, de um padrão para outro imediatamente superior, após o período de dezoito meses,
contados a partir da última progressão por mérito e cujos efeitos vigorarão na forma especificada
na listagem abaixo:
SIAPE
1791619
1646849
1646849
1179319
1179319
1179319
1443865
1680576
1801533
1932763

NOME
SILVIO NICOLAU DE OLIVEIRA
SIMONE MARIA SOARES FERREIRA
SIMONE MARIA SOARES FERREIRA
STEFANI DRIELY DE SOUZA MELO
STEFANI DRIELY DE SOUZA MELO
STEFANI DRIELY DE SOUZA MELO
STELLA FERREIRA DA COSTA
SUELLEM DANTAS MARIZ
SUZANNA SANDES DANTAS
TALITA TORRES DE ARAUJO

CL
C
D
D
E
E
E
C
E
E
D

PADRÃO PADRÃO
VIGÊNCIA
ANTERIOR NOVO
208
209
07.05.2022
408
409
28.07.2020
409
410
19.01.2022
201
202
04.04.2019
202
203
25.09.2020
203
204
19.03.2022
411
412
02.06.2021
409
410
23.04.2022
408
409
26.05.2022
404
405
02.03.2018

(Processo n.° 23076.086037/2022-18)

BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA N.° 3672 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO COLETIVA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Conceder Progressão Funcional por Mérito, decorrente de avaliação de
desempenho, de um padrão para outro imediatamente superior, após o período de dezoito meses,
contados a partir da última progressão por mérito e cujos efeitos vigorarão na forma especificada
na listagem abaixo:
SIAPE

NOME

2959836 TARCISIO COUTINHO DA SILVA
1072880 THIAGO CEZAR DE ARAUJO AQUINO
VALDI FERREIRA DO NASCIMENTO
1959708
JUNIOR
1791563 VALDIRENE ALVES GUIMARAES
1791563 VALDIRENE ALVES GUIMARAES
2134280 VALERIA OLIVEIRA DE LIMA SILVA
1509158 VERUSKA GONCALVES SOARES
1916584 VITOR RODRIGUES VIEGAS
YARIANNE MELO DE SOUSA GAMA
1894444
CABRAL ARAUJO

PADRÃO PADRÃO
VIGÊNCIA
ANTERIOR NOVO
E
404
405
19.06.2022
D
405
406
08.04.2022

CL

D

306

307

17.06.2021

B
B
C
D
D

407
408
405
411
407

408
409
406
412
408

07.10.2020
31.03.2022
27.11.2021
26.06.2022
24.06.2022

E

403

404

26.11.2021

(Processo n.° 23076.086040/2022-34)

BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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Afastamento para Estudo, Congresso e Similares
SIAPE

NOME

INÍCIO

TÉRMINO

CIDADE

EST.

1171203

MARIA
ELIZABETH
VARJAL
MEDICIS PINTO
ADAILTON
LAPORTE DE
ALENCAR
LUCILA MARIA
VALENTE

08/09/2022

09/09/2022

BELÉM

PA

26/10/2022

28/10/2022

RIO DE JANEIRO

RJ

21/09/2022

24/09/2022

FLORIANOPOLIS

SC

ANA PAULA
SILVEIRA PAIM

24/09/2022

29/09/2022

BENTO
GONÇALVES

RS

MARIA GORETTI
PESSOA DE
ARAUJO
BURGOS
VAGNER
BEZERRA DOS
SANTOS
RINALDO DE
MELO FONSECA

23/10/2022

26/10/2022

MACEIO

AL

094563/2022-94
087974/2022-02

25/09/2022

28/09/2022

BENTO
GONÇALVES

RS

085038/2022-25

14/09/2022

19/09/2022

SÃO PAULO

SP

085021/2022-96

05/09/2022

09/09/2022

JOÃO PESSOA

PB

084931/2022-04

14/09/2022

16/09/2022

FORTALEZA

CE

094540/2022-36

1332710

3154120
1482206
3131748

1314469

1508917

2536482

SHEILA BORGES
DE OLIVEIRA

1482206

ANA PAULA
SILVEIRA PAIM

PROC. 23076

092836/2022-66

096513/2022-18
075521/2022-31
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
EDITAL 02/2022 - PROPG (*)
Terceira Republicação

Submissão de Propostas de Novos Cursos e/ou Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 2022
Considerando o estabelecido na Resolução 19/2020 do CEPE/UFPE, em seu CAPÍTULO II, DA PROPOSIÇÃO E
ENCERRAMENTO DE CURSOS E PROGRAMAS, a Pró-Reitoria de Pós-graduação (PROPG), através da sua Diretoria
de Pós-graduação Stricto Sensu (DPGSS), republica o edital para submissão de propostas de novos cursos de pósgraduação stricto sensu.

1. OBJETIVO
1.1. Estabelecer os procedimentos para submissão e análise de propostas de novos cursos e/ou programas de pósgraduação Stricto Sensu Acadêmicos ou Profissionais, nos níveis de Mestrado e/ou Doutorado para o ano de 2022, de
acordo com as diretrizes publicadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
1.2. Este edital se aplica a todas as propostas a serem apresentadas à CAPES, no ano de 2022, nas quais a UFPE
configure como IFES proponente ou participante, incluindo-se as formas associativas da pós-graduação stricto sensu,
nos termos da Portaria CAPES nº 214/2017.

2. DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1. As Propostas de Cursos Novos (APCN), desde que atendam a todos os pré-requisitos, serão analisadas pela
DPGSS e em seguida apreciadas pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG).
2.1.1. os projetos submetidos devem considerar na sua elaboração:
2.1.1.1. A última versão do manual bem como o tutorial para APCN que podem ser acessados em
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ no ícone APCN (Aplicativo para Propostas de Cursos Novos);
2.1.1.2. O documento orientador de APCN e o documento da área, que podem ser acessados em
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areasavaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao#areas no ícone referente à área a qual a
proposta será submetida;
2.1.1.3. A portaria CAPES nº 195/2021 que disciplina a Avaliação de Propostas de cursos novos – APCN – de
pós-graduação stricto sensu, que pode ser acessada em https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-195-de-30novembro-de-2021-363468532;
2.1.1.4. A portaria CAPES nº 150/2022, que altera o calendário da CAPES para submissão e análise de
propostas de cursos novos - APCN/2022, que pode ser acessada em https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarian-150-de-4-de-agosto-de-2022-420431500;
2.1.1.5. As demais legislações específicas que podem ser acessadas em http://cad.capes.gov.br/atoadministrativo e em
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-aavaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/legislacao-especifica;
2.1.1.6. A Resolução 19/2020 do CEPE/UFPE que estabelece normas para criação, organização,
funcionamento, avaliação e acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu (PPGs) na
Universidade Federal de Pernambuco, que pode ser acessada em https://www.ufpe.br/propg/legislacao.
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2.2. Se aprovadas pela CPPG, as propostas serão homologadas na Plataforma Sucupira e encaminhadas à CAPES para
avaliação.
2.3. Em caso de aprovação pela CAPES, as propostas serão encaminhadas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
da UFPE para apreciação.
2.3.1. Os cursos/programas aprovados serão iniciados conforme determinação da CAPES.

3. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA
3.1. As propostas deverão ser elaboradas à luz do disposto na legislação e nos documentos de orientações que
regulamentam a pós-graduação Stricto Sensu em nível nacional e, em particular, no âmbito da Universidade Federal
de Pernambuco, em especial a Resolução 19/2020 do CEPE/UFPE.
3.2. Os proponentes devem dar especial atenção aos seguintes aspectos:
3.2.1. Adequação da proposta quanto à concepção, coerência dos objetivos, áreas de concentração, linhas de
pesquisa e estrutura curricular propostas;
3.2.2. Número adequado de docentes, assegurando capacidade de sustentação às atividades administrativas, de
ensino, de orientação e de pesquisa;
3.2.3. Maturidade científica, demonstrada nos últimos 4 (quatro) anos, dos docentes permanentes, com produção
adequada aos parâmetros previstos pelo documento de área.
3.2.4. Observância do corpo docente da proposta no que tange ao estabelecido na Instrução Normativa 01/2021 da
CPPG;
3.2.5. Assegurar, na proposta, a infraestrutura, inclusive com a disponibilidade prévia de espaço para alocação do
curso/programa, com secretaria, laboratórios entre outros.
3.3. Para cada proposta haverá um(uma) docente da UFPE responsável por acompanhar pessoalmente os trâmites
necessários, por tomar as providências cabíveis para adequação e submissão da proposta no decorrer do processo
APCN.

4. SUBMISSÃO DA PROPOSTA
4.1. As propostas devem ser protocoladas através de abertura de processo eletrônico destinado à Diretoria de Pósgraduação Stricto Sensu via SIPAC, constando os seguintes documentos obrigatórios:

4.1.1. Requerimento Padrão para Proposta de Criação de Curso, conforme modelo anexo a este Edital;
4.1.2. Proposta de cursos/programas Stricto Sensu nos moldes da proposta da Plataforma Sucupira, devidamente
preenchida;
4.1.3. Ata/Trecho de ata contendo aprovação da submissão da proposta no órgão colegiado da unidade a que estiver
vinculada;
4.1.4. Declaração do responsável formal pela unidade proponente de que a mesma dispõe de infraestrutura física,
técnico(s) administrativo(s) e das condições necessárias para o funcionamento do curso proposto;
4.1.5. Estrutura curricular no modelo disponível no site da PROPG (https://www.ufpe.br/propg/documentos);
4.1.6. Relação dos(as) docentes no modelo disponível no site da PROPG (https://www.ufpe.br/propg/documentos);
4.1.7. Minuta do Regimento Interno do Programa, de acordo com a Resolução 19/2020 do CEPE/UFPE;
4.1.8. Proposta Orçamentária (para Mestrados e Doutorados Profissionais)..
4.2. Os documentos referidos no item 4.1 devem estar em formato editável, com exceção dos itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4.
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4.3. Caberá à DPGSS realizar uma averiguação técnica preliminar das propostas submetidas.
4.4. Caso seja constatada necessidade de correções, a proposta será devolvida pela DPGSS para que sejam realizadas
as alterações indicadas.
4.5. A tramitação das propostas junto à CPPG caberá à Coordenação Geral de Programas de Pós-graduação Stricto
Sensu (CGPPGSS).
4.5. Ao propor a criação de um curso/programa stricto sensu, a unidade proponente atesta a capacidade e o
compromisso de recebê-lo e de fornecer-lhe espaço físico, apoio técnico administrativo e condições de funcionamento
em suas dependências.

5. CRONOGRAMA
5.1. A submissão e análise das propostas de novos cursos e/ou programas de pós-graduação Stricto Sensu Acadêmicos
ou Profissionais, nos níveis de Mestrado e/ou Doutorado para o ano de 2022, deverá seguir o cronograma abaixo, com
momentos distintos para propostas enquadradas no art. 23 da Portaria CAPES nº 195, de 30 de novembro de 2021.
5.1.1. CRONOGRAMA GERAL - para todas as propostas
ATIVIDADES
Início do preenchimento da Proposta APCN na Plataforma Sucupira,
para fins de abertura de processo na UFPE
Lançamento do Edital APCN 2022 da UFPE
Inscrições para o Encontro Preparatório
Encontro Preparatório entre a PROPG e responsáveis pelas propostas
APCN

DATAS

RESPONSÁVEIS

17/01/2022
17/01 a
28/01/2022

Unidades Proponentes/
Responsáveis
CGPPGSS/DPGS/PROPG
Unidades Proponentes/
Responsáveis

03/02/2022

CGPPGSS/DPGS/PROPG

03/01/2022

5.1.1.1. CRONOGRAMA GERAL - para propostas não enquadradas no art. 23 da Portaria CAPES nº 195, de
30 de novembro de 2021
ATIVIDADES
Data final para preenchimento da Proposta APCN na Plataforma
Sucupira, para fins de abertura de processo na UFPE
Data final para abertura de processo eletrônico via SIPAC (com
preenchimento total das informações na Plataforma Sucupira)
Análise e feedback da PROPG
Ajustes da proposta pela Unidade Proponente

DATAS

RESPONSÁVEIS
Unidades Proponentes/
Responsáveis
Unidades Proponentes/
Responsáveis

09/06/2022
09/06/2022
Entre
10/06/2022 e
01/07/2022

CGPPGSS/DPGS/PROPG

Até 18/07/2022

Emissão de parecer
Até 04/08/2022
Análise de mérito e apreciação pela CPPG
Até 09/09/2022
Homologação na Plataforma Sucupira (em caso de recomendação
Até 30/09/2022
institucional da proposta)

Unidades Proponentes/
Responsáveis
PROPG/CPPG
PROPG/CPPG
PROPG/CPPG

5.1.1.2. CRONOGRAMA ESPECÍFICO - para propostas enquadradas no art. 23 da Portaria CAPES nº 195,
de 30 de novembro de 2021
ATIVIDADES
Data final para preenchimento da Proposta APCN na Plataforma
Sucupira, para fins de abertura de processo na UFPE
Data final para abertura de processo eletrônico via SIPAC (com
preenchimento total das informações na Plataforma Sucupira)

DATAS
07/10/2022
07/10/2022
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Análise e feedback da PROPG
Ajustes da proposta pela Unidade Proponente
Emissão de parecer
Análise de mérito e apreciação pela CPPG
Homologação na Plataforma Sucupira (em caso de recomendação
institucional da proposta)

Entre
08/10/2022 e
28/10/2022
Até
18/11/2022
Até
09/12/2022
Até
13/01/2023
Até
20/01/2023

CGPPGSS/DPGS/PROPG
Unidades Proponentes/
Responsáveis
PROPG/CPPG
PROPG/CPPG
PROPG/CPPG

6. RESERVA
6.1. A PROPG reserva-se o direito de resolver casos omissos e situações não previstas no presente Edital.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Informações adicionais e esclarecimentos acerca deste edital podem ser obtidos pelo endereço eletrônico
strictosensu.propg@ufpe.br ou pelo WhatsApp institucional 2126-7043.
7.2. A submissão das propostas previstas neste Edital implica na aceitação de seus termos pelas partes proponentes.

Recife, 16 de setembro de 2022.

Luciana Pedrosa Leal
Diretora de Pós-Graduação Stricto Sensu/PROPG – UFPE

Profª Carol Virgínia Góis Leandro
Pró-Reitora de Pós-Graduação/PROPG – UFPE

(*) Republicado, tendo em vista ajustes motivados pela publicação do resultado da quadrienal 2017-2020 pela
CAPES. Publicado originalmente no Boletim Oficial Especial nº 10, de 17/01/2022.
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ANEXO
REQUERIMENTO PADRÃO PARA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CURSO:
MESTRADO/DOUTORADO
À Diretoria de Pós-graduação Stricto Sensu - DPGSS/PROPG,
Apresentamos os dados informados neste requerimento, assim como a documentação anexa, para análise e apreciação da
proposta de novo curso/programa de pós-graduação stricto sensu nos termos do Edital nº 2/2022 da PROPG.
Caracterização da proposta:
Nome do curso proposto*:
Unidade proponente*:
Nível*:

[ ] Mestrado Acadêmico [ ] Doutorado Acadêmico
[ ] Mestrado Profissional [ ] Doutorado Profissional

Área de avaliação da CAPES*:
Curso em forma associativa*:

[ ] Não [ ] Sim
Em caso positivo:
[ ] Em rede [ ] Em associação
A UFPE é a instituição:
[ ] Coordenadora [ ] Associada

Informações dos(as) responsáveis pela proposta:
Responsável*:
Unidade de lotação*:
E-mail*:
Telefones*:

Responsável:
Unidade de lotação:
E-mail:
Telefones:
O(A) responsável pela proposta declara, ainda que:
1.
2.

está ciente de que a análise deste pedido só será iniciada após correta instrução do processo com todos os
documentos exigidos;
está ciente de que é de sua inteira responsabilidade o preenchimento dos dados da Proposta APCN na
Plataforma Sucupira em consonância com as informações presentes no processo vinculado a esta proposta.

* Campos de preenchimento obrigatório.
Obs.: Esse requerimento deve ser anexado ao SIPAC e assinado eletronicamente pelo responsável pela proposta.
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ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(Por área de concentração – Baseada na Resolução nº 19/2020 do CEPE/UFPE)
PROGRAMA:

MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

CENTRO:
NÍVEL:

ACADÊMICO DE VITÓRIA
MESTRADO e DOUTORADO ACADÊMICOS

Programa em Rede/Associação: NÃO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
1 FISIOLOGIA
LINHAS DE PESQUISA (listar todas):
1 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO
2 FARMACOLOGIA DE PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS
3 FISIOLOGIA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR
4 FISIOLOGIA ENDÓCRINA
5 NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO
6 REGULAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA
PERÍODO DE VIGÊNCIA: para discentes ingressantes a partir de 2023.1
CRÉDITOS DO CURSO
(conforme Regimento do Programa)
CRÉDITOS PARA TITULAÇÃO
NÍVEL

OBRIGATÓRIOS

OPTATIVOS

TOTAL GERAL

ME

0

24

24

DO

0

30

30

COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
CÓDIGO
MCF898
MCF899

NÚMERO DE
CRÉDITOS

TIPO DE
COMPONENTE

COMPONENTE
FLEXÍVEL

0
0

Atividade
Atividade

NÃO
NÃO

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO DE
CRÉDITOS

TIPO DE
COMPONENTE

COMPONENTE
FLEXÍVEL

0
30
45
45
60
45
60
45
45
45

0
2
3
3
4
3
4
3
3
3

Atividade
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO - MESTRADO
0
ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO - DOUTORADO
0
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS

CÓDIGO
MCF895
MCF900
MCF901
MCF902
MCF903
MCF904
MCF905
MCF906
MCF907
MCF908

CARGA
HORÁRIA

NOME

NOME
ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL
BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL E METABOLISMO CELULAR
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
MODELOS DIDÁTICOS EM FISIOLOGIA
MODIFICAÇÕES EPIGENÉTICAS NA HIPERTENSÃO NEUROGÊNICA
SINALIZAÇÃO CELULAR NAS RESPOSTAS FISIOPATOLÓGICAS
ESTATÍSTICA BÁSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
CONTROLE DO METABOLISMO E DOENÇAS METABÓLICAS INDUZIDAS POR DIETA
INOVAÇÃO EM PESQUISA E PROCESSO DE PATENTEAMENTO
TÓPICOS SELECIONADOS EM NEUROCIÊNCIAS
OBSERVAÇÕES

PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA DISSERTAÇÃO/TESE PREVISTO NO REGIMENTO OU EM
NORMATIVA INTERNA: [ ] SIM
[X] NÃO

Em caso positivo, informar a quantidade:

dias

OUTRAS EXIGÊNCIAS: De acordo com o regimento interno do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF/UFPE) , em seu artigo 74 (parágrafos 1°, 2° e 3°), bem como o regimento
geral do PPGMCF, do total de 24 créditos para o mestrado, e 30 créditos para o doutorado, o aluno deverá cursar no mínimo 8 créditos para o mestrado e 12 créditos para o doutorado, na mesma área de concentração
(Ciências Fisiológicas) em instituições ditas nucleadoras (apresentadas no Art. 4° do regimento interno).
PROCESSO ASSOCIADO: 23076.060293/2022-04
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CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
(Aprovado em reunião do colegiado, 11/05/2022)
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1o – O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Civil e Ambiental
(PPGECAM), vinculado ao Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), faz parte do programa institucional de pós-graduação stricto sensu,
pertencente ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, avaliados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Art. 2

o

– O Sistema de Pós-Graduação da UFPE, ao qual o PPGECAM é parte integrante, é

administrado do ponto de vista acadêmico por intermédio da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação
(CPPG) do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), a qual compete baixar as instruções
complementares que se fizerem necessárias, assim como julgar os casos omissos com vistas à
aplicação da Resolução nº. 19/2020 CEPE/UFPE, de 23 de setembro de 2020, e demais dispositivos
estatutários e regimentais da UFPE, observando o estabelecido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) do Ministério da Educação (MEC).
Art. 3o – O PPGECAM é constituído pelo Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental, o tempo
regular de duração é de 24 meses.
§ 1o – O PPGECAM tem por objetivo aprimorar, em nível de Mestrado Acadêmico, a
formação de docentes, de pesquisadores e de profissionais, graduados ou especializados,
para o exercício das atividades profissionais nas áreas de conhecimento englobadas nesse
campo multidisciplinar da ciência.
§ 2o – O PPGECAM funciona de forma presencial, de acordo com as normas vigentes da
CAPES. Suas atividades devem ser desenvolvidas nos campi da UFPE, salvo nos casos
específicos aprovados pela CAPES.
Art. 4o – O PPGECAM é estruturado em 2 (duas) áreas de concentração (Obras Civis e
Infraestrutura e Recursos Naturais e Meio Ambiente), com Linhas de Pesquisa articuladas e
coerentes entre si.
§ 1o – Linhas de Pesquisa são domínios temáticos e/ou metodológicos de investigação
caracterizadas pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa.
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§ 2o – Projetos de Pesquisa são investigações desenvolvidas por um ou mais docentes,
participantes externos e discentes.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
E ACADÊMICA DO PPGECAM
SEÇÃO I
Do Colegiado do PPGECAM
Art. 5o – O Colegiado do PPGECAM é o órgão de deliberação superior do Programa, sendo
responsável pela supervisão e coordenação didático-pedagógico, administrativa e orçamentária do
programa e tem a seguinte composição:
I.

1 (um) Coordenador, que é seu presidente;

II.

1 (um) Vice Coordenador;

III.

Docentes;

IV.

Representantes dos técnicos administrativos;

V.

1 (um) Representante Discente.

§ 1o – A representação docente é composta por todos os docentes portadores de título de
Doutor, credenciados ao PPGECAM.
§ 2o – O representante discente é eleito dentre e pelos discentes regularmente matriculados no
PPGECAM.
§ 3o – Os representantes discentes têm mandato de 1 (um) ano.
§ 4º – Poderão participar das reuniões do Colegiado, os docentes colaboradores e visitantes.
Art. 6º – As reuniões do Colegiado poderão ocorrer de forma presencial ou não-presencial (de
forma virtual em ambiente eletrônico), conforme calendário de reuniões proposto pela
coordenação do programa e aprovado pelo Colegiado.
§ 1o – A Coordenação do PPGECAM deverá acompanhar a assiduidade de seus membros às
reuniões ordinárias.
§ 2o – O Colegiado do PPGECAM poderá se reunir, extraordinariamente, mediante:
I.

Convocação do Coordenador do PPGECAM com antecedência mínima

de 48 (quarenta e oito) horas; ou
II.

Convocação por pedido de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros.
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§ 3o – O Colegiado do PPGECAM reunir-se-á somente com a maioria simples dos seus
membros, ou seja, cinquenta por cento mais um do número total de membros que o compõe, e
deliberará por maioria de votos dos presentes.
§ 4º – Os servidores (docentes e técnicos administrativos) que estiverem de licença ou em
afastamento (exceto no que respeita às férias e efetivo exercício) ficam impedidos de
participar de votação de matéria no Colegiado, não sendo nem sua ausência e nem sua
eventual presença considerada para efeito de quórum.
§ 5º – Consideram-se como efetivo exercício os afastamentos previstos no Art. 102 da Lei nº
8112/1990.
§ 6o – Para necessidades de decisões do Colegiado, além das reuniões ordinárias, poderá haver
Conferências virtuais, assíncronas, para votação sobre casos específicos, que não haja maiores
discussões.
Art. 7o – Compete ao Colegiado do Programa:
I.

Apoiar o Coordenador do PPGECAM no desempenho de suas atribuições;

II.

Coordenar, orientar e acompanhar o funcionamento acadêmico, pedagógico,

didático e orçamentário do Programa, bem como traçar metas de desempenho acadêmico de
docentes e discentes;
Eleger a Coordenação e a Vice Coordenação do Programa, através de eleição

III.

própria;
Instituir a Comissão de Autoavaliação observando as recomendações da

IV.

CAPES e as normas institucionais relacionadas ao tema;
Deliberar sobre o Regimento Interno e as Normativas Internas do Programa, e

V.

suas posteriores alterações;
Propor à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, através da Pró-reitoria de Pós-

VI.

Graduação (PROPG), os Componentes Curriculares creditáveis para integralização curricular
e as alterações ocorridas na estrutura curricular com as respectivas epígrafes, ementas
indicativas do conteúdo programático, carga horária, número de créditos e suas condições de
obtenção; e o Regimento Interno do PPGECAM e posteriores alterações;
VII.

Apreciar e aprovar os planos de ensino de novos Componentes Curriculares

referentes e/ou alterações nos Componentes Curriculares existentes na estrutura curricular do
PPGECAM;
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VIII.

Elaborar, atualizar e/ou alterar a estrutura curricular do PPGECAM (os

Componentes Curriculares creditáveis para integralização curricular, informando quais são os
Componentes Curriculares obrigatórias, os Componentes Curriculares optativas e outras
atividades acadêmicas; as alterações ocorridas na estrutura curricular com as respectivas
epígrafes; ementas indicativas do conteúdo programático, cargas horárias, número de créditos
e suas condições de obtenção);
IX.

Estabelecer ou redefinir áreas e linhas de pesquisa do PPGECAM;

X.

Implementar determinações emanadas dos órgãos superiores da UFPE aos

quais o PPGECAM está vinculado;
Apreciar, quando for o caso, as sugestões advindas dos Conselhos

XI.

Departamentais ou de Núcleo, dos docentes e dos discentes, relativas ao funcionamento do
curso;
XII.

Opinar sobre infrações disciplinares estudantis e encaminhá-las, quando for o

caso, aos órgãos competentes;
XIII.

Decidir sobre requerimentos e recursos a ele impetrados, estabelecendo

relatores quando necessário;
XIV.

Estabelecer normas de ingresso e manutenção dos docentes no PPGECAM,

definir critérios para credenciamento/descredenciamento/recredenciamento do docente como
permanente, colaborador ou visitante bem como o limite máximo de orientandos por
orientador, observando as recomendações do comitê de área da CAPES, nos termos das
normas vigentes;
XV.

Aprovar bancas examinadoras do Exame de Qualificação e da Defesa de

Dissertação de Mestrado;
XVI.

Estabelecer critérios para admissão de novos discentes e constituir comissão de

seleção e admissão para coordenar os procedimentos de ingresso no programa;
XVII.

Apreciar relatórios anuais das atividades do PPGECAM;

XVIII.

Constituir comissão de bolsas de pesquisa;

XIX.

Aprovar critérios e datas para a realização dos exames de conhecimento de

idiomas;
XX.

Homologar resultados de exames de conhecimento de idiomas, exames de

qualificação e atas de defesa de Dissertação;
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XXI.

Aprovar orientações e coorientações dos docentes, internos ou externos ao

programa;
XXII.

Promover a integração dos planos de ensino dos Componentes Curriculares

para a organização do curso;
XXIII.

Apreciar relatórios financeiros;

XXIV.

Aprovar proposta orçamentária;

XXV.

Decidir sobre solicitações de transferência de discentes provenientes de outros

Programas de Pós-Graduação, bem como analisar e validar créditos obtidos por estes
discentes;
XXVI.

Indicar, quando solicitado, representantes para Conselhos e Comissões,

internos ou externos ao programa;
XXVII.

Avaliar o parecer dos relatores do PPGECAM sobre solicitações de

reconhecimento de títulos de pós-graduação obtidos em instituições estrangeiras
encaminhadas pela PROPG;
XXVIII.

Desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo

Regimento Geral da Universidade, por Resoluções do Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão (CEPE) e pelo Regimento Interno do PPGECAM.
Parágrafo único - O Colegiado poderá designar docente ou instituir comissão especial, de caráter
permanente ou transitório, para emitir parecer e/ou decidir sobre matérias relacionadas às suas
atribuições devendo os assuntos a seguir serem decididos necessariamente pelo pleno do Colegiado:
I - mudanças na Estrutura Curricular e no Regimento Interno, bem como aprovação de
demais Normativas Internas do PPG;
II - eleição do coordenador e vice-coordenador do PPG;
III - credenciamento e descredenciamento de docentes.
SEÇÃO II
Do Coordenador, Vice Coordenador e Coordenador de Área
Art. 8o – O PPGECAM terá um Coordenador e um Vice Coordenador escolhido dentre os seus
docentes permanentes, que tenham vínculo funcional administrativo com a UFPE, em caráter ativo
e permanente, homologados pelo Conselho do CAA e encaminhado à PROPG no prazo de até 30
(trinta) dias antes do término dos mandatos vigentes, para nomeação pelo Reitor.
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§ 1o – O Coordenador e o Vice-coordenador serão eleitos pelo pleno do Colegiado do
Programa para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, por igual período, por
meio de uma nova eleição.
§ 2o – O Coordenador e o Vice-coordenador não poderão exercer cumulativamente a
Coordenação nem a Vice-Coordenação de outro programa de pós-graduação na UFPE, ou de
outras instituições, públicas ou privadas.
Art. 9o – O Vice Coordenador substituirá o Coordenador do PPGECAM em suas ausências ou
impedimentos. Em caso de vacância do cargo de Coordenador, em qualquer período do mandato, o
Vice Coordenador assumirá a Coordenação e convocará eleição, no prazo de até 3 (três) meses, para
os cargos de Coordenador e de Vice Coordenador do Programa.
§ 1o – O Vice Coordenador colaborará nas atividades de coordenação e administração do
Programa.
§ 2o – O Vice Coordenador poderá assumir atribuições próprias por designação do
Coordenador.
§ 3o – Em caso de vacância do cargo de Vice Coordenador, em qualquer período do mandato,
o Coordenador convocará eleição para o cargo de Vice Coordenador que terá mandato até o
final do mandato do Coordenador.
§ 4o – Na ocorrência de renúncia, impedimento temporário ou impossibilidade simultânea dos
mandatos de Coordenador e de Vice-Coordenador, o decano do PPGECAM, que atenda o
prescrito no Art 8o, poderá assumir a Coordenação pro tempore, por indicação do Colegiado e
designação do Reitor, por um período máximo de três meses, responsabilizando-se por
convocação de nova eleição dentro desse período.
Art. 10 – Compete ao Coordenador do PPGECAM:
I.

Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do PPGECAM;

II.

Solicitar, a quem de direito, as providências que se fizerem necessárias para o

melhor funcionamento do curso, em matéria de instalações, equipamentos e pessoal;
III.

Articular-se com a Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP) do Centro

Acadêmico do Agreste e a PROPG, a fim de compatibilizar o funcionamento do PPGECAM
com as diretrizes dela emanadas;
IV.

Organizar o calendário acadêmico do PPGECAM a ser homologado pelo

Colegiado do Programa;
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Definir e divulgar após homologação pelo colegiado os Componentes

V.

Curriculares a serem ofertados em cada período letivo, bem como, havendo limites de vagas,
estabelecer as prioridades de matrícula entre os discentes que as pleitearem;
Responsabilizar-se pela orientação da matrícula e da execução dos serviços de

VI.

escolaridade, de acordo com a sistemática estabelecida pelos órgãos centrais competentes;
VII.

Fiscalizar o cumprimento das atividades acadêmicas, apresentando aos órgãos

competentes os casos de irregularidades ou infrações disciplinares;
VIII.

Propor ao Colegiado do PPGECAM a abertura de novas vagas para o exame de

seleção, considerando a relação entre discentes e docentes, recomendado pelo Comitê da Área
de Avaliação da CAPES relativa ao Programa;
Apresentar relatório anual das atividades do Programa, na plataforma vigente de

IX.

coleta de dados da CAPES, à PROPG no prazo por ela estipulado;
X.

Representar ou fazer representar o PPGECAM;

XI.

Coordenar as atividades do Colegiado do PPGECAM;

XII.

Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do PPGECAM e as normas e

decisões emanadas das instâncias superiores;
XIII.

Organizar o horário de aulas do PPGECAM;

XIV.

Estimular a organização de eventos científicos e culturais;

XV.

Adotar as medidas administrativas cabíveis, observado o regimento e

regulamentos específicos;
XVI.
XVII.

Programar a provisão de recursos humanos necessários ao PPGECAM;
Preparar documentações relativas ao PPGECAM e dar os encaminhamentos

devidos;
XVIII.

Estabelecer contatos e entendimentos com organizações nacionais e estrangeiras

interessadas em colaborar com o desenvolvimento do PPGECAM;
XIX.

Realizar as medidas necessárias à divulgação do PPGECAM;

XX.

Propor a criação de comissões no PPGECAM;

XXI.

Informar imediatamente à PROPG quaisquer alterações ocorridas no corpo

docente, assim como na composição do Colegiado do PPGECAM;
XXII.

Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias relativas

ao PPGECAM, bem como desempenhar as demais atribuições que lhe forem fixadas no
Regimento Geral da Universidade e em Resoluções do CEPE.
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Art. 11 – Cada Área de Concentração do PPGECAM terá um Coordenador de Área, eleitos entre
os docentes que a compõem.
§ 1o – Os Coordenadores de Área terão um mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução, por igual período.
§ 2o – Compete aos Coordenadores de Área fornecer informações da área de concentração à
Coordenação do Programa, zelar para todos os(as) discentes da área tenham um Orientador
em até 6 (seis) meses a contar da matrícula do discente, zelar para que seja respeitado o
número máximo de orientações por docente da área de concentração e informar/auxiliar a
Coordenação quanto ao número de vagas e outros aspectos ligados ao Processo de Seleção e
Admissão.
SEÇÃO III
Da Secretaria do PPGECAM
Art. 12 – A coordenação do PPGECAM conta com uma secretaria, composta, no mínimo, por um
técnico administrativo.
Art. 13 – São atribuições da Secretaria do PPGECAM:
Organizar os dados fornecidos pelos docentes e discentes para preenchimento do

I.

Banco de Dados da CAPES;
Preencher e encaminhar à PROPG formulários e/ou informações requeridas pela

II.

CAPES;
Manter-se atualizado em relação às normas e regulamentos institucionais relativos

III.

ao PPGECAM;
Manter atualizado o Banco de Dados dos discentes e docentes do PPGECAM,

IV.

inclusive com relação à produção científica;
V.

Auxiliar as comissões internas do programa;

VI.

Arquivar os documentos dos discentes que recebem ou receberam Bolsas de

Auxílio;
VII.

Manter atualizado a relação de despesas e receitas realizadas no PPGECAM;

VIII.

Receber a inscrição dos candidatos aos exames de seleção, conforme

procedimentos previstos no Edital de Seleção e Admissão;
IX.

Organizar e encaminhar a documentação dos candidatos inscritos para a Comissão

de Seleção e Admissão;
X.

Arquivar a documentação dos candidatos selecionados e cadastrá-los no Sistema

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA);
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Esclarecer dúvidas, de natureza administrativa, dos candidatos no momento da

XI.

matrícula;
XII.

Providenciar a convocação das reuniões do Colegiado do PPGECAM;

XIII.

Elaborar e manter atualizados os arquivos de atas;

XIV.

Divulgar as decisões do Colegiado do PPGECAM;

XV.

Manter em ordem a relação do patrimônio destinado ao PPGECAM;

XVI.

Solicitar aos órgãos competentes material de expediente necessário ao

funcionamento da secretaria;
XVII.

Encaminhar aos órgãos competentes as solicitações dos docentes relativas às

aquisições feitas com verbas destinadas ao curso;
XVIII.

Manter os docentes e discentes informados sobre as normas, regulamentos e

prazos relativos ao PPGECAM;
XIX.

Encaminhar aos órgãos competentes toda a documentação necessária referente ao

PPGECAM;
XX.

Receber, encaminhar e manter arquivados os documentos atualizados relacionados

aos exames de qualificação e de conhecimento de língua estrangeira, defesa de Dissertação e
estágio de docência;
XXI.

Apoiar as defesas de Dissertação: realizar a reserva de sala e de equipamentos;

promover ampla divulgação; enviar os convites aos membros das bancas; encaminhar
solicitação de passagens e diárias; elaborar, corrigir e realizar a leitura pública das atas de
defesa; e elaborar as declarações de participação dos membros das bancas;
XXII.

Preparar as declarações de componentes curriculares, matrícula vínculo,

integralização de créditos e outras, referentes a discentes e docentes do PPGECAM;
XXIII.

Manter o ambiente de divulgação virtual de informações do PPGECAM (site)

atualizado com datas de eventos, lista de docentes, lista de discentes, arquivos de dissertações
para download e outras informações relevantes;
XXIV.

Divulgar o calendário acadêmico do PPGECAM e o horário de aulas;

XXV.

Apoiar a coordenação para o bom funcionamento do PPGECAM.
SEÇÃO IV
Da Comissão de Autoavaliação

Art. 14 – A Comissão de Autoavaliação será instituída pelo Colegiado e terá por objetivo elaborar e
implementar o processo de autoavaliação, além de elaborar o planejamento estratégico e
acompanhar os índices de crescimento do PPGECAM.
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§ 1º – A Comissão de Autoavaliação será composta pelo Coordenador atual do Programa,
pelo Coordenador anterior e por dois representantes do corpo docente permanente, um
técnico-administrativo vinculado ao Programa, um representante discente de Mestrado e um
egresso do Programa.
§ 2º – Os membros da Comissão de Autoavaliação terão mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução, por igual período, por meio de uma nova eleição.

CAPÍTULO III
DO REGIME DIDÁTICO – CIENTÍFICO
SEÇÃO I
Das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa
Art. 15 – O PPGECAM é identificado com base em áreas de concentração e linhas de pesquisa que
representam os focos de atuação do corpo docente e discente, conforme § 1o e § 2o do Art. 4o.
Art. 16 – A criação, a alteração e a extinção de Áreas de Concentração deverão ser submetidas por
docentes ao Colegiado do PPGECAM, e, após a homologação nesta instância, devem ser
encaminhadas para apreciação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Parágrafo único – O docente pode compor as 2 (duas) Áreas de Concentração.
SEÇÃO II
Do Currículo e dos Componentes Curriculares
Art. 17 – A estrutura curricular do PPGECAM será detalhada em Componentes Curriculares.
Parágrafo único – Cada Componente Curricular terá carga horária expressa em créditos,
sendo que, cada crédito corresponderá a 15 horas/aulas de atividades teóricas ou 15
horas/aulas de atividades práticas.
Art. 18 – Os Componentes Curriculares são classificados quanto ao objetivo em:
I.

do Núcleo Comum (NC): consideradas relevantes para a formação básica do

discente, independente da Área de Concentração;
II.

da Área de Concentração (AC): consideradas em campo específico do

conhecimento, no qual o discente deverá desenvolver sua atividade principal de
pesquisa.
§ 1o – Além dessa classificação, os Componentes Curriculares podem ser:
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I.

Obrigatórios: Componentes Curriculares de conteúdo programático

essencial à formação dos discentes do PPGECAM;
II.

Optativos:

Componentes

Curriculares

específicos

da

Área

de

Concentração, oferecidos regularmente pelo PPGECAM como complementação
necessária à formação do discente dentro das linhas de pesquisa.
§ 2o – Alunos Especiais matriculados em disciplinas isoladas ficarão submetidos aos mesmos
prazos e processos de avaliação dos Discentes Regulares.
Art. 19 – O número mínimo de créditos em Componentes Curriculares exigido para integralização
do curso é de 24 (vinte e quatro) créditos.
Parágrafo único – O Componente Curricular Estágio Docente, com 2 (dois) créditos, deve
ser cursado, obrigatoriamente, pelo Discente Regular com bolsa de órgão de fomento que
tenha esta exigência, além dos 24 (vinte e quatro) créditos obrigatórios.
Art. 20 – Os Componentes Curriculares serão ministrados sob forma de preleções, seminários,
discussões em grupo, trabalhos práticos e outros procedimentos didáticos previstos no Plano de
Ensino da Componente Curricular e previamente aprovado pelo Colegiado do PPGECAM.
Parágrafo único – Os Componentes Curriculares poderão ser ofertados nos formatos
presencial, remoto de modo síncrono ou híbrido.
Art. 21 – Nos pedidos de aproveitamento de créditos de Componentes Curriculares, a critério do
Colegiado do PPGECAM e anuência do orientador, poderão ser aproveitados créditos obtidos em
outros cursos de mestrado ou doutorado integrantes do sistema nacional de Pós-Graduação, desta ou
de outra instituição, desde que não ultrapassem 50% (trinta por cento) dos créditos necessários em
Componentes Curriculares.
§ 1o – Os Componentes Curriculares serão considerados equivalentes quando houver
similaridade de no mínimo 75% do conteúdo programático e da carga horária.
§ 2o – Os créditos obtidos em cursos de Pós-Graduação lato sensu não poderão ser
aproveitados para creditação no curso de Mestrado do PPGECAM.
§ 3o – O discente poderá solicitar ao Colegiado do PPGECAM, com anuência do orientador,
aproveitamento de créditos somente em Componentes Curriculares que tenha obtido conceito
“A” ou “B”.
SEÇÃO III
Do Regime Didático e da Avaliação
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Art. 22 – O Curso de Mestrado do PPGECAM tem duração mínima de 12 meses e tempo regular de
duração de 24 meses, contados a partir do mês/ano da matrícula inicial no curso até o mês/ano da
efetiva defesa de Dissertação.
Parágrafo único – Em casos excepcionais e devidamente justificados e com parecer de
concordância do orientador, os discentes poderão requerer:
I. prorrogação do curso por até 6 (seis) meses;
II. trancamento de vínculo por um período máximo de 6 (seis) meses, não sendo este
período considerado para efeito de contabilização do tempo regular de duração exigido
para a conclusão do Curso.
Art. 23 – A oferta de componentes será realizada semestralmente, sendo o ano letivo constituído de
2 (dois) semestres.
Parágrafo único – A estrutura curricular do PPGECAM (componentes curriculares
obrigatórios e optativos) deverá ser reavaliada a cada dois anos pelo colegiado.
Art. 24 – Para obtenção dos créditos e aprovação em Componentes Curriculares ou atividades
acadêmicas é necessária a frequência mínima de 3/4 (75%) da carga horária correspondente.
Art. 25 – A avaliação dos Componentes Curriculares e outras atividades acadêmicas expressarão os
níveis de desempenho do discente, de acordo com os seguintes conceitos:
A – Excelente (aprovado com direito a crédito);
B – Bom (aprovado com direito a crédito);
C – Regular (aprovado com direito a crédito);
D – Insuficiente (reprovado sem direito a crédito);

F – Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%).
Art. 26 – A publicação dos conceitos deve ser realizada pelo docente responsável pelo Componente
Curricular, através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), seguindo o
calendário acadêmico publicado pela PROPG.
Art. 27 – Ao término de cada semestre será calculado o Coeficiente de Rendimento (CR) do
discente:
§ 1o – Para fins de aferição do Coeficiente de Rendimento Acadêmico do discente, serão
atribuídos valores numéricos aos conceitos, da seguinte forma:
A = 4,00;
B = 3,00;
C = 2,00;
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D = 1,00;
F = 1,00.
§ 2o – O Coeficiente de Rendimento será calculado pela média dos valores numéricos dos
conceitos, ponderada pelo número de créditos dos Componentes Curriculares cursados, isto é:

Onde:
CR – Coeficiente de Rendimento;
Ni – valor numérico do conceito da disciplina “i”;
Ci – número de créditos da disciplina “i”.
SEÇÃO IV
Do Estágio Docente
Art. 28 – O Estágio Docente tem objetivo de auferir ao discente conhecimentos, habilidades e
atitudes requeridas para o ensino de 3 o grau, bem como, propiciar o intercâmbio entre os ensinos de
Graduação e Pós-Graduação.
Art. 29 – O Estágio Docente constitui Componente Curricular da estrutura curricular do
PPGECAM, sendo observadas as normas previstas na RESOLUÇÃO Nº 26/2020 da CEPE, de 16
de dezembro de 2020.
§ 1o – A prática de Estágio Docente será exercida nos Componentes Curriculares dos cursos
de Graduação afins, preferencialmente, ao Núcleo de Tecnologia.
§ 2o – O Componente Curricular Estágio Docente terá carga horária máxima semestral de 30
horas/aula, com equivalência de 2 (dois) créditos.
§ 3o – A participação dos discentes na prática do Estágio Docente não cria vínculo
empregatício e/ou remuneração.
§ 4o – A oferta das disciplinas disponíveis para a realização do estágio docente é realizada
pela coordenação dos cursos de graduação. Cabe ao orientador aprovar a disciplina em que o
orientando deverá realizar o estágio.
Art. 30 – O discente estará apto a iniciar o Estágio Docente a partir do 2º semestre, contados a
partir do mês/ano da matrícula inicial no PPGECAM.
Art. 31 – O discente deverá requerer matrícula no Componente Curricular de Estágio Docente, com
anuência do orientador.
§ 1o – É vedado aos discentes matriculados na Componente Curricular Estágio Docente:
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I) assumir a totalidade das atividades de ensino;
II) realizar avaliação nas Componentes Curriculares às quais estiverem vinculados;
III) atuarem sem a supervisão docente e conferir notas aos discentes.
§ 2o – É facultado ao discente regularmente matriculado a realização da matrícula no
Componente Curricular Estágio Docente, ainda que o mesmo não tenha bolsa de órgão de
fomento ou se o órgão de fomento em questão não fizer exigência de cumprimento desse
Componente Curricular, sendo que os créditos obtidos não integralizam os 24 (vinte e quatro)
créditos obrigatórios.
Art. 32 – Confirmada a inscrição e o Componente Curricular no qual o discente realizará o seu
estágio, o docente responsável pelo Componente Curricular e o orientador do discente elaborarão o
planejamento do estágio.
Art. 33 – O discente encaminhará no prazo de 10 (dez) dias da conclusão do Componente
Curricular Estágio Docente o Relatório de Atividades para o docente responsável pelo componente
curricular.
Art. 34 – Caberá ao docente responsável pelo Componente Curricular na qual se está realizando o
Estágio Docente, acompanhar, orientar e avaliar o discente, emitindo um parecer, que deve ser
entregue à secretaria do PPGECAM, sobre o seu desempenho e recomendando (ou não) a sua
aprovação ao término das atividades previstas no plano de trabalho.
SEÇÃO V
Do Exame de Conhecimento de Língua Estrangeira
Art. 35 – O discente candidato ao grau de Mestre do PPGECAM deverá demonstrar conhecimento
de língua inglesa.
§1o – No caso de candidatos estrangeiros, o mesmo deverá adicionalmente demonstrar
conhecimento de língua portuguesa, em caso de a língua nativa não ser o Português.
§2o – O discente deverá obter aprovação no exame de conhecimento em língua estrangeira
antes da defesa da dissertação.
Art. 36 – A critério do Colegiado do PPGECAM poderá ser aceito convalidação de exame de
conhecimento de língua estrangeira de outras instituições de ensino superior reconhecidas pelo
Ministério da Educação ou de testes de proficiência com reconhecimento nacional e ou
internacional.
Art. 37 – Caso o discente seja reprovado terá direito a repetir o exame no prazo de até 90 dias.
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Parágrafo único – Caso o discente não seja considerado aprovado no Exame de
Conhecimento de Língua Estrangeira até a conclusão do mestrado, o mesmo não poderá
defender a dissertação, implicando em seu desligamento.
SEÇÃO VI
Do Exame de Qualificação
Art. 38 – O discente candidato ao grau de Mestre do PPGECAM deverá submeter-se ao Exame de
Qualificação perante a Comissão Examinadora designada pelo orientador do discente (Presidente da
Comissão Examinadora).
§ 1o – A Comissão Examinadora terá como membro nato o orientador do discente (Presidente
da Comissão Examinadora) e, no mínimo, mais 2 (dois) avaliadores (pesquisadores doutores).
§ 2o – O Exame de Qualificação versará sobre o projeto da Dissertação de Mestrado.
§ 3o – A composição da Comissão Examinadora deverá ser informada pelo orientador à
secretaria do PPGECAM, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§ 4o – O discente deverá entregar 1 (uma) cópia impressa ou digital, a critério do orientador,
do exame de qualificação para cada membro da Comissão Examinadora.
Art. 39 – O Exame de Qualificação deverá ser realizado em até 15 meses, prorrogável por mais 3
meses, após o ingresso do discente no PPGECAM em situação regular, contados a partir do
mês/ano da matrícula inicial no curso.
Art. 40 – O orientador encaminhará no prazo de 7 (sete) dias o parecer do Exame de Qualificação
para a Secretaria do PPGECAM, indicando a aprovação ou a reprovação do discente, assinada por
todos os membros.
§ 1o – O discente será considerado aprovado no Exame de Qualificação quando obtiver
aprovação por todos os membros da Comissão Examinadora.
§ 2o – Será permitida apenas 1 (uma) repetição do Exame de Qualificação, sendo o novo
exame realizado no prazo máximo de 3 (três) meses após a realização do primeiro.
§ 3o – Em caso de recomendações ou alterações registradas no parecer do Exame de
Qualificação, o discente tem prazo máximo de 30 dias para realizar as devidas correções e
encaminhar à Secretaria do PPGECAM com o aceite do orientador.
§ 4o – O não cumprimento do parágrafo anterior implica na reprovação no exame de
qualificação.
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Art. 41 – O Projeto de Qualificação de Dissertação deverá especificar a área de concentração, linha
de pesquisa, título, objetivo, fundamentação teórica ou revisão bibliográfica, metodologia a ser
aplicada, resultados esperados, cronograma de atividades e viabilidade de execução.
SEÇÃO VII
Do Desligamento
Art. 42 – Será desligado do PPGECAM o discente que se enquadrar em uma ou mais das seguintes
situações:
I.

Não realizar/renovar sua matrícula nas formas e nos prazos estabelecidos

no calendário acadêmico do PPGECAM;
II.

Não defender a Dissertação dentro do prazo máximo de permanência no

curso;
III.

Ser reprovado (conceito D) duas vezes no mesmo Componente

Curricular ou em dois (ou mais) componentes curriculares distintas;
IV.

Obter Coeficiente de Rendimento (CR) inferior a 2,0 (dois) em um

período letivo;
V.

Ter Coeficiente de Rendimento (CR) inferior a 3,0 (três) ao fim de 18

meses;
VI.

No caso de prorrogação, não defender a Dissertação até o prazo final da

prorrogação;
VII.

No caso de trancamento de vínculo, não renovar sua matrícula em até 15

dias após esgotado o período do trancamento;
VIII.

Não realizar ou ter sido reprovado no exame de qualificação nas formas e

nos prazos estabelecidos pelo PPGECAM;
IX.

Não atender aos pré-requisitos de publicação exigidos pelo PPGECAM

previamente à marcação da sua banca, estabelecido por instrução normativa específica.
X.

Quando não for aprovado no exame de proficiência de língua estrangeira

nas condições do Art. 35.
§ 1º – O Colegiado aplicará o desligamento, conforme prescrito no caput, respeitando o
princípio da motivação do ato administrativo e assegurando ao interessado o direito à ciência
e manifestação prévia à deliberação, assim como o direito a recurso.
§ 2º – Os discentes desligados do Programa somente poderão voltar a se matricular após
aprovação em novo Processo de Seleção e Admissão.
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§ 3º – Caso tenha sido desligado do curso por mais de uma vez, fica vedado novo ingresso do
candidato no PPGECAM.
Art. 43 – Uma vez estando regularmente matriculado e por iniciativa própria resolva não dar
continuidade ao curso, o discente deverá comunicar à coordenação a sua opção de abandono de
curso, que deverá ser registrado pela Coordenação e tornado ciente o Colegiado para homologação.
Parágrafo único – Não frequentar as aulas e/ou não responder solicitações emanadas por
comunicações eletrônicas e/ou telefônicas de Orientador, Coorientador, Coordenador de Área,
Coordenador ou Secretaria do Programa, sem aviso ou justificativa prévia, por um período de
30 dias consecutivos, será considerado abandono de curso e o discente, após aprovação do
Colegiado, deverá ser desligado do Programa.
Art. 44 – O discente desligado poderá reingressar no PPGECAM, submetendo-se a novo processo
de seleção em condições de igualdade com os demais candidatos.
Parágrafo único – Caso tenha sido desligado(a) do curso por mais de uma vez, fica vedado
novo ingresso do(a) candidato(a) no mesmo curso.

CAPÍTULO IV
DO CORPO DISCENTE
SEÇÃO I
Da Constituição
Art. 45 – O corpo discente do PPGECAM é constituído por Discentes Regulares, portadores de
diplomas de cursos de graduação plena, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, de
Instituições de Ensino Superior, nacionais e estrangeiras.
§ 1o – Discentes Regulares são aqueles selecionados de acordo com o Edital de Abertura de
Inscrição para Seleção de Discentes Regulares cujas matrículas foram ratificadas pela
Coordenação do PPGECAM.
§ 2o – Alunos especiais, não regulares, poderão solicitar matrícula em disciplinas isoladas de
acordo com o Edital de Abertura de Inscrição para Disciplinas Isoladas.
§ 3o – Discentes Regulares, cumprindo todo o contido neste Regimento Interno, mediante a
aprovação da Comissão Examinadora, têm direito à obtenção do grau de Mestre.
§ 4o – Alunos especiais matriculados em disciplina isolada não têm direito à obtenção do grau
de Mestre.
Art. 46 – A matrícula em disciplina isolada far-se-á sempre depois de finalizado o prazo
estabelecido para a matrícula dos Discentes Regulares.
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§ 1o – O aluno especial matriculado em disciplina isolada fica sujeito, no que couber, às
normas aplicáveis ao Discente Regular, fazendo jus à Declaração de Aprovação em
Componente Curricular, expedido pelo Pleno do Curso.
§ 2o – O aluno especial matriculado em disciplina isolada terá direito a cursar, no máximo, 2
(dois) Componentes Curriculares, cujos créditos poderão ser posteriormente aproveitados,
caso esse discente passe à condição de Discente Regular.
Art. 47 – No Histórico Escolar final do Discente Regular deverão constar:
I.

Componentes Curriculares, com respectivas cargas horárias e conceitos
obtidos;

II.

Outras atividades, quando relevantes;

III.

Componentes Curriculares aproveitados;

IV.

Resultado obtido no Exame de Qualificação;

V.

Título da Dissertação e resultado obtido na Defesa de Dissertação;

VI.

Coeficiente de Rendimento - CR.

§ 1o – Após a realização da defesa, o Discente Regular deverá entregar à Secretaria do
PPGECAM: Recibo da Biblioteca Central referente ao recebimento do exemplar definitivo da
Dissertação em formato digital, Declaração da Biblioteca Central quanto à regularização
como usuário do Sistema de Bibliotecas / UFPE e a versão final da Dissertação digitalizada,
com atendimento às exigências solicitadas pela banca, devendo estar inclusas a folha de
assinaturas e a ficha catalográfica.
§ 2o – O Histórico Escolar do Discente Regular deverá estar disponibilizado para o mesmo no
prazo máximo de 30 (trinta) dias da entrega do Termo de Depósito e da versão final da
Dissertação.
SEÇÃO II
Dos Discentes Regulares
SUBSEÇÃO I
Das Vagas
Art. 48 – O número de vagas ofertadas pelo PPGECAM será divulgado em Edital de Abertura de
Inscrição para Seleção de Discentes Regulares no qual constarão os prazos, os requisitos para
inscrição, as datas dos exames de seleção e outras informações consideradas relevantes.
Art. 49 – O número de vagas para admissão no PPGECAM será definido pelo Colegiado do
Programa, podendo serem considerados os seguintes fatores:
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I.

Número de docentes disponíveis nas áreas de concentração e linhas de

pesquisa, observada a relação orientando/orientador estabelecida pela área;
II.

Programas de pesquisa dos docentes do curso;

III.

Fluxo de entrada e saída de discentes do orientador;

IV.

Critérios dos órgãos fomentadores de pesquisa;

V.

Espaço físico e infraestrutura de pesquisa.
SUBSEÇÃO II
Da Inscrição

Art. 50 – A seleção para o PPGECAM será pública e devidamente regulamentada por Edital de
Seleção e Admissão, que será divulgado, assim como seus resultados, na página eletrônica do
Programa.
§ 1º – Poderão se candidatar portadores de diploma ou de certificado de cursos de graduação
plena, reconhecidos pelo Ministério da Educação ou autorizados pela UFPE.
§ 2o – Excepcionalmente poderão participar do processo de seleção candidatos cursando o
último período da graduação (em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação ou
autorizados pela UFPE), os quais deverão ser matriculados após a devida conclusão do curso
de graduação, desde que tenham sido selecionados conforme previsão do Edital.
§ 3o – Cada Edital de Seleção e Admissão determinará quais diplomas de graduação serão
aceitos e quais pré-requisitos são necessários à participação na respectiva seleção.
§ 4o – Em se tratando de cursos de graduação realizados no exterior, o respectivo diploma
deverá ser apresentado com a chancela do órgão competente do país onde o diploma foi
emitido.
SUBSEÇÃO III
Da Seleção e Admissão
Art. 51 – O processo de admissão de discentes ao programa será regido por Edital de Seleção e
Admissão, a ser publicado no Boletim Oficial da UFPE, assim como será disponibilizado na página
eletrônica do Programa.
§ 1o – Os procedimentos e as etapas de seleção, os documentos necessários, o número de
vagas, o calendário, os critérios de seleção e demais disposições serão definidos pelo
Colegiado a cada processo seletivo e constarão no Edital de Seleção e Admissão.
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§ 2o – O ingresso dos discentes poderá ocorrer de forma em fluxo contínuo, diante da
possibilidade indicada em cada edital de seleção, com validade até a publicação do edital de
seleção subsequente.
Art. 52 – Também será permitida a admissão de discentes por meio de:
I.

Transferência interna (oriunda de outros PPGs da UFPE) ou externa

(oriunda de PPGs de outras instituições nacionais, devidamente reconhecidos pela
CAPES);
II.

Programas internacionais de bolsas;

III.

Convênio de cotutela, observada norma específica estabelecida pelo

CEPE/UFPE;
IV.

Convênio de cooperação internacional e/ou nacional firmado entre a

UFPE e instituições de ensino e/ou pesquisa.
Parágrafo único – Os critérios de concessão de bolsas para discentes serão definidos em
Normativa Interna do PPGECAM.
Art. 53 – O Colegiado do PPGECAM homologará os resultados da avaliação das Comissões de
Seleção.
SUBSEÇÃO IV
Da Pré-Matrícula e Matrícula
Art. 54 – Anteriormente ao período de matrícula, será realizado pelo PPGECAM o período de prématrícula, onde os aprovados e classificados deverão apresentar os documentos exigidos, dentro do
prazo estabelecido pelo PPGECAM e disponibilizados na página eletrônica do Programa.
Parágrafo único – A não realização da pré-matrícula nos prazos estabelecidos em Edital do
Processo de Seleção implicará na automática eliminação do candidato e a consequente
convocação do próximo candidato na ordem de aprovação de cada Linha de Pesquisa.
Art. 55 – No ato da matrícula o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos na
Secretaria do PPGECAM.
I.

Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação, para os

candidatos aprovados e amparados pelo § 2º do Art. 50 deste Regimento.
II.

Documento de identificação com foto.

Art. 56 – A matrícula dos aprovados e classificados no processo seletivo será realizada pelo
próprio discente por meio do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação (SigaA), dentro do
prazo estabelecido pelo PPGECAM, de acordo com o calendário de matrícula disponibilizado pela
PROPG.
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Art. 57 – O candidato classificado para o curso de pós-graduação deverá obrigatoriamente,
efetivar a sua matrícula no início do semestre imediatamente subsequente ao exame de seleção,
sem a qual perderá o direito à admissão no respectivo curso.
§ 1º – Os discentes que estão ingressando no Programa deverão realizar matrícula, no
mínimo, em um componente curricular no semestre de ingresso.
§ 2º – Os discentes bolsistas ingressantes devem matricular-se no mínimo em três
componentes curriculares no semestre em vigor.
§ 3º – Quaisquer dificuldades, pessoais ou técnicas, encontrada pelo discente no momento da
realização/renovação da matrícula em componentes curriculares deverão ser imediatamente
comunicadas por escrito (comunicação eletrônica) à Coordenação/Secretaria do Programa
para as providências cabíveis, impreterivelmente até o final das datas de matrícula e/ou
rematrículas.
§ 4º – No caso do ingressante após o prazo estabelecido de matrícula no início do semestre,
por entrada posterior pelo fluxo contínuo, será permitido a matrícula de discentes fora do
calendário semestral de matrícula desde que esta possibilidade esteja prevista e regulamentada
neste Regimento Interno e no edital de seleção.
Art. 58 – A não realização da matrícula no prazo fixado pelo Edital de Abertura de Inscrição para
seleção de Discentes Regulares será considerada como abandono de curso, o que implica, no caso
dos discentes regulares, perda do vínculo do discente com o PPGECAM.
Parágrafo único – O Coordenador do PPGECAM poderá, nesse caso e em existindo prazo,
convocar o candidato classificado na sequência até o limite de classificação dos candidatos
examinados, de acordo com a listagem definida pela Comissão de Seleção que incluía o
candidato ausente, desde que previsto no edital.
Art. 59 – A matrícula será feita por inscrições em Componentes Curriculares dentre aqueles
prescritos no Programa de Estudo e constantes no elenco da estrutura Curricular oferecido a cada
semestre letivo pelo PPGECAM.
Art. 60 – O Discente regularmente matriculado poderá se matricular em Componentes Curriculares
de outros cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFPE ou de outras Instituições nacionais e
internacionais, reconhecidos pela CAPES, mediante requerimento aprovado por seu orientador e
pela Coordenação do PPGECAM.
Art. 61 – O Discente poderá solicitar, com anuência do orientador, o cancelamento de matrícula em
uma ou mais Componentes Curriculares.
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§ 1o – O cancelamento de matrícula em disciplina deverá ser realizado antes de transcorridos
1/3 (um terço) do semestre letivo.
§ 2o – O Colegiado do PPGECAM homologará as solicitações de trancamento em
Componentes Curriculares.
§ 3o – A disciplina cancelada não será incluída no Histórico Escolar.
Art. 62 – O cancelamento de matrícula em disciplina somente poderá ser solicitado quando o
Discente estiver matriculado em mais de uma disciplina no semestre.
SUBSEÇÃO V
Do Trancamento de Vínculo
Art. 63 – É permitido ao Discente Regular requerer até 6 (seis) meses de trancamento de vínculo no
PPGECAM, por processo devidamente justificado com concordância do orientador e encaminhado
ao Colegiado do PPGECAM que analisará a solicitação deferindo ou não a solicitação.
§ 1o – A solicitação de trancamento de vínculo somente poderá ser requerida após a conclusão
pelo Discente do 1o semestre.
§ 2o – Trancamento de vínculo por um período máximo de seis meses, não sendo este período
considerado para efeito de contabilização do tempo regular de duração exigido para a
conclusão do respectivo curso.
§ 3o – A solicitação de trancamento deverá ser feita até os 18 meses de curso, após esse prazo
será permitido apenas a solicitação de prorrogação.
Art. 64 – Além dos prazos estabelecidos como prazo regular de curso, de trancamento e de
prorrogação ainda poderão requerer extensão adicional de prazo, por um período de até 6 (seis)
meses:
I - As discentes em situação atual de gestação/maternidade comprovada através de
declaração médica e/ou certidão de nascimento da criança recém-nascida;
II - Os discentes em situação atual de paternidade, comprovada através de certidão de
nascimento da criança recém-nascida;
III – Os discentes em situação atual legalmente comprovada de adoção ou guarda
judicial de menor para fins de adoção.
SUBSEÇÃO VI
Da Transferência
Art. 65 – A critério do Colegiado do PPGECAM poderão ser aceitas transferências de discentes de
outros Programas de Pós-Graduação de áreas afins, observadas as demais exigências do presente
Regimento.
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§ 1o – Para fins do disposto neste artigo, o candidato poderá requerer o aproveitamento dos
créditos com anuência do orientador, fornecendo os certificados de conclusão com
aproveitamento ou histórico escolar, acompanhados dos respectivos programas das
Disciplinas.
§ 2o – Para efetivação da transferência, exige-se a comprovação das seguintes condições:
I.

ser Discente regular de Programa de Pós-Graduação reconhecido

pela CAPES/MEC, em curso de mesmo nível;
II.

ser formalmente aceito por um orientador do PPGECAM;

III.

ter o pedido de transferência aprovado pelo Colegiado do

PPGECAM.
SEÇÃO III
Dos alunos especiais em Disciplinas Isoladas
SUBSEÇÃO I
Das Vagas
Art. 66 – O número de vagas por Componente Curricular ofertado pelo PPGECAM para candidatos
a aluno especial em disciplinas Isoladas será divulgado semestralmente pelo Colegiado do
PPGECAM em Edital de Abertura de Inscrição de aluno especial em disciplinas Isoladas no qual
constarão os prazos, os requisitos para inscrição, as datas dos exames de seleção (se existirem) e
outras informações consideradas relevantes.
§ 1o – As inscrições para seleção devem permanecer abertas pelo prazo mínimo de 2 (dois)
dias.
§ 2o – O Edital de Abertura de Inscrição de aluno especial em disciplinas Isoladas deverá ser
divulgado, no mínimo 20 (vinte) dias antes do início do semestre letivo.
Art. 67 – O número de vagas por Componente Curricular será definido pelo docente responsável
pelo mesmo e homologado pelo Colegiado do Curso.
SUBSEÇÃO II
Da Matrícula
Art. 68 – Tem direito a matrícula como aluno especial em disciplina isolada no PPGECAM o
candidato aprovado no processo de seleção até o limite de vagas.
Parágrafo único – A matrícula será feita por Componente Curricular.
Art. 69 – A não realização da matrícula no Componente Curricular no prazo fixado pelo Colegiado
do PPGECAM acarretará no cancelamento da inscrição do candidato.
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Parágrafo único – O Coordenador do PPGECAM poderá, nesse caso e em existindo prazo,
convocar o candidato classificado na sequência, de acordo com a listagem definida pelo
docente responsável pelo Componente Curricular.

CAPÍTULO V
DO CORPO DOCENTE
SEÇÃO I
Da Constituição
Art. 70 – O corpo docente do PPGECAM é constituído de Docentes Permanentes, Docentes
Colaboradores, Docentes Visitantes e Docentes Temporários:
§ 1o – Docentes Permanentes: são os que têm vínculo funcional com a UFPE, ou vínculo em
caráter excepcional, e que atuam no programa de forma direta, intensa e contínua,
desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e orientação, assim como desempenham as
funções administrativas, quando for o caso - constituindo o núcleo estável de docentes do
programa em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, admitindo-se o percentual
de docentes em regime de 20 horas no limite estabelecido pelo Comitê Representativo da
Área na CAPES.
§ 2o – Docentes Colaboradores: são os que contribuem de forma sistemática e complementar
com o PPGECAM, sem necessariamente terem vínculo formal com a UFPE, ministrando
disciplinas ou orientandos Discentes, e colaborando em grupos de pesquisa, sem, contudo,
manter uma carga intensa de atividades no curso, observando os percentuais permitidos pelo
Comitê Representativo da Área na CAPES.
§ 3o – Docentes Visitantes: são os docentes ou pesquisadores com vínculo funcional com
outras instituições que sejam liberados das atividades correspondentes a tal vínculo para
colaborarem, por um período contínuo e determinado de tempo e em regime de dedicação
integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no PPGECAM, permitindo-se que
atuem como orientadores.
§ 4o – Docentes Temporários: são aqueles(as) em efetivo exercício na UFPE, que estejam
envolvidos(as) com projetos de pesquisa, e/ou orientações de trabalhos de conclusão de curso
(graduação e/ou especialização), e/ou iniciação científica e/ou coorientação de dissertações e
teses.

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 167 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 119

15 DE SETEMBRO DE 2022

40

Art. 71 – A quantidade de docentes colaboradores e visitantes credenciados não pode ultrapassar a
30% do total do corpo docente no PPGECAM.
Parágrafo único – O docente que atua no PPGECAM poderá participar de no máximo três
Programas de Pós-Graduação, desde que cumpra os requisitos de produção científica dos três
programas.
Art. 72 – São atribuições do docente credenciado no PPGECAM:
I.

Preencher no SIGAA o(s) Plano(s) de Ensino do(s) Componente(s)

Curricular(es) sob sua responsabilidade;
II.

Preencher no SIGAA após o término do semestre letivo o(s) Diário(s) de

Classe devidamente preenchido(s), bem como os conceitos dos estudantes nas
respectivas disciplinas sob sua responsabilidade;
III.

Solicitar à Coordenação do PPGECAM providências necessárias para a

realização adequada das aulas;
IV.

Propor alterações/inclusões na estrutura curricular que julgar necessário à

formação dos Discentes;
V.

Encaminhar nos prazos estabelecidos as documentações solicitadas pelo

Colegiado do PPGECAM e/ou Coordenador do PPGECAM e/ou Secretaria do
PPGECAM;
VI.

Manter atualizado seu Currículo Lattes e fornecer informações

complementares, sempre que solicitado pelo Coordenador do Programa, além de
comprovação da sua produção acadêmica.
SEÇÃO II
Do Credenciamento, Do Recredenciamento e do Descredenciamento
Art. 73 – O credenciamento docente no PPGECAM é válido por 2 (dois) anos e de forma bienal
será publicado um edital onde os docentes passarão por um processo de recredenciamento e serão
avaliados por uma comissão criada para esse fim.
Parágrafo único – As regras e procedimentos que regem o processo de recredenciamento que
trata o caput deste Artigo serão definidos em Normativa Interna do PPGECAM.
Art. 74 – Novos docentes que queiram atuar no PPGECAM terão a oportunidade de ser
credenciados por meio de um edital específico que será publicado a cada dois anos.
§ 1º – Para ser credenciado, os novos docentes serão avaliados por uma comissão criada para
esse fim.
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§ 2º – As regras e procedimentos que regem o processo de credenciamento que trata o caput
deste Artigo serão definidos em Normativa Interna do PPGECAM.
Art. 75 – O credenciamento de docentes no PPGECAM deve ser aprovado pelo Colegiado do
Programa.
§ 1o – O credenciamento de novos docentes será regido por Edital Específico.
§ 2o – O credenciamento do docente convidado ou visitante será realizado pelo Colegiado do
PPGECAM.
Art. 76 – Após credenciado, o docente poderá ser responsável por Componentes Curriculares e/ou
orientação de Discentes.
Parágrafo único – A manutenção do docente no PPGECAM dependerá do resultado da
avaliação anual de seu desempenho, tendo em vista os relatórios enviados a CAPES através
da Pró-reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-graduação considerando, no mínimo, os
seguintes critérios:
I. dedicação às atividades de ensino, orientação, participação em grupos de pesquisa,
comparecimento nas reuniões do Colegiado e participação em comissões examinadoras;
II. produção científica (bibliográfica) e/ou técnica comprovada e atualizada nos últimos
3 (três) anos, considerando os critérios estabelecidos pela Área de Avaliação a que está
vinculado o Programa, na CAPES conforme definida no Regimento do Programa;
III. execução e coordenação de projetos aprovados, preferencialmente, por agências de
fomento ou órgãos públicos e privados, que caracterizem a captação de recursos que
beneficiem, direta ou indiretamente, o PPGECAM.
SEÇÃO III
Do Orientador
Art. 77 – O Discente deverá ter a supervisão de um docente orientador, homologado pelo
Colegiado do PPGECAM e escolhido dentre aqueles credenciados no Programa com trabalhos de
pesquisa na Linha de Pesquisa cujo Projeto do Discente esteja inserido.
§ 1o – O orientador poderá assistir, no máximo, 8 (oito) Discentes em fase de elaboração de
Dissertação. Em casos excepcionais, após avaliação do histórico de orientação do docente, o
colegiado poderá autorizar número de Discentes superior ao especificado acima.
§ 2º – A quantidade de discentes por orientador deverá atender aos critérios da CAPES.
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§ 3º – Em casos excepcionais, o discente poderá ter, além do orientador principal, um
segundo orientador pesquisador doutor com produção científica complementar à temática
interdisciplinar da pesquisa, de instituição estrangeira, sendo aprovado pelo Colegiado.
Art. 78 – A juízo do Colegiado do PPGECAM e/ou em havendo interesse formal e justificado do
orientador e/ou orientando, o orientador poderá ser substituído por outro docente credenciado que
desenvolva trabalhos afins à Linha de Pesquisa a qual o orientando está inserido.
Parágrafo único – O Colegiado do PPGECAM poderá, em julgando procedente, constituir
um Comitê de Orientação composto por até 3 (três) docentes credenciados que desenvolvam
trabalhos afins à Linha de Pesquisa a qual o orientando está inserido; nesse caso, as
atribuições do orientador são transferidas ao Presidente do Comitê de Orientação designado
pelo Colegiado do PPGECAM.
Art. 79 – O orientador que se ausentar do PPGECAM por um período a partir de um ano deverá ser
substituído pelo Colegiado do PPGECAM ou indicar, ao mesmo, um coorientador para assumir a
orientação do Discente durante o período de afastamento.
Art. 80 – São atribuições do orientador ou do Comitê de Orientação:
I.

acompanhar a elaboração do Plano de Atividades do orientando;

II.

assistir o Discente em sua formação;

III.

emitir pareceres sobre o Plano de Atividades, alterações ou

cancelamento de Componentes Curriculares do orientando, obedecido às normas
regimentais, bem como a regulamentação do programa;
IV.

supervisionar o desempenho do orientando, instruindo-o em todas as

questões referentes ao bom desempenho de suas atividades;
V.

encaminhar ao Colegiado do PPGECAM o projeto de Dissertação e a

proposta de composição das bancas examinadoras de Dissertação;
VI.

solicitar ao Colegiado do PPGECAM as providências para a realização

da Defesa de Dissertação;
VII.

participar, como membro nato e presidente, das bancas de Exame de

Qualificação e de Defesa de Dissertação;
VIII.

indicar, de comum acordo com seu(sua) orientando, um coorientador;

IX.

promover a integração do orientando em projetos de pesquisa do

PPGECAM;
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X.

sugerir a(o) Discente, se necessário, a realização de cursos,

Componentes Curriculares, atividades ou estágios específicos que forem julgados
indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação, com ou sem direito a
créditos;
XI.

verificar as correções realizadas pelo Discente e determinadas pela

Bancas Examinadoras na versão final da Dissertação.
SEÇÃO IV
Do Coorientador
Art. 81 – São atribuições do coorientador:
I.

colaborar na elaboração do Plano de Atividades e no Projeto de Pesquisa do

Discente;
II.

colaborar no desenvolvimento de partes específicas do Projeto de Pesquisa,

a critério do orientador;
III.

assumir a orientação do Discente quando da ausência justificada do

orientador;
IV.

assumir a orientação do Discente quando indicado pelo Colegiado do

PPGECAM
Art. 82 – Os critérios para definição de coorientação serão definidos por instrução normativa a ser
aprovada pelo colegiado do PPGECAM.

CAPÍTULO VI
DA TITULAÇÃO
SEÇÃO I
Da Dissertação
Art. 83 – O discente do PPGECAM deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso de
caráter inédito, em formato bibliográfico, elaborado no gênero textual “dissertação” e que contribua
em caráter original para sua área de conhecimento.
Parágrafo único – Ao Trabalho de Conclusão de Curso não serão conferidos créditos nem
conceito.
Art. 84 – O Discente deverá encaminhar ao colegiado do PPGECAM, com parecer favorável do
orientador, a Dissertação sobre o tema desenvolvido durante o Curso.
§ 1o – A apresentação da Dissertação somente será permitida após o Discente
integralizar os créditos exigidos em Componentes Curriculares, com aproveitado necessário, e
outras atividades pertinentes.
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§ 2o – Na Dissertação o Discente deverá demonstrar domínio do tema escolhido, rigor
metodológico e capacidade de pesquisa, sistematização e expressão.
Art. 85 – É facultado ao Discente organizar a Dissertação na forma de um ou mais artigos
científicos publicados em revistas indexadas e com corpo editorial.
Parágrafo único – A organização da dissertação em formato de artigos científicos e os
requisitos da(s) publicação(ões) deverão respeitar a normativa interna específica.
Art. 86 – A contar da aprovação da Dissertação pela Banca Examinadora, o Discente terá um prazo
máximo de 60 (sessenta) dias para entregar, na Secretaria do PPGECAM, o exemplar definitivo do
trabalho.
§ 1o – O Discente deverá incorporar na versão final as modificações exigidas pela Banca
Examinadora.
§ 2o – O orientador é o responsável pela verificação da incorporação, pelo Discente, das
correções determinadas pela Banca Examinadora, bem como da formatação exigida pelo
PPGECAM, na versão final da Dissertação.
§ 3o – Será exigido um exemplar impresso definitivo para a Coordenação do PPGECAM.
§ 4o – Deverá ser entregue à Secretaria do PPGECAM uma cópia digital da versão final da
Dissertação.
Art. 87 – O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado perante Banca Examinadora,
em sessão pública de defesa, divulgada previamente nos meios científicos ou técnicos pertinentes.
SEÇÃO II
Da Defesa de Dissertação
Art. 88 – Para realizar a defesa da Dissertação o discente deverá obedecer aos critérios relativos a
publicações conforme instrução normativa vigente, aprovado pelo Colegiado do Curso.
Art. 89 – A Dissertação será submetida à defesa na data prevista e aprovada pelo Colegiado do
Curso.
Parágrafo único – O candidato aprovado tem prazo máximo de 60 dias, contados a partir da
data de defesa, para realizar as devidas correções na Dissertação e encaminhar a Coordenação
do PPGECAM com o aceite do orientador.
Art. 90 – A sessão pública de Defesa de Dissertação consistirá na apresentação do trabalho do
candidato, seguido de arguição pela Banca Examinadora.
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§ 1o – O candidato terá de 30 (trinta) minutos a 50 (cinquenta) minutos para apresentação,
após este tempo a banca fará as devidas arguições e considerações em tempo definido pelo
presidente da banca.
§ 2o – A sessão pública de defesa de Dissertação poderá ocorrer de forma presencial, remoto
ou híbrido, a ser definido por solicitação do orientador, a ser aprovado pelo Colegiado.
Art. 91 – Os examinadores avaliarão a Dissertação considerando o conteúdo, a forma, a redação, a
apresentação e a defesa do trabalho.
§ 1o – Encerrado o exame, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o
resultado da avaliação.
§ 2o – A Ata da Sessão Pública de Defesa de Dissertação indicará, pela maioria simples dos
votos dos examinadores, pela condição de “aprovado” ou “reprovado”, sem menção a nota ou
conceito.
Art. 92 – Os casos de Defesa de Dissertação que envolver registro de patente com necessidade de
sigilo deverão ser apreciados pelo Colegiado do PPGECAM que definirá se a sessão será pública ou
privada aos membros da Banca Examinadora.
Parágrafo único – Quando a sessão for privada, nesse caso, o orientador poderá requerer à
Coordenação do PPGECAM que mantenha a Dissertação sobre sigilo até o registro da
patente.
SEÇÃO III
Da Banca Examinadora
Art. 93 – A designação da Banca Examinadora deverá ser requerida pelo orientador ao Colegiado
do PPGECAM com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 94 – A Banca Examinadora será composta por, no mínimo 3 (três) e no máximo 4 (quatro)
examinadores, devendo pelo menos 1 (um) deles ser externo ao PPGECAM.
§1o – Todos os examinadores deverão apresentar titulação mínima de Doutor.
§2o – O orientador é membro nato e atuará como presidente da Banca Examinadora.
§3o – A comissão examinadora e os suplentes serão sugeridos pelo Orientador e homologados,
nesta ordem, pelo Colegiado.
§4o – O demais requisitos de produção científica e/ou tecnológica relacionada ao tema do
trabalho de conclusão serão definidos em instrução normativa específica.
§5o – O coorientador não participa da banca examinadora, exceto na ausência do orientador,
conforme Art.95º.
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Art. 95 – O orientador poderá não participar da Comissão Examinadora no caso de:
Solicitação formal do orientador encaminhada ao Coordenador de

I.

PPGECAM solicitando sua substituição; nesse caso, o Coordenador de PPGECAM
designará na sequência, o coorientador ou um docente do Programa pertencente à
mesma área de concentração, preferencialmente, na mesma Linha de Pesquisa do
orientador;
SEÇÃO IV
Do Título
Art. 96 – O candidato à obtenção do grau de Mestre deverá:
I. ter cursado e obtido o número mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos;
II. ter sido aprovado perante Banca Examinadora de Dissertação.
III. ter demonstrado proficiência em língua inglesa, a nível de entendimento da
literatura técnica;
IV. ter publicação conforme normativa interna vigente;
V. ter atendido às demais exigências estabelecidas no Estatuto, Regimento Geral da
Universidade, Resoluções do CEPE e Regimento Interno do PPGECAM.
Art. 97 – Os Diplomas de Mestre serão solicitados pelo Coordenador do PPGECAM à PROPG
para ser expedido, após o Discente cumprir todas as exigências regimentais e da Banca
Examinadora, via SIGAA.
Art. 98 – O candidato à obtenção do grau de Mestre que tenha satisfeito todas as exigências
previstas neste Regimento fará jus ao Diploma de Mestre em Engenharia Civil e Ambiental.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 99 – Das decisões do Coordenador do PPGECAM caberá recurso ao Colegiado do Programa,
deste ao Conselho do Centro Acadêmico do Agreste e, deste, à Câmara de Pesquisa e PósGraduação da UFPE.
Parágrafo único - O prazo para a interposição de recurso será de 10 (trinta) dias úteis,
a partir da ciência do interessado.
Art. 100 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGECAM.
Art. 101 – Após aprovado pelo Colegiado, este regimento será submetido à homologação da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
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Parágrafo único - Após a homologação do Regimento interno quaisquer modificações
futuras deverão ser sempre submetidas à homologação da Câmara de Pesquisa e PósGraduação.
Art. 102 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da
UFPE.
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CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA
(APROVADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO, 19/07/2022)
REGIMENTO INERTNO
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES, OBJETIVOS E DURAÇÃO
Art. 1º. O Programa de Pós-Graduação em Genética (PPGG) é vinculado ao Departamento de Genética do
Centro de Biociências (CB) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
§ 1º. A gestão administrativa do PPGG será conduzida de acordo com os dispositivos contidos neste
Regimento Interno, que foi elaborado em estreita observância à Resolução 19/2020 do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e aos demais dispositivos legais que regulamentam o
funcionamento dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.
Art. 2º. O PPGG tem como principal finalidade a formação de profissionais com nível de pós-graduação
(Mestrado e Doutorado) aptos para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão
vinculadas às áreas de Genética, Evolução, Biologia Molecular, e Bioinformática. Em decorrência desta
finalidade, o Programa toma para si a missão de assumir protagonismo local e regional na formação de
recursos humanos de alto nível nas suas áreas de atuação, com o intuito de garantir que os seus egressos
possam atuar de forma ética e independente na formulação, planejamento e execução de atividades
profissionais inovadoras e cientificamente embasadas, contribuindo para o desenvolvimento científico do
Estado de Pernambuco e da consequente redução das assimetrias socioeconômicas ora observadas no Brasil.
Art. 3º. O PPGG apresenta uma área de concentração cadastrada na Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES: GENÉTICA, BIOLOGIA MOLECULAR E
BIOINFORMÁTICA que contempla a diversidade de formação acadêmica e de atuação profissional dos
membros do seu Corpo Docente.
§ 1º. A referida Área de Concentração inclui duas Linhas de Pesquisa: (1) GENÉTICA
MOLECULAR E EVOLUÇÃO, e (2) BIOLOGIA MOLECULAR E BIOINFORMÁTICA.
Art. 4º. O curso de Mestrado do PPGG deverá ser integralizado nos prazos mínimo e máximo de 12 meses
(um ano) e 24 meses (dois anos), respectivamente, contados a partir do mês e ano da matrícula inicial como
discente regular. Para a obtenção do título de Mestre em Genética, o(a) discente deverá cumprir o número
total de créditos previsto no Artigo 37 deste Regimento, apresentar e ter aprovada a respectiva Dissertação
até o final do citado período.
§ 1º. Nos casos devidamente justificados e a critério do Colegiado, a quem compete a apreciação e
aprovação da solicitação, o curso de Mestrado poderá ser prorrogado por até seis meses.
§ 2º. Expirado o prazo máximo acima estabelecido e não defendendo a sua dissertação, o(a) discente
será automaticamente desligado do Programa.
Art. 5º. O curso de Doutorado do PPGG deverá ser integralizado nos prazos mínimo e máximo de 24 (vinte
e quatro) meses e 48 (quarenta e oito) meses, respectivamente, contados a partir do mês e ano da matrícula
inicial como discente regular, devendo o candidato ao grau de Doutor em Genética cumprir o total de
créditos previsto no Artigo 38 deste Regimento e apresentar, e ter aprovada, a respectiva Tese até o final do
citado período.
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§ 1º. Nos casos devidamente justificados e a critério do Colegiado, a quem compete a apreciação e
aprovação da solicitação, o curso de Doutorado poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses.
§ 2º. Expirado o prazo máximo e não defendendo a sua tese, o(a) discente será automaticamente
desligado do Programa.
§ 3º. No caso de mudança de nível (do curso de Mestrado para o de Doutorado), conforme previsto
no Artigo 27, o prazo máximo de conclusão do curso de Doutorado será de até 60 (sessenta) meses, a
contar do mês e ano de sua matrícula inicial no curso de Mestrado.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 6º. A administração do PPGG será exercida pelo(a) Coordenador(a) e pelo Vice-Coordenador(a),
responsáveis pela coordenação didático-administrativa, pelo Colegiado do Programa e por uma comissão
permanente designada pelo Colegiado do Programa, aqui denominada de Conselho do PPGG, que irá emitir
parecer e/ou decidir sobre matérias relacionadas às suas atribuições, descritas no Artigo 11 deste Regimento.
Art. 7º. O Coordenador(a) e o Vice-Coordenador(a) serão eleitos pelo Colegiado dentre os docentes do
Núcleo Permanente e Colaborador do Programa que estejam em efetivo exercício na UFPE e alocados em
um dos departamentos do Centro de Biociências da UFPE.
§ 1º. O Coordenador(a) e o Vice-Coordenador(a) terão um mandato de dois anos, sendo permitida
uma única recondução por igual período, através de nova eleição.
§2º. O Coordenador(a) será substituído em suas ausências e impedimentos pelo ViceCoordenador(a).
§ 3º. Em caso de impedimento temporário do Coordenador(a) e do Vice- Coordenador(a), um
membro do Conselho do PPGG representará a coordenação, seguindo-se para tanto uma ordem de
prioridade estabelecida pelos membros do Conselho e homologada pelo Colegiado do PPGG.
§ 4º. Em caso de vacância do cargo de Coordenador(a), em qualquer período do mandato, o ViceCoordenador(a) assumirá a Coordenação e convocará eleição, no prazo máximo de até três meses,
para os Cargos de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do Programa.
§ 5º. Em caso de vacância do cargo de Vice-Coordenador(a), em qualquer período do mandato, o
Coordenador(a) convocará eleição para o cargo de Vice-Coordenador(a), que exercerá a função até o
final do mandato do Coordenador(a).
Art. 8º. Compete ao Coordenador(a) do PPGG:
a) Convocar e presidir as reuniões, presenciais ou remotas, do Colegiado e do Conselho do Programa;

b) Solicitar das autoridades competentes da UFPE as providências que se fizerem necessárias para o bom
funcionamento do Programa, em matéria de instalações físicas, material (permanente e de consumo) e
suporte para a realização de atividades remotas, assim como de pessoal técnico-administrativo;

c) Supervisionar os processos de seleção, orientação de matrícula e serviço de escolaridade, de acordo com a
sistemática estabelecida pelas esferas competentes da UFPE;

d) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado, do Conselho do Programa e dos órgãos superiores da
UFPE, sobre assuntos relativos ao Programa;

e) Supervisionar o cumprimento das normas de funcionamento pelos membros dos Corpos Docente e
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Discente do Programa, assim como pelos servidores técnico-administrativos a ele associados;

f) Estabelecer o calendário acadêmico e submetê-lo, para fins de apreciação e aprovação, ao Conselho do
Programa;

g) Elaborar e apresentar o plano de aplicação de recursos financeiros do Programa, bem como a prestação de
contas anual a ser apresentada em reunião ordinária do Colegiado;

h) Elaborar e manter atas de reuniões do Colegiado, submetendo-as à aprovação dos pares em até sete dias
após a realização da reunião;

i) Apresentar ao Conselho e ao Colegiado do Programa os casos de descumprimento, e/ou não previstos
neste Regimento Interno, verificados no decorrer do andamento das atividades acadêmicas ou
administrativas por docentes e discentes;

j) Submeter à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) da UFPE as indicações de composição para as
bancas examinadoras dos exames de qualificação e defesa de Dissertação ou Tese e a documentação exigida
para colação do grau de Mestre ou Doutor em Genética;

k) Desempenhar outras atribuições correlatas, de acordo com o Artigo 22º da Resolução 19/2020 do
CCEPE/UFPE.

l) Apresentar relatório anual das atividades do Programa (Plataforma Sucupira – CAPES) à PROPG no
prazo pelo órgão estipulado.
Art. 9º. O Conselho do Programa de Pós-Graduação em Genética será constituído por cinco membros
titulares, a saber:

a) O Coordenador(a) do Programa;
b) O Vice-Coordenador(a) do Programa;
c) Dois docentes do Núcleo Permanente, sendo pelo menos um deles vinculado ao Departamento de
Genética, da UFPE;

d) Preferencialmente um membro do Núcleo Colaborador, vinculado ou não ao Departamento de Genética
da UFPE;

e) E dois membros suplentes, sendo:
1. Um Membro do Núcleo Permanente, vinculado ao Departamento de Genética, da UFPE;
2. Um Membro do Núcleo Colaborador, vinculado ou não ao departamento de Genética, da UFPE.
§ 1º. O Conselho do Programa será presidido pelo Coordenador(a), a quem competirá convocar as
reuniões que devem contar sempre com a presença de todos os seus membros.
§ 2º. Um dos membros titulares do Conselho do Programa poderá substituir o Coordenador(a) e o
Vice-Coordenador(a) em caso de impedimento temporário, conforme indicado no Artigo 6º.
Art. 10º. O Conselho do Programa será eleito pelo Colegiado na mesma data da eleição do Coordenador(a) e
do Vice-Coordenador(a).
Art. 11. Compete ao Conselho do Programa:
a) Elaborar a grade curricular do programa, assim como propor adequações na sua composição, quando
necessário, que deverá ser apreciada e homologada pelo Colegiado;

b) Orientar e fiscalizar o funcionamento didático, científico e administrativo do Programa, zelando pelo
cumprimento das normas regulamentares contidas neste Regimento Interno;

c) Apreciar e avaliar o calendário acadêmico submetido pela Coordenação;
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d) Homologar as indicações de membros do Corpo Docente do PPGG para ministrar disciplinas constantes
das grades curriculares ou extracurriculares, ou àquelas que venham a ser eventualmente ofertadas na
qualidade de Temas Especiais em Genética;

e) Homologar as indicações de docentes externos ao Programa para ministrar disciplinas constantes das
grades curriculares ou extracurriculares, ou àquelas que venham a eventualmente ser ofertadas na qualidade
de Temas Especiais em Genética;

f) Deliberar sobre solicitações de trancamento de matrícula de discentes em disciplinas;
g) Avaliar os pedidos de concessão e/ou de validação de créditos por atividades externas ao Programa
desenvolvidas pelos(as) discentes em outros programas de pós-graduação Stricto sensu ou que estejam
previstas neste Regimento Interno;

h) Definir procedimentos, calendários acadêmicos e composição de comissões de acompanhamento de
projetos de pesquisa de mestrandos e doutorandos do Programa;

i) Homologar as indicações de coorientação de discentes;
j) Aprovar, para fins de homologação pela PROPG, os nomes dos membros que comporão as bancas
examinadoras para as defesas das dissertações e das teses;

k) Designar Comissões de Seleção e Admissão, a serem homologadas pelo Colegiado, para atuar na
condução dos exames de seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado. Estas Comissões
deverão ser compostas por no mínimo cinco examinadores titulares, sendo pelo menos um externo ao
Programa. Também serão indicados dois membros suplentes, pelo menos um externo ao Programa. As
Comissões de Seleção e Admissão serão presididas por um membro interno do PPGG;

l) Designar Comissões para atuar na apreciação de pedidos de mudança de nível discente (do Mestrado para
o Doutorado) no âmbito do Programa. Estas Comissões deverão ser compostas por três examinadores, sendo
pelo menos um externo ao Programa;

m)Designar Comissão para atuar na Autoavaliação do PPGG, observando as diretrizes da CAPES e da
UFPE em relação à temática da autoavaliação da pós-graduação stricto sensu;

n) Designar Comissão para atuar sobre a distribuição das cotas de bolsas de estudo disponíveis para os
discentes do Programa. A Comissão de Bolsas deverá ser constituída, no mínimo, pelo coordenador(a) do
Programa, como Presidente; por um membro docente do quadro permanente (eleito por seus pares); e por um
membro discente, regularmente vinculado(a) ao PPG há pelo menos um ano, eleito(a) por seus pares,
conforme Resolução CEPE N. 05/2022.

o) Instituir outras comissões que se fizerem necessárias;
p) Elaborar estratégias de ação e discutir procedimentos para o bom andamento do Programa;
q) Indicar ao Colegiado as medidas administrativas cabíveis, de acordo com o Artigo 59, sobre infrações
cometidas por membros do corpo Docente ou Discente do Programa;

r) Manter registro das deliberações em reuniões realizadas, disponibilizando-as aos demais membros do
Colegiado caso solicitado.
Art. 12. O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Genética será assim composto:

a) Pelos docentes do Núcleo Permanente, pertencentes ao quadro da UFPE ou com vínculo em caráter
excepcional, com título de Doutor, credenciados como orientadores do Programa e responsáveis pela
ministração de disciplinas da grade curricular do Programa, com direito a voz e a voto nas reuniões
ordinárias e extraordinárias;

b) Pelos docentes Colaboradores do Programa, com título de doutor, credenciados como orientadores do
Programa e responsáveis por disciplinas do Currículo, com direito a voz e a voto nas reuniões ordinárias e
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extraordinárias;

c) Pelos Docentes Visitantes do Programa, com título de doutor, credenciados como orientadores
temporários, com direito a voz e sem direito a voto. A manutenção do vínculo dos Docentes Visitantes estará
condicionada à comprovação da existência de contrato temporário como Professor Visitante da UFPE ou de
outra instituição de ensino e pesquisa nacional ou estrangeira, com direito a voz e sem direito a voto nas
reuniões ordinárias e extraordinárias;

d) Por um representante do corpo técnico-administrativo vinculado ao Programa, com direito a voz e a voto
nas reuniões ordinárias e extraordinárias;

e) Por um representante do corpo discente de cada nível, que terá direito a voz e voto, eleito anualmente por
seus pares, com mandato de um ano, podendo ser reconduzido por mais um ano, no caso de discente de
Doutorado. Para cada representante discente (Mestrado ou Doutorado) deverá haver um suplente que o
substitua em caso de impedimento. Os membros discentes e seus suplentes serão eleitos anualmente em data
estabelecida e divulgada com, no mínimo, um mês de antecedência pelo Coordenador(a) do Programa,
obedecendo às regras internas do Programa para este fim.
Art. 13. São atribuições do Colegiado do PPGG, além das estabelecidas pela Resolução 19/2020 do
CCEPE/UFPE, aplicáveis à pós-graduação stricto sensu:

a) Eleger o Coordenador(a) e o Vice-Coordenador(a) do Programa;
b) Eleger o Conselho do Programa;
c) Apreciar e aprovar modificações no Regimento Interno do Programa, assim como nas Normativas
Internas que venham a ser elaboradas com o intuito de agilizar a sua gestão administrativa;

d) Homologar as indicações de docentes para orientação de discentes, assim como deliberar sobre os
processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento dos docentes do Programa,
resguardadas as regras estabelecidas para esse fim, conforme descrito no Artigo 19 deste Regimento;

e) Deliberar sobre solicitações de trancamento de matrícula de discentes;
f) Homologar a composição de Comissões de Seleção e Admissão indicadas pelo Conselho, para atuar na
condução dos exames de seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado, assim como os
respectivos resultados finais emitidos por tais Comissões;

g) O membro do Colegiado deverá, obrigatoriamente, apresentar ou participar de disciplinas obrigatórias
e/ou eletivas no mínimo uma vez a cada quatro semestres letivos;

h) O membro do Colegiado deverá orientar discentes dos níveis de Mestrado ou Doutorado, de acordo com
Normativa Interna do PPGG;

i) O membro do Colegiado que estiver de licença ou em afastamento (exceto no que respeita às férias e
efetivo exercício) ficam impedidos de participar de votação de matéria no Colegiado, não sendo nem sua
ausência e nem sua eventual presença considerada para efeito de quorum.
Art. 14. O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Genética será presidido pelo Coordenador(a), a
quem caberá o voto de qualidade.
§ 1º. As reuniões serão convocadas, ordinária ou extraordinariamente, pelo Coordenador(a), pelo
Vice-Coordenador(a), ou pela maioria simples de seus docentes permanentes.
§ 2º. As reuniões ordinárias ou extraordinárias poderão ser presenciais ou não presenciais (definidas
como sendo àquelas que venham a ser realizadas através de correio eletrônico, videoconferência ou
quaisquer alternativas que permitam a deliberação dos itens de pauta);
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§ 3º. O colegiado somente poderá se reunir para deliberação das pautas propostas para as reuniões
ordinárias ou extraordinárias, com a maioria simples (aqui definida como sendo uma proporção
superior a 50% do número total de docentes do Programa) dos seus componentes. Para a definição
do quórum necessário para a realização das reuniões ordinárias ou extraordinárias (presenciais ou
não presenciais), levar-se-á em consideração o número de docentes que atendeu à convocação e o
que apresentou justificativas para a sua ausência.

CAPÍTULO III
DO CORPO DOCENTE
Art. 15. O credenciamento do corpo docente do PPGG seguirá os indicativos presentes em normas gerais da
CAPES ou no respectivo Documento de Área a qual o Programa se encontra vinculado (Ciências Biológicas
I), assim como nos Artigos 18,19 e 20 da Resolução 19/2020 do CEPE/UFPE e de acordo com critérios
estabelecidos neste RI, Capítulo III. com os critérios estabelecidos em seu Regimento e/ou Normativa
Interna.
Art. 16. O Corpo Docente do PPGG será constituído por docentes da UFPE, docentes/pesquisadores
externos à instituição, docentes/pesquisadores aposentados, todos com título de doutor e com produção
científica relevante nas áreas de atuação do Programa. Também poderão compor o Corpo Docente pósdoutorandos cujas bolsas estejam diretamente vinculadas ao PPGG, desde que apresentem perfis de produção
científica compatíveis com àqueles desejados para um programa de pós-graduação acadêmico de excelência
e cujos credenciamentos tenham sido aprovados pelo Colegiado.
Art. 17. A depender do perfil de atuação acadêmica e de acordo com os interesses do PPGG, os membros do
Corpo Docente poderão se enquadrar em uma das seguintes categorias: Docentes Permanentes; Docentes
Colaboradores; e Docentes Visitantes.
§ 1º. Define-se como Permanentes os docentes que desempenham continuamente atividades de
ensino, pesquisa, extensão e orientação de discentes vinculadas ao PPGG, compondo, deste modo, o
grupo mais ativo e representativo do Programa.
§ 2º. Define-se como Colaboradores os docentes com atuação regular e complementar àquelas
previstas para os Permanentes (ministração de disciplinas, orientação de discentes e desenvolvimento
de pesquisas), mas que, de algum modo, não atendam aos requisitos para serem enquadrados como
docentes permanentes. Estes docentes devem participar no desenvolvimento de projetos de pesquisa,
atividades didáticas e na orientação de discentes.
§ 3º. Define-se como Visitantes docentes ou pesquisadores que possuam vínculo formal com outras
instituições de ensino ou pesquisa, nacionais ou estrangeiras, que serão convidados, por tempo
determinado, a exercer atividades de ensino, pesquisa e orientação de discentes no Programa.
§ 4º. Cada membro Permanente é habilitado a orientar o número máximo de 8 (oito) discentes no
PPGG, independente do nível, se Mestrado ou Doutorado.
§ 5º. Cada membro Colaborador é habilitado a orientar o número máximo de 6 (seis) discentes no
PPGG, independente do nível, se Mestrado ou Doutorado.
§ 6º. Cada membro Visitante é habilitado a orientar o número máximo de 2 (dois) discentes no
PPGG, independente do nível, se Mestrado ou Doutorado.
Art. 18. A renovação do vínculo dos membros do Corpo Docente será realizada anualmente, de acordo com
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o disposto no Artigo 15º da Resolução 19/2020 do CEPE/UFPE, sendo o recredenciamento a depender do
interesse do Programa e do docente e acordo com os critérios estabelecidos no Regimento Interno e/ou em
Normativa Interna específica para esta finalidade.
Art. 19. O credenciamento de novos docentes (Permanentes, Colaboradores ou Visitantes) dar-se-á a partir
da indicação por pelo menos dois membros do Núcleo Permanente.
§ 1º. O Colegiado deverá indicar entre os membros do Núcleo Permanente dois relatores para a
apreciação dos pedidos de credenciamento. Os relatores não poderão apresentar relações conjugais,
parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por ascendência ou descendência)
e nem se constituir em amigo íntimo ou inimigo dos docentes responsáveis pelas indicações e dos
candidatos a novos docentes do Programa.
§ 2º. A avaliação dos candidatos a novos docentes será baseada na análise do Curriculum vitae
(Plataforma Lattes) e de um plano de atuação nas atividades de orientação, ensino e pesquisa do
Programa do docente/pesquisador indicado, conforme Normativa Interna do PPGG (Critérios para
Habilitação e Credenciamento Docente). Caberá exclusivamente ao Colegiado o papel de apreciar e
aprovar as indicações, assim como a definição da categoria (Permanente, Colaborador ou Visitante)
na qual os novos docentes serão credenciados.
§ 3º. Para o processo de recredenciamento, serão observados indicadores de desempenho acadêmicocientífico do docente no Programa (e.g. produção científica, principalmente àquela vinculada a
discentes e egressos; participação na ministração de disciplinas obrigatórias e eletivas; participação
nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado; participação em Comissões internas;
atendimento de demandas da Coordenação quanto ao fornecimento de informações para o
preenchimento do relatório anual do Programa na Plataforma Sucupira; manutenção do Curriculum
Vitae (Plafatorma Lattes) atualizado, que são definidos na Normativa Interna do PPGG (Critérios
para Habilitação e Credenciamento Docente), tomando como base o desempenho do docente nos
cinco anos imediatamente anteriores ao do processo de recredenciamento docente, quando aplicável.
§ 4º. A depender do interesse do Colegiado do PPGG, o credenciamento de novos docentes poderá
ser realizado através de Edital Temático a ser devidamente divulgado.
Art. 20. A habilitação docente e a definição do número de vagas (Artigo 23º, § 1º) para novos discentes, a
serem disponibilizadas pelos membros do Corpo Docente através dos editais de seleção, será realizada no
início de cada ano letivo, levando-se em consideração o rendimento acadêmico-científico dos docentes nos
cinco anos imediatamente anteriores e de acordo com os critérios definidos em Normativa Interna do PPGG.
Art. 21. O membro do Corpo Docente que, eventualmente, tiver que se afastar do Programa por período
superior a 180 dias, independentemente da natureza do afastamento (pessoal ou profissional), deverá enviar à
Coordenação do Programa:

a) Declaração comunicando o período de afastamento e meios de contato (físico e/ou eletrônico) para
comunicação;

b) Apresentação do Termo de Aceite da coorientação do(s) discente(s) por ele orientado(s) emitida por um
dos membros do Corpo Docente, a fim de garantir a continuidade do(s) projeto(s) desenvolvidos sob a sua
orientação.
Art. 22. No caso de desligamento do Programa, um novo orientador passará a exercer a orientação efetiva
do(s) discente(s), após aprovação pelo Colegiado.
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CAPÍTULO IV
DA SELEÇÃO E DA ADMISSÃO
Art. 23. A admissão de discentes para os cursos de Mestrado e Doutorado ocorrerá exclusivamente através
de Edital Público de Seleção e Admissão, cuja periodicidade de realização será definida pelo Colegiado do
PPGG.
§ 1º. Os processos de Seleção e Admissão para os cursos de Mestrado e Doutorado do Programa
serão regidos por Editais Públicos específicos para esta finalidade, que conterão informações sobre o
número de vagas disponibilizadas pelos docentes do programa para cada nível, assim como a
regulamentação dos certames, informações sobre a documentação exigida e os meios (se presencial
ou eletrônico/digital) a serem utilizados para a sua realização.
§ 2º. Os Editais de Seleção e Admissão, bem como o resultado dos processos seletivos, serão
publicados no Boletim Oficial da UFPE e na página eletrônica do PPGG.
Art. 24. Estarão aptos a participar dos processos seletivos para os cursos de Mestrado e Doutorado
candidatos portadores de diploma ou certificados de conclusão de cursos de Graduação ou Mestrado,
respectivamente, obtidos em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, desde que compatíveis com
as áreas de atuação do PPGG indicadas no Edital de Seleção.
§ 1º. Os candidatos poderão se inscrever nos processos seletivos do PPGG sem que seja necessária a
indicação do futuro orientador, que poderá ser definido a posteriori, a depender da manifestação
explícita de interesse do candidato aprovado e do orientador por ele indicado.
§ 2º. Para candidato sem orientador, o pré-projeto de pesquisa deverá ser compatível com as áreas
temáticas do PPGG, bem como inserido nas linhas de pesquisa dos membros habilitados do
Colegiado para orientação no edital vigente.
§ 3º. Desde que esteja previsto no Edital de Seleção e Admissão, poderão se inscrever candidatos ao
curso de Mestrado que estejam matriculados no último semestre do curso de Graduação. Para tanto,
exigir-se-á a apresentação, no ato de inscrição, de declaração de provável concluinte emitida pela
Coordenação do curso de Graduação ao qual o candidato se encontre vinculado. Nos casos de
inscrição condicional, o candidato terá ciência de que a matrícula no PPGG só será efetivada
mediante a apresentação de documento oficial que comprove a obtenção do grau de formação
exigido para este nível.
§ 4º. Desde que esteja previsto no Edital de Seleção e Admissão, poderão se inscrever candidatos ao
curso de Doutorado que ainda estejam matriculados no curso de Mestrado. Para tanto, exigir-se-á a
apresentação, no ato de inscrição, de declaração emitida pela Coordenação do curso de Mestrado ao
qual o candidato se encontre vinculado, atestando que ele já se encontra em fase final de redação do
seu trabalho de conclusão e com indicação explícita da data prevista para a defesa da dissertação.
Nos casos de inscrição condicional, o candidato terá ciência de que a matrícula no PPGG só poderá
ser efetivada mediante a apresentação de documento oficial que comprove a obtenção do grau de
formação exigido para este nível.
§ 5º. Para diplomas obtidos no exterior, será exigido que o documento tenha sido emitido com a
chancela legal do órgão competente do país no qual o diploma foi emitido.
Art. 25. Cada processo seletivo para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado será conduzido por uma
Comissão de Seleção e Admissão, que deverá ser indicada pelo Conselho e homologada pelo Colegiado do
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Programa, composta por pelo menos cinco examinadores titulares, sendo pelo menos um membro externo ao
Programa. Também serão indicados dois membros suplentes, pelo menos um externo ao Programa. As
Comissões de Seleção e Admissão serão presididas por um membro interno do PPGG. A etapa de
apresentação e defesa do pré-projeto de pesquisa deverá ser realizada na presença de no mínimo quatro
membros da Comissão de Seleção e Admissão;
Art. 26. A seleção para admissão ao PPGG, em nível de Mestrado, constará de etapas, pesos e critérios de
avaliação descritos em Normativa Interna do PPGG.
Art. 27. A seleção para admissão ao PPGG, em nível de Doutorado, constará de etapas, pesos e critérios de
avaliação descritos em Normativa Interna do PPGG.
Art. 28. Em caso de comprovada experiência científica, a ser reconhecida e referendada pela Comissão de
Seleção, poderão ser aceitos para seleção para o curso de Doutorado candidatos portadores de diploma ou
certificados de conclusão de cursos de graduação obtidos em cursos reconhecidos pelo Ministério da
Educação e compatíveis com as áreas de atuação do PPGG indicadas no Edital de Seleção que não tenham
obtido o título de Mestre, desde que sejam atendidos os seguintes critérios:

a) Rendimento ou média geral no histórico escolar de graduação igual ou superior a oito (8,0);
b) Apresentação de pelo menos um artigo na área de atuação do PPGG como primeiro autor, publicado ou
aceito para publicação em periódico científico conforme Normativa Interna do PPGG;

c) Parecer favorável da Comissão de Seleção do processo seletivo.
Art. 29. A classificação final dos candidatos ao PPGG, níveis Mestrado e Doutorado, será feita com base na
média ponderada das notas obtidas, levando-se em conta os pesos estabelecidos no Edital para cada etapa do
processo seletivo.
Art. 30. Cumpridas as etapas do processo de seleção e classificação, a Comissão de Seleção indicará os
candidatos habilitados para homologação em reunião ordinária do Colegiado do Programa.
Art. 31. A critério do Colegiado, respeitando-se as exigências da CAPES, FACEPE e CNPq, poderá ser
permitida a passagem de discentes do Mestrado para o Doutorado, sem que seja necessária à submissão do
candidato ao processo público de seleção ao Doutorado, atendidos no mínimo os critérios estabelecidos nos
incisos abaixo.
§ 1º. Constituem requisitos para este procedimento:
a)
Estar matriculado no Mestrado há, no máximo, dezoito meses;
b)
Ter projeto de tese avaliado e aprovado por comissão designada pelo Colegiado;

c)

Ter integralizado o número de créditos obrigatórios para o Mestrado, de acordo com o
Artigo 36 deste regimento;

d)

Ter sido aprovado no exame de qualificação nos moldes estabelecidos no Artigo 45 deste

regimento;

e)

Ter rendimento acadêmico igual a 4,0 (quatro) conforme fórmula discriminada no Artigo
40º, Parágrafo Único, da Resolução 19/2020 do CCEPE/UFPE;

f)

Ser primeiro autor de pelo menos um artigo publicado, ou aceito para publicação, em
periódico científico indexado de acordo com Normativa Interna do PPGG;

g)

Não ter sido desvinculado e posteriormente admitido no programa.
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§ 2º. No caso da mudança de nível de que trata o caput deste artigo, o discente deverá, no prazo
máximo de até três meses após a passagem para o Doutorado, apresentar dissertação para defesa
perante comissão examinadora, nos moldes estabelecidos pelo Colegiado do programa.
§ 3º. A solicitação referente à mudança de nível deverá ser encaminhada pelo orientador, em parecer
circunstanciado à Coordenação do Programa, no prazo máximo de oito meses antes do término do
prazo máximo para conclusão do curso de Mestrado, como definido no Artigo 4º desse Regimento.
Nesta solicitação deverão figurar as razões em termos da experiência científica e da maturidade
profissional do candidato que configurem uma formação equivalente à de um portador do título de
Mestre.
§ 4º. A solicitação deverá ser acompanhada do Curriculum Vitae (Plataforma lattes) do candidato,
devidamente comprovado, e da ampliação do projeto de pesquisa.
§ 5º. A Comissão de Seleção analisará a solicitação em termos do preenchimento dos requisitos
necessários.
§ 6º. O candidato deverá fazer a apresentação oral e defesa dos resultados parciais do seu projeto de
pesquisa de Mestrado e da sua proposta de Tese.
§ 7º. A Comissão de Seleção designada para a apreciação da solicitação de mudança de nível emitirá
parecer sobre o processo de mudança do nível de Mestrado para Doutorado para que o Colegiado do
Programa emita o parecer final sobre a solicitação.
§ 8º. A solicitação de mudança do nível de Mestrado para o de Doutorado poderá ser requerida uma
única vez, devendo o(a) discente, no caso de obter parecer desfavorável da Comissão de Seleção,
manter o vínculo como mestrando.
§ 9º. Para efeito do cumprimento dos prazos estabelecidos neste Regimento, a data de matrícula não
se altera, valendo para o(a) discente transferido para o nível de Doutorado, a data da matrícula inicial
no nível de Mestrado, ou seja, com previsão de conclusão do doutorado em 48 meses da data da
matrícula inicial.

CAPÍTULO V
DA MATRÍCULA
Art. 32. A matrícula no Programa será assegurada ao candidato aprovado e classificado dentro do número de
vagas oferecidas no processo seletivo, através do exame de seleção constante deste Regimento.
Art. 33. O candidato aprovado e classificado deverá efetivar a matrícula inicial no prazo de até 12 meses
após publicação de resultado em Boletim Oficial, conforme Art. 33º da Resolução 19/2020 da PROPG, sem
a qual perderá o direito à admissão no Programa.
Art. 34. A matrícula será efetuada em cada período letivo, de acordo com instruções da Câmara de Pesquisa
e Pós-Graduação da UFPE na forma estabelecida pela UFPE.
Art. 35. A matrícula de alunos especiais (sem vínculo com nenhum PPG da UFPE) em disciplinas isoladas
será permitida mediante requerimento do(a) aluno(a), que deverá ser avaliado pelo Conselho, homologado
pelo Colegiado e aprovado pelo docente responsável pela disciplina, respeitando-se o número de vagas
disponíveis e observando-se o número de discentes do PPGG interessados.
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Parágrafo único. A matrícula prevista no caput não confere vínculo do aluno especial ao PPGG.
Art. 36. A matrícula de discentes em disciplinas isoladas, oriundos de outros Programas de Pós-Graduação,
será permitida mediante anuência do Programa de Pós-Graduação de origem e aprovação do docente
responsável pela disciplina, respeitando-se o número de vagas disponíveis e observando-se o número de
discentes do PPGG interessados.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA E DO REGIME DIDÁTICO
Art. 37. Na Grade Curricular do PPGG deverá constar o elenco de disciplinas obrigatórias e eletivas para as
quais um crédito corresponderá a 15 horas de atividades teóricas e/ou práticas.
Art. 38. O programa de cada disciplina será elaborado pelo docente responsável e homologado pelo
Conselho do Programa.
Art. 39. O candidato ao título de Mestre deverá cumprir 24 (vinte e quatro) unidades de créditos, 12 (doze)
dos quais referentes às disciplinas obrigatórias e 12 (doze) às disciplinas eletivas.
Parágrafo Único: Poderão ser validadas como créditos eletivos outras atividades extracurriculares, desde
que não excedam quatro créditos. Serão consideradas para esta finalidade as seguintes produções realizadas
exclusivamente durante o vínculo ao Programa:

a) Publicação de quatro resumos como primeiro autor em eventos científicos de abrangência nacional ou
internacional ou de dois resumos expandidos em eventos da mesma natureza – um crédito;

b) Publicação ou aceite de um artigo em periódico científico de acordo com Normativa Interna do PPGG –
dois créditos como primeiro autor e um como coautor;

c) Publicação de um capítulo de livro com corpo editorial – dois créditos como primeiro autor e um como
coautor;

d) Estágios desenvolvidos em outras instituições de ensino e/ou pesquisa com carga horária mínima de 80
horas comprovado pela instituição - um crédito;

e) Atividades de extensão devidamente reconhecidas pelo Colegiado do Programa, com carga horária
superior a 45 horas – um crédito.

f) Participação na organização de evento científico ou de extensão com carga horária de 40 horas ou mais –
um crédito.

g) Prêmio recebido em evento de abrangência nacional ou internacional – dois créditos como primeiro autor
e um como coautor.

h) Participação na Jornada Científica do PPGG, oferecida anualmente. No nível de mestrado o discente
deverá apresentar duas participações e no nível de Doutorado, quatro participações – um crédito;

i) Outras atividades poderão ser consideradas para atribuição de crédito, desde que aprovadas pelo Conselho
e homologadas pelo Colegiado do Programa.
Art. 40. O candidato ao título de Doutor deverá cumprir 28 (vinte e oito) unidades de créditos, dos quais 18
(dezoito) referentes às disciplinas obrigatórias e 10 (dez) às disciplinas eletivas.
Parágrafo Único: Poderão ser validadas como créditos eletivos outras atividades extracurriculares, desde
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que não excedam quatro créditos, obedecendo aos mesmos critérios estabelecidos no Artigo 37º, Parágrafo
Único.
Art. 41. Por solicitação do(a) discente e após parecer favorável do relator designado pelo Conselho do
Programa, poderá ser aprovada a validação de créditos referentes a disciplinas realizadas em outros
programas de Pós-Graduação, obedecendo-se o prazo de validade de cinco anos para os níveis de Mestrado e
Doutorado, desde que não ultrapasse o limite de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total.
Parágrafo Único: Para o reconhecimento desses créditos, deverão ser levados em consideração o conteúdo
programático, a carga horária, o número de créditos e o conceito obtido.
Art. 42. O aproveitamento de cada disciplina será avaliado em níveis de acordo com a seguinte classificação:

a) Conceito A: Excelente, com direito a crédito (nota maior ou igual a 9,0);
b) Conceito B: Bom, com direito a crédito (nota entre 8,0 e 8,9);
c) Conceito C: Regular, com direito a crédito (nota entre 7,0 e 7,9);
d) Conceito D: Insuficiente, sem direito a crédito (nota menor que 7,0).
§ 1º. A avaliação do aproveitamento do(a) discente incidirá sobre a aprendizagem resultante das
aulas, seminários, trabalhos de pesquisa e outras atividades didáticas.
§ 2º. As atividades das disciplinas, incluindo as avaliações, deverão ser integralizadas dentro do
período previsto para sua realização.
§ 3º. A entrega pelo docente da avaliação de cada disciplina à Coordenação do Programa deverá
ocorrer no âmbito do período letivo, não podendo ultrapassar 30 dias corridos da data da última
avaliação dos discentes.
Art. 43. O rendimento acadêmico do(a) discente será calculado atribuindo-se os valores numéricos aos
conceitos obtidos da seguinte forma: Conceito A = 4; Conceito B = 3; Conceito C = 2; e Conceito D = 1,
considerando-se os valores de conversão estabelecidos no Artigo 40º.
Parágrafo Único: O rendimento acadêmico será calculado pela média dos valores numéricos dos conceitos,
ponderada pelo número de créditos das disciplinas cursadas, isto é: R = Σ Ni Ci / Σ Ci, sendo: R –
rendimento acadêmico; Ni – valor numérico do conceito da disciplina; e C: Ci – número de créditos da
disciplina.
Art. 44. Ao discente que não comparecer a pelo menos 75% das atividades programadas em uma disciplina
será atribuído o conceito D, reprovado.
Art. 45. Será desligado do Programa o(a) discente que obtiver dois conceitos finais D na mesma disciplina
ou em disciplinas distintas.
Parágrafo Único: Em caso de atribuição de dois conceitos C em uma ou mais disciplina o(a) discente
perderá a bolsa, caso detenha cota do Programa.
Art. 46. O trancamento de matrícula no Programa, com aprovação do(a) discente, poderá ser solicitado pelo
orientador à Coordenação do Programa para aprovação pelo Colegiado do Programa.
§ 1°. O prazo de trancamento do Programa será de um único período de no máximo seis meses, tanto
para o Mestrado quanto para o Doutorado, sem possibilidade de prorrogação, salvo
normativa/resolução aprovada por instâncias superiores.
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§ 2º. No caso de trancamento, a matrícula do(a) discente no Programa de Pós- graduação deverá ser
efetivada em até 15 (quinze) dias depois de esgotado o período do trancamento.
§ 3º. O prazo de trancamento do Curso não será considerado no cálculo de tempo de permanência do
estudante no Programa.
Art. 47. O trancamento de matrícula em uma determinada disciplina poderá ser requerido pelo(a) discente à
Coordenação do Programa, com aprovação do seu orientador, para aprovação pelo Conselho do Programa.
§1º. Só será permitido o trancamento de matrícula em uma disciplina respeitando o calendário
SIGAA-PROPG.
§2º. Não será admitido mais de um trancamento de matrícula em uma mesma disciplina, exceto por
motivo de força maior, devidamente comprovado e aprovado pelo Conselho do Programa.
Art. 48. O exame de qualificação deverá ser realizado no prazo máximo de até 30 meses para discentes do
curso de Doutorado e de 15 meses para discentes de Mestrado, contados a partir da data da matrícula inicial
do candidato no Programa, devendo cada discente ter concluído o total mínimo de créditos exigidos no
Artigo 36º deste Regimento.
§ 1º. O Exame de Qualificação de Mestrado será realizado através da defesa dos resultados parciais,
de acordo o projeto apresentado e aprovado pelo(a) discente. A apresentação escrita seguindo
modelo disponível na página do Programa e a defesa oral deverão conter os resultados obtidos em
seu projeto de pesquisa, os conhecimentos obtidos na área do projeto e as perspectivas para
finalização da dissertação.
§ 2º. O Exame de Qualificação de Doutorado seguirá segundo Normativa Interna do PPGG.
§ 3º. A banca de examinadores do nível de Mestrado deverá ser composta de acordo com as
indicações do Formulário para Banca Examinadora de Qualificação.
§ 4º. O(a) discente disporá de no máximo trinta (30) minutos no nível de mestrado e cinquenta (50)
minutos no nível Doutorado, para apresentação oral do seu trabalho.
§ 5º. Cada examinador disporá de até cinquenta (50) minutos para realizar sua arguição,
opcionalmente na forma de diálogo.
§ 6º. Encerrado o exame, a Banca Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado a ser
atribuído ao discente, considerando as menções "Aprovado" ou "Reprovado".
§ 7º. Em caso de reprovação em qualquer das duas etapas, um segundo e último exame poderá ser
realizado, no prazo máximo de até 6 meses para o nível de Mestrado e Doutorado após o primeiro
exame, implicando no desligamento do Programa no caso de segunda reprovação.
§ 8º. O(a) discente que realizar a progressão do nível de Mestrado para o Doutorado poderá realizar
o Exame de Qualificação somente após integralizar o número mínimo de Créditos exigido para o
Doutorado.

CAPÍTULO VII
DA ORIENTAÇÃO DE DISCENTES DE MESTRADO E DOUTORADO
Art. 49. Cada discente do Programa será orientado por um membro do corpo docente credenciado e
habilitado conforme o Artigo 13 deste Regimento.
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§ 1º. A orientação será exercida na área específica de formação e produção científica do orientador,
sendo vetada a orientação e coorientação em outra área de pesquisa.
§ 2º. O mestrando poderá solicitar a mudança de orientador uma única vez dentro do limite de 12
meses a partir da matrícula inicial no Programa. Deve ser apresentada carta de anuência do docente
indicado, confirmando a disponibilidade da orientação. O pedido de mudança de orientação será
avaliado pelo Conselho do Programa e referendada pelo Colegiado.
§ 3º. O doutorando poderá solicitar a mudança de orientador uma única vez dentro do limite de 24
meses a partir da matrícula inicial no Programa. Deve ser apresentada carta de anuência do docente
indicado, confirmando a disponibilidade da orientação. O pedido de mudança de orientação será
avaliado pelo Conselho do Programa e referendada pelo Colegiado.
§ 4º. O orientador poderá se desobrigar da orientação do(a) discente em até 3 meses após o exame de
qualificação no nível de Mestrado e de 6 meses no nível de Doutorado, desde que no prazo
regulamentado pelo RI. Fica a cargo do(a) discente procurar dentre os membros do colegiado novo
orientador (a) e apresentá-lo à coordenação do PPGG no prazo máximo de 30 dias corridos. Deve ser
apresentada carta de anuência do docente indicado, confirmando a disponibilidade para a orientação.
O pedido de mudança de orientação será avaliado pelo Conselho do Programa e referendada pelo
Colegiado.
§ 5º. Caso o(a) discente não encontre orientador dentre os membros habilitados do Colegiado do
PPGG no prazo de 90 dias, o mesmo será desligado do Programa;
§ 6º. É vedada a atuação de docente como orientador ou coorientador que seja cônjuge do(a)
discente ou que com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o
terceiro grau, por ascendência ou descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até
o terceiro grau) ou se constitua em amigo íntimo ou inimigo (Resolução 19/2020, Art.52, § 3º).
Art. 50. A dissertação ou a tese deverá ser desenvolvida pelo(a) discente de acordo com o projeto aprovado
no processo de seleção da Pós-Graduação do PPGG. No caso de mudança de projeto, o mesmo deverá ser
justificado formalmente à Coordenação do PPGG com no mínimo 30 dias de antecedência ao exame de
Qualificação.
Art. 51. O(a) discente poderá ser coorientado por até dois docentes com título de doutor e/ou livre docente,
vinculado ou não ao programa desde que isto ocorra com a anuência formal do orientador.
§ 1º. O Coorientador será indicado pelo orientador, que submeterá uma carta de justificativa para a
indicação que constará da anuência de ambos, orientador e coorientador indicado.
§ 2º Mudanças ou novas indicações na equipe de coorientação deverão ser formalizadas até, no
máximo, a data da entrega do exemplar para o exame de qualificação do(a) discente.
Art. 52. O docente Visitante poderá orientar até dois discentes independente no nível, se Mestrado ou
Doutorado, durante a vigência do seu contrato junto à UFPE.
§ 1º. Um docente do Programa deverá ser obrigatoriamente indicado como coorientador da
Dissertação, que assumirá a orientação no caso de finalização do contrato de Visitante ou de
qualquer outro tipo de impedimento.
§ 2º. Encerrado o contrato do Professor Visitante com a UFPE, estará encerrado o vínculo com o
PPGG por demanda do docente e/ou do colegiado .

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 167 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 119

15 DE SETEMBRO DE 2022

62

CAPÍTULO VIII
DA OBTENÇÃO DOS GRAUS DE MESTRE E DOUTOR
Art. 53.O candidato à obtenção do grau de Mestre ou Doutor em Genética deverá satisfazer às seguintes
condições:

a) Ter obtido o número de créditos previsto nos Artigos 37º e 38º, respectivamente, deste Regimento;
b) Ter dissertação ou tese aprovada de acordo com o que estabelece este regimento;
c) Ter preenchido todas as demais exigências constantes no Estatuto, no Regimento Geral da UFPE,
Resolução da Pós-Graduação 09/2020 CCEPE/UFPE e neste regimento.
§ 1º. A Dissertação de Mestrado poderá ser apresentada no modelo tradicional ou de capítulos,
ambos seguindo formatos definidos pelo Colegiado do PPGG. Para o modelo no formato de
capítulos, deverá ser introduzido ao menos um manuscrito formatado para ser enviado para
publicação em periódico científico indexado no JCR, ou já aceito ou publicado com mesmas
especificações, seguindo Normativa Interna do PPGG.
§ 2º. A Tese de Doutorado será apresentada no modelo tradicional ou de capítulos, ambos de
acordo com Normativa Interna do PPGG.
Art. 54. A Dissertação ou a Tese será encaminhada à Coordenação do Programa pelo orientador do(a)
discente com antecedência mínima de 45 dias da data prevista para a defesa, acompanhada de ofício
sugerindo especialistas para a composição da Banca Examinadora que poderão ou não ser acatados pelo
Conselho do Programa.
§ 1º. A Dissertação ou a Tese deverá ser pré-aprovada por um relator interno ao PPGG, indicado e
aprovado pelo Conselho, o qual deverá emitir parecer por escrito no prazo de 10 dias corridos.
§ 2º. Um exemplar corrigido da Dissertação ou da Tese será encaminhado, pelo orientador do(a)
discente, a cada membro da Banca Examinadora, no prazo mínimo de 15 dias corridos antes da
defesa.
§ 3º. A defesa da Dissertação ou da Tese será aberta ao público e amplamente divulgada nos meios
de comunicação pertinentes.
§ 4º. Poderão ser realizadas defesas restritas ao público no caso de proteção da propriedade
intelectual, segundo parecer a ser emitido pela Diretoria de Inovação (DINE) da PROPG após
deliberação e aprovação pelo Conselho.
Art. 55. O grau de Mestre ou de Doutor em Genética será concedido ao candidato cuja dissertação ou tese
for aprovada por Banca Examinadora aprovada pelo Conselho e pelo Colegiado do PPGG e homologada
pela Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
§ 1º. A Banca Examinadora do nível de Mestrado será composta por três examinadores, com título
de Doutor ou livre docente, devendo pelo menos um deles ser externo ao Programa e pelo menos
um deles obrigatoriamente interno do PPGG. Apenas poderão participar da banca examinadora
docentes com produção científica compatível àquelas exigidas dos docentes do Programa, ou seja,
com no mínimo três artigos indexados pelo JCR (segundo Normativa Interna do PPGG) nos
últimos três anos. No nível Mestrado, o orientador não atua como avaliador e sim como Presidente,
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exclusivamente. É vedada a atuação de membro da banca avaliadora de Mestrado que seja cônjuge
do(a) discente ou que com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até
o terceiro grau, por ascendência ou descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral
até o terceiro grau) ou que seja coorientador ou coautor do trabalho apresentado ou que se constitua
em amigo íntimo ou inimigo.
§ 2º. A Banca Examinadora do nível de Doutorado será composta por, além do orientador, quatro
examinadores, com título de Doutor ou livre docente, devendo pelo menos um deles ser externo ao
Programa e de pelo menos um deles obrigatoriamente interno do PPGG. Além do orientador,
apenas poderão participar da banca examinadora docentes com produção científica compatível
àquelas exigidas dos docentes do Programa, ou seja, com no mínimo três artigos indexados pelo
JCR nos últimos três anos. É vedada a atuação de membro da banca avaliadora de Doutorado que
seja cônjuge do(a) discente ou que com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou
colateral até o terceiro grau, por ascendência ou descendência) ou de parentesco civil (em linha reta
ou colateral até o terceiro grau) ou que seja coorientador (exceto em substituição ao orientador) ou
coautor do trabalho apresentado ou, ainda, que se constitua em amigo íntimo ou inimigo.
§ 3º. O orientador presidirá os trabalhos de defesa pública da dissertação ou tese.
§ 4º. Para ambos os níveis, Mestrado e Doutorado, serão indicados dois suplentes para a Banca
Examinadora, com título de Doutor ou livre docente, sendo um deles externo ao Programa,
respeitados os mesmos níveis de produção científica dos §1º e 2º deste Artigo.
§ 5º. O(a) discente disporá de no mínimo trinta (30) e no máximo cinquenta (50) minutos para
apresentação oral do seu trabalho.
§ 6º. Cada examinador disporá de até 50 minutos para realizar sua arguição, opcionalmente na
forma de diálogo.
Art. 56. Concluída a arguição, os membros da Banca Examinadora deliberarão em sessão secreta sobre a
dissertação ou a tese e atribuirão ao candidato uma das seguintes menções:

a) Aprovado
b) Reprovado
Parágrafo Único: A reprovação na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação Stricto
sensu caracteriza a perda de vínculo com o PPGG sem a obtenção do grau pretendido.
Art. 57. O diploma de Mestre ou Doutor será solicitado pelo Programa à PROPG para ser expedido após
o(a) discente cumprir as seguintes exigências:

a) Satisfazer as sugestões de correção e notificação da banca examinadora, a critério do orientador e
conforme comunicação oficial deste ao Conselho declarando concordância com as correções realizadas;

b) Ter fornecido à Coordenação do Programa cópia da dissertação ou tese em formato eletrônico em até
90 dias após a defesa;

c)
d)

Apresentar comprovante de depósito da dissertação ou tese na Biblioteca Central da UFPE;
Apresentar comprovante de “Nada Consta” do sistema de Bibliotecas da UFPE.

CAPÍTULO IX
PARCERIAS INTERNACIONAIS
Art. 58. O Programa poderá adotar dupla ou múltipla titulação através de convênios específicos, aprovados
pela CPPG, de acordo com a resolução 19/2020 do CEPE.
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Art. 59. As parcerias internacionais envolvendo o Programa serão regidas por regulamento próprio previsto
em convênio entre a UFPE e a instituição estrangeira, com detalhamento das atividades de formação e
pesquisa, devendo o título ser reconhecido nas instituições envolvidas.
§ 1º O convênio deve assegurar a expedição do título de Mestre ou Doutor por cada uma das
Instituições parceiras, devendo o título ser reconhecido nos países envolvidos.
§ 2º O tempo de preparação da Tese ou Dissertação se repartirá entre as Instituições interessadas,
conforme estabelecido no convênio.
§ 3º A Tese ou Dissertação terá, preferencialmente, uma única defesa, reconhecida pelas partes
interessadas, conforme estabelecido no convênio.
§ 4º A comissão julgadora da defesa de Tese ou Dissertação deve ser constituída por membros
indicados pelas instituições parceiras, conforme estabelecido no convênio.
Art. 60. A admissão de estudantes estrangeiros nos PPGs será disciplinada por instrução normativa própria
do PPGG.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 61. Das decisões da Coordenação do Programa caberá recurso ao Conselho do Programa e das
decisões deste caberá recurso ao Colegiado do PPGG e às Câmaras de Pesquisa e de Pós-Graduação da
UFPE.
Art. 62. O não cumprimento das disposições do Regimento Interno será avaliado pelo Conselho e
apreciado pelo Colegiado, com as seguintes penalidades previstas:
§ 1º. Advertência notificada via ofício em casos que não gerem dano ao PPGG.
§ 2º. Impedimento de Habilitação Docente.
§ 3º. Descredenciamento do Docente.
Art. 63. Os casos omissos neste Regimento serão apreciados pelo Conselho e deliberados pelo Colegiado
do Programa.
Art. 64. Este Regimento entrará em vigor na data de publicação no Boletim Oficial da UFPE.
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
(Aprovado na reunião do colegiado, 27/07/2021)
REGIMENTO INTERNO
Capítulo I
Dos Objetivos e Organização
Art.1º - O Programa de Pós-Graduação em Odontologia é vinculado ao Centro de Ciências da Saúde (CCS)
da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO e funciona em dois níveis: Mestrado e Doutorado.
Art.2º – Os cursos do Programa serão qualificados pela área a que se referem: o Mestrado conferirá o título
de Mestre em Odontologia e o Doutorado conferirá o título de Doutor em Odontologia.
Capítulo II
Da Organização Administrativa
SEÇÃO I – Da Coordenação
Art. 3º - O Programa de Pós-Graduação terá um Coordenador (a) e um Vice-coordenador (a) dentre os
docentes permanentes, eleitos pelo Pleno do Colegiado do Programa de Pós-Graduação, homologados pelo
Conselho Departamental do Centro e nomeados pelo Reitor da UFPE, de acordo com o artigo 21 da
Resolução 19/2020 do CEPE.

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Programa de Pós-Graduação, além das previstas na Resolução
19/2020 do CEPE, as seguintes:
I- Organizar o plano anual do Programa de Pós-Graduação em concordância com o Colegiado.
II- Fiscalizar o cumprimento dos programas de ensino e a execução dos demais planos de trabalho escolares.
III- Providenciar e efetuar prestação de contas dos recursos do Programa de Pós-Graduação e dispor sobre os
recursos destinados ao mesmo;
Parágrafo Único - As atribuições previstas nos incisos I, II e III, serão executadas pelo Vice-coordenador
(a) na ausência ou impedimento do Coordenador (a).
SEÇÃO II – Do Colegiado do Programa
Art. 5º - O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia será composto pelos docentes, por
representantes dos técnicos administrativos, por um (a) representante do corpo discente nível Mestrado e por
um (a) representante do corpo discente nível Doutorado.
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Parágrafo Único – O (a) representante do corpo discente nível Mestrado será eleito (a) dentre e pelos
discentes regularmente matriculados no Curso de Mestrado, com um mandato de um ano. O (a) representante
do corpo discente nível Doutorado será eleito(a) dentre e pelos discentes regularmente matriculados no Curso
de Doutorado, com um mandato de um ano renovável por mais um ano.
Art.6º - São atribuições do Colegiado do Programa além das dispostas conforme artigo 17 da Resolução
19/2020 as seguintes:
I- estabelecer a lista de disciplinas ofertada aos discentes do Programa, em cada período letivo, antes do
início do mesmo, bem como as prioridades de matrícula entre os discentes que as pleitearem, atendidos os
limites de vagas;
II- Realizar as determinações emanadas do Conselho Departamental ao qual está vinculado.
III- Apreciar as sugestões do Conselho Departamental, dos docentes e dos discentes, relativas ao
funcionamento do Curso;
IV- Decidir sobre os recursos de discentes, referentes a assuntos acadêmicos do Programa;
V- Opinar sobre quaisquer outras matérias de interesse do Programa que lhe sejam encaminhadas por órgãos
das Unidades ou da Administração Superior;
VI - Designar a Banca Examinadora para os candidatos ao ingresso no Programa de Pós-Graduação e bem
como a banca examinadora para qualificação e defesa de Dissertação/Tese;
VII- Credenciar e descredenciar Docentes para o Programa;
VIII- Aprovar a criação e extinção de áreas/linhas de pesquisa;
IX- Eleger um Coordenador (a) e um Vice-coordenador (a) dentre os docentes permanentes do Programa de
Pós-Graduação em Odontologia. Para efeito de quórum 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos Docentes
Permanentes;
X- Aprovar os orientadores de Dissertações e Teses;
XI- Aprovar modificações do Regimento Interno;
XII – Instituir e aprovar a Comissão de Autoavaliação do Programa, cujas diretrizes, componentes e plano de
trabalho constarão no Projeto para estabelecimento de tal Comissão. A Comissão de Autoavaliação será
composta por 3 docentes permanentes, 1 representante discente, 1 representante do corpo técnicoadministrativo, e 2 egressos do Programa. As diretrizes e etapas do processo de autoavaliação, preparação,
implementação, divulgação dos resultados, uso dos resultados e meta-avaliação, seguirão o Documento
Norteador para o Processo de Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPE
proposto pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
XIII- Instituir outras comissões para o auxílio aos trabalhos da coordenação de curso (comissão de
acompanhamento discente, comissão de bancas, comissão de avaliação e preenchimento da plataforma
Sucupira, dentre outras);
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XIV - Decidir sobre os casos omissos neste Regimento, observada a legislação aplicável e nos limites de sua
competência decisória.
§ 1º- O Colegiado poderá designar docente ou instituir comissão especial composta por docentes
permanentes do Programa, de caráter permanente ou transitório, para emitir parecer e/ou decidir sobre
matérias relacionadas com as suas atribuições, exceto mudanças no Regimento, mudanças na Estrutura
Curricular, eleição do Coordenador (a) e Vice – coordenador (a) do Curso, , bem como aprovação de demais
Normativas Internas do PPG e credenciamento e descredenciamento de docentes.
§ 2º– O Colegiado da Pós-Graduação em Odontologia se reúne com maioria simples de votos, ou seja,
presença de cinquenta por cento mais um do número total de membros que o compõe, cabendo ao
Coordenador os votos de Quantidade e Qualidade, este em caso de empate. As reuniões do Colegiado do
PPG-Odonto ocorrerão de forma presencial ou remota (virtual, em ambiente eletrônico), conforme
convocação do coordenador do Programa.
§ 3º- O credenciamento do corpo docente do PPG deve seguir as normativas presentes na Instrução
Normativa CPPG 01/2021, os índices presentes em normas da CAPES ou no respectivo Documento de Área.
Além desses documentos norteadores, para o credenciamento, o docente deve apresentar nos últimos 4 anos,
4 artigos publicados em periódicos com fator de impacto (JCR) igual ou maior a 1.2 ou CiteScore (Scopus)
igual ou maior a 2.0.
§ 4º Esses indicadores bibliométricos poderão ser reavaliados pelo Colegiado do PPG a qualquer momento
de acordo com as tendências do Fator de Impacto e CiteScore apresentadas pelos periódicos da área de
Odontologia e áreas afins, os quais são calculados anualmente. Artigos com mais de um autor do Núcleo
Permanente podem ser listados, mas serão considerados apenas para o docente indicado.
§ 5º O credenciamento de docentes do PPG deve ocorrer preferencialmente no início do ciclo de avaliação da
CAPES e terá validade de 2 anos, o qual deve ser novamente avaliado, conforme consta na Instrução
Normativa CPPG 01/2021.
§ 6º- O recredenciamento do corpo docente do PPG deve seguir as normativas presentes na Instrução
Normativa 01/2021 da CPPG, os índices presentes em normas da CAPES ou no respectivo Documento de
Área. Além desses documentos norteadores, para o recredenciamento, o docente deve apresentar nos últimos
4 anos, 4 artigos publicados em periódicos com fator de impacto (JCR) igual ou maior a 1.2 ou CiteScore
(Scopus) igual ou maior a 2.0. Em todos os artigos, um discente ou egresso do PPG deve constar entre os coautores. Artigos com mais de um autor do Núcleo Permanente podem ser listados, mas serão considerados
apenas para o docente indicado.
§ 7º- O recredenciamento de docentes do PPG deve ocorrer preferencialmente no início do ciclo de avaliação
da CAPES e deve ser renovado a cada 2 anos, conforme consta na Instrução Normativa CPPG 01/2021.
Esses indicadores bibliométricos poderão ser reavaliados pelo Colegiado do PPG a qualquer momento de
acordo com as tendências do Fator de Impacto e CiteScore apresentadas pelos periódicos da área de
Odontologia e áreas afins, os quais são calculados anualmente.
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Capítulo III
Do Processo de Seleção e Admissão dos Dicentes
Art. 7º - Serão qualificados a se inscrever na seleção (através de edital padrão UFPE conforme artigo 25 da
Resolução 19/2020 do CEPE) para admissão no programa de Pós-Graduação em Odontologia, Nível
Mestrado, Cirurgiões-Dentistas, brasileiros ou estrangeiros, portadores de diplomas de graduação plena
expedidos por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e do Desporto ou autorizados pela
UFPE.
Parágrafo Único – Excepcionalmente poderão participar do processo de seleção candidatos cursando o
último período da graduação, os quais poderão ser matriculados após a devida conclusão do curso de
graduação de acordo com artigo 30 da Resolução 19/2020 do CEPE.

Art. 8º - Serão qualificados a se inscrever na seleção (através de edital padrão UFPE conforme artigo 25 da
Resolução 19/2020 do CEPE) para admissão no programa de Pós-Graduação em Odontologia, Nível
Doutorado, os portadores de diploma ou certificados de cursos de mestrado reconhecidos pelo Ministério da
Educação ou ainda, candidatos mestrandos cujas defesas estejam previstas para antes do período de matrícula
destes caso sejam aprovados na seleção do Programa de Pós-Graduação em Odontologia.

Art. 9º - Prova de proficiência na língua portuguesa é obrigatória para os candidatos estrangeiros.
Art. 10 - No ato de inscrição, conforme estabelece o Edital de Seleção padrão UFPE, o candidato deverá
preencher a ficha de inscrição e apresentar os seguintes documentos:
I - Carteira de identidade (Passaporte para os candidatos estrangeiros)
II- Título de eleitor (Brasileiros)
III- C.P.F (Brasileiros)
IV- Quitação do serviço militar (quando se aplicar)
V- Histórico escolar
VI- Curriculum Vitae organizado de acordo com o Edital de Seleção Padrão UFPE
VII - 2 (duas) fotos 3x4
VIII- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor vigente e na forma
estabelecida pela UFPE.
Art. 11 - Os candidatos deverão ser avaliados pela Comissão de Seleção indicada pelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação, composta de 3 (três) docentes membros do Corpo Docente. O processo de
seleção, conforme estabelece o Edital de Seleção padrão UFPE constará de:
I-

MESTRADO

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 167 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 119

15 DE SETEMBRO DE 2022

69

a) - Prova escrita de conhecimento específico, com caráter eliminatório;
b) - Proficiência na língua inglesa, com caráter classificatório;
c) - Análise do pré-projeto de pesquisa, de caráter classificatório.
II - DOUTORADO
a) - Análise do pré-projeto de pesquisa, com caráter eliminatório;
b) - Proficiência na língua inglesa, com caráter eliminatório.
c) - Análise do Curriculum Vitae e histórico escolar, organizado de acordo com o Edital de
Seleção Padrão UFPE, com caráter classificatório;
§ 1º - A prova escrita será elaborada com base em um conteúdo programático previamente elaborado pela
comissão de seleção e este conteúdo constará no Edital de Seleção padrão UFPE.
§ 2º - O exame do Curriculum Vitae será apreciado no modelo do BAREMA organizado de acordo com o
Edital de Seleção Padrão UFPE.
§ 3 º - A Defesa do pré-projeto do candidato à vaga no Mestrado ocorrerá de acordo com o Edital de
Seleção padrão UFPE
§ 4 º - A Defesa do pré-projeto do candidato à vaga no Doutorado ocorrerá de acordo com o Edital de
Seleção padrão UFPE
Art. 12 - Os candidatos aprovados e classificados e de acordo com a ordem de classificação e vagas
oferecidas, solicitarão sua matrícula no Programa de Pós-Graduação em Odontologia conforme os artigos 30
e 31 da Resolução 19/2020 do CEPE.
Capítulo IV
Do Funcionamento dos Cursos
Art. 13 - O número de vagas oferecidas anualmente será determinado pelo Colegiado do Programa de PósGraduação em Odontologia e estabelecido no Edital de Seleção padrão UFPE.

Art. 14 - As atividades teóricas constarão de aulas, seminários, e cursos de curta duração e, serão realizadas
na sede do Programa ou em local estabelecido pela Coordenação. As atividades práticas constarão da
participação nas seguintes atividades: clínicas, para atendimento assistencial aos pacientes; ambulatoriais,
para diagnóstico e acompanhamento dos casos; e laboratoriais, quando será feito o treinamento dos discentes
na execução de técnicas laboratoriais.
Parágrafo único. Ao término de cada disciplina os discentes serão submetidos à avaliação pelo docente
responsável pela mesma, sendo exigida a frequência mínima de 75% do discente de acordo com a LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de acordo com o artigo 38 da Resolução 19/2020 do CEPE.
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Art. 15 - O Curso de Mestrado em Odontologia terá a duração mínima de 12 (doze) meses e o tempo regular
de duração do curso de 24 (vinte e quatro) meses e o de Doutorado, a duração mínima de 24 (vinte e quatro)
meses e o tempo regular de duração de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir do mês/ano da matrícula
inicial do discente até o mês/ano da efetiva defesa da Dissertação ou da Tese conforme artigo 47 da
Resolução 19/2020 do CEPE.
§ 1º – Nos casos devidamente justificados e a critério do Colegiado, o Mestrado poderá ser prorrogado por
até 6 (seis) meses e o Doutorado, por até 6 (seis) meses.
§ 2º - O discente de mestrado e o discente de doutorado poderão solicitar o trancamento de vínculo por
motivos relevantes, devidamente justificados e com parecer de concordância do orientador conforme § 3º
artigo 47 da Resolução 19/2020 do CEPE até o prazo máximo de 6 (seis) meses, desde que tenha cursado e
sido aprovado em pelo menos duas (2) das disciplinas oferecidas, no primeiro semestre do Curso, não sendo
este período considerado para efeito de contabilização do prazo máximo exigido para a conclusão do curso.
§ 3º O discente será desligado dos cursos nas seguintes situações:
I

– não defender dissertação ou tese dentro do prazo máximo de permanência no curso;

II - ser reprovado duas vezes na mesma ou em duas disciplinas distintas;
III – no caso de prorrogação, não defender a dissertação ou a tese até o prazo final da
prorrogação;
IV – no caso de trancamento de vínculo, não renovar sua matrícula em até 15 dias depois de
esgotado o período de trancamento;
V – ter sido reprovado no exame de qualificação do Projeto conforme definido no Regimento
Interno do Programa;
VI - o discente desligado do Programa somente poderá voltar a se matricular após aprovação
em novo concurso público de seleção e admissão;
VII - Caso tenha sido desligado do curso por mais de uma vez, fica vedado novo ingresso do/da
candidato/a no mesmo curso.
VIII
– A cada semestre, o discente deve se matricular em disciplinas do curso ou, tendo
cumprido todos os créditos, efetuar a sua atividade de orientação individual. Caso contrário, estará
automaticamente desligado do Programa de acordo com artigo 34 da Resolução 19/2020 do CEPE.
§ 4º O tempo regular de duração dos cursos de mestrado e doutorado, nos termos deste artigo, não implica
concessão de bolsa por período similar.

Art. 16 - A cada disciplina serão atribuídos créditos. A unidade de crédito corresponderá a 15 horas de aulas
teóricas e/ou práticas, não sendo permitidas frações de créditos conforme artigo 42 da Resolução 19/2020 do
CEPE.
Art. 17. Os critérios de desempenho em componentes curriculares, assim como a forma de avaliação deverão
ser definidos pelo colegiado e estar previsto no Regimento Interno ou em Normativa Interna e devem seguir
os conceitos:
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A – Excelente (aprovado com direito a crédito);
B – Bom (aprovado com direito a crédito);
C – Regular (aprovado com direito a crédito);
D – Insuficiente (reprovado sem direito a crédito);
F – Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%).
Art 18. Para fim de aferição do rendimento acadêmico do discente serão atribuídos valores numéricos aos
conceitos, da seguinte forma:
A = 4,00
B = 3,00
C = 2,00
D = 1,00
F = 1,00
§1º O rendimento geral de cada discente, no conjunto dos componentes curriculares cursados, será expresso
por meio do Coeficiente de Rendimento (CR), a ser calculado pela média dos conceitos, ponderada pelo
número de créditos das disciplinas cursadas, conforme fórmula abaixo:
CR = = ∑ Ni.Ci / ∑ Ci
Onde:
CR -coeficiente de rendimento
Ni - valor numérico do conceito da disciplina “i”;
Ci - número de créditos da disciplina “i”.
§2º O resultado do cálculo do Coeficiente de Rendimento (CR), na forma estabelecida neste artigo, será
expresso em duas casas decimais.
Art 19. A frequência dos discentes e os resultados da avaliação em cada componente curricular deverão ser
informados pelos docentes, no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação, antes do início do período
letivo subsequente, cabendo ao Colegiado disciplinar os casos excepcionais.
Art 20. No PPG-Odonto, o número de créditos necessários para integralização será de 24 (vinte e quatro)
créditos, tanto para o Mestrado e 30 (trinta) para o Doutorado.
Art 21. Por decisão de 2/3 do Colegiado a Estrutura Curricular poderá ser alterada de acordo com a
conveniência e disponibilidade do Programa. A estrutura curricular do PPG e suas posteriores alterações
serão objeto de análise da PROPG e homologação da CPPG e só terão validade após sua publicação no B.O.
da UFPE
Art. 22 - Cada Disciplina terá um programa fixado pelo docente responsável pela mesma e aprovado pelo
Colegiado.
Parágrafo único: Os assuntos relacionados pelo responsável pela disciplina versarão sobre temas que
permitam discussão crítica e especulativa apreciada em face da literatura atualizada.
Art. 23 - O Colegiado do Programa poderá aproveitar créditos obtidos em outros Programas de PósGraduação, observando-se a paridade de carga horária/créditos. O número de créditos aproveitados
transferidos não poderá ultrapassar um terço do número total de créditos exigidos para a obtenção do Grau de
Mestre ou Doutor conforme artigo 44 da Resolução 19/2020 do CEPE.
Capítulo V
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Da Avaliação e do aproveitamento das atividades
Seção I - Obtenção dos créditos
Art. 24 - A frequência às disciplinas teóricas e práticas é obrigatória, além da atividade de pesquisa, que
deverá compreender no mínimo 75% da carga horária correspondente.
Art. 25 - O aproveitamento nas disciplinas e outras atividades do curso serão avaliados por meio de provas,
trabalhos de pesquisa individual ou por outro processo, a critério do docente responsável pela disciplina e de
acordo com a aprovação do Colegiado,
Parágrafo único: A frequência dos discentes e os resultados da avaliação em cada componente curricular
deverão ser informados pelos docentes, no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação, antes do início
do período letivo subsequente, cabendo ao Colegiado disciplinar os casos excepcionais."
Seção II – Aproveitamento do trabalho acadêmico
Art. 26 – A Dissertação e a Tese deverão constituir trabalho final de pesquisa com caráter individual e
inédito conforme artigo 54 da Resolução 19/2020 do CEPE.
§ 1˚ - A Dissertação ou a Tese deverá refletir a importância de sua contribuição para a área de conhecimento
e sua originalidade.
§ 2˚ - O projeto de Dissertação ou Tese que constituir em pesquisa envolvendo seres humanos deverá ter
sido previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE de acordo com o artigo 56 da
Resolução 19/2020 do CEPE.
Art. 27 - O cumprimento do cronograma de execução da Dissertação/Tese será iniciado paralelamente à
entrada do discente no Programa.
Art. 28 - Os discentes deverão apresentar os temas de suas Dissertações/Teses e protocolos de pesquisa, os
quais deverão ser aprovados pelo Colegiado.
Parágrafo único: - Compete ao Colegiado estabelecer a forma admitida de composição e formatação de
dissertação e tese a ser apresentada conforme o artigo 57 da Resolução 19/2020 do CEPE.
Seção III – Da comissão examinadora
Art. 29 - A defesa da Dissertação/Tese será pública e amplamente divulgada entre o meio científico. A
realização da defesa de Dissertação/Tese estará condicionada à solicitação prévia, com um prazo mínimo de
20 dias de antecedência, no âmbito do PPG por meio dos procedimentos estabelecidos pela PROPG.
Parágrafo único: O Colegiado do Programa, antes da defesa, indicará três docentes como membros efetivos e
dois suplentes para compor a comissão examinadora do Exame de Qualificação ou Pré-banca. Nesta
composição deverá ser cumprida a exigência em sua composição de um mínimo de um docente permanente
membro do Colegiado de Curso, além de um mínimo de um docente externo ao programa.
Art. 30 – Os projetos de dissertação e de tese de cada discente deverão ser submetidos a um Exame de
Qualificação ou a uma Pré-banca de Dissertação/Tese. Essa comissão avaliadora do Exame de Qualificação
ou Pré-banca será composta por três avaliadores, com a exigência em sua composição de um mínimo de um
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docente permanente membro do Colegiado de Curso, além de um mínimo de um docente externo ao
Programa. Os membros do Exame de Qualificação e/ou Pré-banca de Dissertação/Tese, em conjunto,
emitirão um parecer sobre o projeto de dissertação/tese no que se refere à metodologia e a contribuição
científica, recomendando, se for o caso a revisão de tópicos discutidos.
§ 1˚ - Os discentes de mestrado disporão de um prazo entre seis e doze meses para se submeterem ao Exame
de Qualificação.
§ 2˚- Os discentes de doutorado disporão de um prazo entre seis e doze meses para se submeterem ao Exame
de Qualificação.
§ 3˚ – Caso a comissão examinadora do Exame de Qualificação verifique que a metodologia e/ou a falta de
conteúdo científico não mostre condições do trabalho ser defendido, o projeto de dissertação/tese deverá ser
reformulado.
§ 4˚ - Caso a comissão examinadora da Pré-banca reprove a Dissertação/Tese o candidato será desligado do
Programa.
Art. 31 - Serão adotadas normas para avaliações preliminares da Dissertação/Tese:
I- O projeto de pesquisa concluído será por sua vez discutido, conjuntamente, pelo candidato e Orientador e
aprovado pelo Colegiado do Programa.
II– Depois de concluída a dissertação/tese, o candidato apresentará cópias para serem previamente
apreciadas pelos membros da comissão examinadora.
III- O candidato apresentará seu trabalho através de exposição oral com projeção de slides com tempo de 30
minutos. Cada membro da comissão examinadora disporá de 30 minutos para arguição.
Art. 32 - Para a defesa de Dissertação/Tese, o discente deverá cumprir o mínimo de 24 (vinte e quatro)
créditos e ser considerado apto pelo Orientador, e pela comissão examinadora do Exame de Qualificação ou
Pré-banca, devendo encaminhar à Coordenação do Programa cópia digital.
§1º - Após a defesa e aprovação da Dissertação/Tese, o discente deverá entregar a Coordenação 05 (cinco)
cópias da mesma, encadernada em capa dura, e em formato digital.
§2 º - A capa deverá ser na cor oficial do Programa e deverá trazer em seu lado esquerdo, em letras
douradas, as iniciais do autor seguidas pelo sobrenome, e o título obtido.
§3º - O discente deverá assinar uma autorização para a Coordenação reter e emprestar as cópias da
Dissertação/Tese.
Art. 33 - Depois da entrega da Dissertação/Tese pelo discente para defesa, o Colegiado do Programa disporá
de 45 (quarenta e cinco) dias para a indicação dos examinadores. Um exemplar da Dissertação/Tese será
encaminhado, pela secretaria do Programa, a cada membro da Banca Examinadora, com um prazo mínimo de
20 (vinte) dias antes da defesa.
Art. 34 - O Colegiado do Programa indicará a Banca Examinadora do Doutorado que será composta por 05
(cinco) docentes com título de doutor devendo pelo menos 02(dois) deles serem externos ao Programa. Dois
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suplentes deverão possuir o título de doutor, necessariamente, indicado para a Banca Examinadora, sendo 1
(um) interno e 1 (um) externo ao Programa do Curso.
Art. 35 O Colegiado do Programa indicará a Banca Examinadora do Mestrado que será composta por 03
(três) docentes, com título de doutor, sendo, pelo menos, 1 (um) interno e 1 (um) externo ao Programa. Dois
suplentes deverão possuir o título de doutor, necessariamente, indicado para a Banca Examinadora, sendo 1
(um) interno e 1 (um) externo ao Programa do Curso.
§1º - O Presidente da banca examinadora será o docente do Quadro Permanente do Programa de PósGraduação mais antigo no exercício ou o Orientador e/ou coorientador da Dissertação ou Tese, se este fizer
parte da banca examinadora.
§2º - O orientador da Dissertação/Tese figurará na defesa, podendo no final da arguição prestar informações
quando solicitadas por qualquer dos membros da banca examinadora ou pelo mestrando/doutorando ou ainda
por sua própria iniciativa, desde que haja interesse de esclarecimentos e aquiescência do Presidente da
Banca. As informações, explanações ou próprio mérito do Orientador não serão considerados na avaliação da
dissertação/tese do candidato.
§3º - A sessão de defesa do trabalho de conclusão poderá acontecer de forma presencial ou remota com a
participação do discente e dos examinadores, conforme o estabelecido no Regimento Interno do PPG;
§4º Na hipótese de participação remota (não presencial), nos termos deste artigo, é possível que a assinatura
da ata de defesa seja substituída pela menção explícita à participação por meio de vídeo conferência, em
consonância com o disposto nesta Resolução.
Art. 36 - O Julgamento da Dissertação/Tese compreenderá duas etapas:
I. Explanação do candidato:
a

- a explanação do candidato será pelo período de até 30 minutos sobre o assunto da

Dissertação/Tese, compreendendo o objetivo, material, montagem dos métodos, resultados, comentários e
conclusões além de referir e justificar as falhas que reconhecer existir, apresentar sugestões para continuação
da investigação e expressar o valor da linha de pesquisa utilizada;
b

- na sua explanação, o candidato poderá empregar meios áudios - visuais e outros recursos que julgar

convenientes para melhor apresentação do seu trabalho;
II - Arguição pelos Examinadores:
a - será concedido a cada Examinador um período de 20 minutos para proceder apreciações críticas ou
arguições em torno do assunto da Dissertação/Tese e tendo o candidato igual prazo para responder ao
examinador;
b - a arguição, a critério de cada examinador, poderá ser na modalidade de diálogo e, neste caso, o prazo será
de 40 minutos.
c - a critério do Presidente da banca, cada examinador poderá prorrogar o seu prazo ou voltar a arguir o
candidato por até 20 minutos.
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Art. 37. O critério de julgamento da Dissertação/Tese fundamentar-se-á:
I - na metodologia e valor científico;
II- na capacidade de explanação e defesa do candidato.
Parágrafo único: O julgamento será realizado em ambiente estritamente acadêmico.
Seção IV – Da orientação de discentes
Art. 38. - O(a) Orientador(a) e o(a) discente poderão desde o início do Programa de Pós- Graduação em
Odontologia, estipular as condições e distribuição do trabalho, definindo prioridades autorais na publicação
da pesquisa, no todo ou em parte.
§1º - O Orientador atenderá as condições expressas da Resolução número 19/2020, do CEPE, concernente
ao Artigo 52.
§2º - O Colegiado, de acordo com o Orientador poderá indicar um co-orientador interno ou externo ao
Programa que auxiliará o orientador na execução do trabalho. O Orientador deverá ser portador de, no
mínimo, título de Doutor, e pertencer ao Colegiado do Programa. Em casos especiais, poderá o Orientador
indicar um Co-Orientador, contudo, a responsabilidade pela condução do trabalho será do Orientador
aprovado pelo Colegiado. Os trabalhos de pesquisa deverão envolver tópicos relacionados à Odontologia ou
áreas correlatas, pertencentes às linhas de pesquisa do Curso.
§3º - Orientador e discente assumirão mediante um documento, a ser aprovado pelo Colegiado, o
cronograma para elaboração da Dissertação/Tese.
§4º - Em caso de rescisão de compromisso por uma das partes, o discente procurará, junto ao Colegiado do
Programa, apresentar necessárias providências.
Seção V – Da obtenção do Grau
Art. 39. - Encerrado o exame, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado a
ser atribuído ao candidato ao grau de Mestre/Doutor, considerando as seguintes menções:
I-

Aprovado;

II-

Reprovado.

Parágrafo único: - O candidato só será considerado aprovado se obtiver a maioria simples dos votos dos
membros participantes da Comissão Examinadora
Art. 40. - O Diploma de Mestre/Doutor será solicitado à PROPG pelo programa após o discente cumprir
todas as exigências do Curso e da Comissão Examinadora.
§ 1º - Para expedição do diploma, o discente deverá entregar previamente cópias da versão definitiva da
Dissertação/Tese na Biblioteca Central da UFPE conforme Resolução.
§ 2º - Para efeito de registro do diploma no Serviço de Registro de Diplomas (SRD) é necessário que o
mesmo disponha do Regimento e Estrutura Curricular do Curso devidamente aprovados e atualizados.
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Capítulo VI
Das Disposições Transitórias
Art. 41 - Casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo Colegiado do Programa.
Art. 42 - Das decisões do Colegiado do Programa caberá recurso à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão.
Art. 43 - O presente Regimento poderá sofrer alterações ou atualizações, mediante aprovação do Colegiado
e homologação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Art. 44 - O presente regimento entrará em vigor após sua publicação no Boletim Oficial da UFPE.
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
(Aprovado em reunião do colegiado, 04/08/2021)
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco tem por
finalidade desenvolver e aprimorar a formação de pessoal com capacidade para atuar no ensino, na produção
e socialização de conhecimento científico.
Parágrafo único. O Programa mantém um curso de mestrado e um curso de doutorado, de caráter presencial
e acadêmico.
Art. 2º São os seguintes os objetivos específicos da Pós-Graduação em Serviço Social:
I. formar docentes que atendam qualitativa e quantitativamente à expansão do ensino de Serviço Social;
II. preparar pesquisadores que desenvolvam conhecimentos relativos à realidade social e às exigências de
intervenção nessa realidade;
III. formar mestres/as e doutores/as em Serviço Social que possam contribuir para a formulação e
implementação das políticas sociais, tanto em órgãos públicos como privados.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PROGRAMA
SEÇÃO I
DO COLEGIADO DO PROGRAMA
Art. 3º A Pós-Graduação em Serviço Social, vinculada ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas é objeto de
coordenação central por intermédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação (CPPG) e segue diretrizes instituídas na Resolução 19/2020 do Conselho de Ensino Pesquisa
e Extensão (CEPE/UFPE).
Art. 4º O PPGSS tem por órgão de deliberação superior o Colegiado, composto pelos docentes,
representante de técnicos/as administrativos/as e dos/das discentes de mestrado e de doutorado a ele
vinculados/as, respeitando o disposto no Estatuto da UFPE.
§ 1º O/A representante discente de cada nível de pós-graduação stricto sensu, eleito/a dentre e pelos/as
discentes regulares dos respectivos níveis do Programa terá mandato de 1 (um) ano, podendo ser
reconduzido por mais um ano, no caso de discente de doutorado.
§ 2º O representante de técnicos/as administrativos/as exercerá mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado por igual período;
Art. 5º O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social reunir-se-á quando convocado pelo/a
Coordenador/a do Programa ou pela maioria de seus membros, devendo tal convocação ser feita com
antecedência mínima de 48 horas e acompanhada de pauta para discussão.
§ 1º Os/As servidores/as (docentes e técnicos-administrativos) que estiverem de licença ou em afastamento
(exceto no que respeita às férias e efetivo exercício) ficam impedidos de participar de votação de matéria no
Colegiado, não sendo nem sua ausência e nem sua eventual presença considerada para efeito de quórum.
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§ 2º As reuniões do Colegiado, presenciais e não presenciais (de forma virtual em ambiente eletrônico),
ocorrerão mediante o disposto neste Regimento Interno, observado o Regimento Geral da UFPE, com
quórum mínimo composto por maioria simples, ou seja, com a presença de cinquenta por cento mais um do
número total de membros que o compõem.
§ 3º As Reuniões não presenciais, através de teleconferência ou comunicações eletrônicas via internet, serão
admitidas em caráter excepcional, observado o disposto no Regimento Geral da UFPE, ou mediante
concordância de 50% mais um do total de membros do colegiado e seguem os critérios estabelecidos no
caput do art. 5º deste Regimento.
§ 4º Em reunião presencial, é facultada a participação virtual de algum membro do colegiado, mediante
justificativa.
Art. 6º São atribuições do Colegiado do Programa de Pós-Graduação:
I.

orientar e acompanhar o funcionamento acadêmico, pedagógico, didático e orçamentário do Programa;

II. aprovar os componentes curriculares creditáveis (disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e outras
atividades acadêmicas) para integralização curricular e as alterações ocorridas na estrutura curricular
com as respectivas epígrafes, ementas indicativas do conteúdo programático, cargas horárias, número de
créditos e suas condições de obtenção, encaminhando-os à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do
CEPE;
III. aprovar o Regimento Interno e posteriores alterações, de acordo com as normas em vigor na UFPE;
encaminhando-o à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPE;
IV. elaborar e implementar o Planejamento Estratégico do PPGSS, considerando a autonomia do Programa,
as ações estratégicas da UFPE e as recomendações da CAPES;
V. instituir a Comissão de Autoavaliação, observando as recomendações da CAPES, o Documento da área
e as normas institucionais relacionadas ao tema;
VI. apreciar, deliberar e colaborar com a implementação do processo de autoavaliação do Programa;
VII. eleger a coordenação e a vice-coordenação do PPGSS, através de eleição própria;
VIII. deliberar sobre processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes, nos
termos da IN 01/ 2021 e deste Regimento;
IX. implementar determinações emanadas dos órgãos superiores da UFPE aos quais o Programa está
vinculado;
X. apreciar, quando for o caso, as sugestões do Conselho Departamental do CCSA, do Departamento de
Serviço Social, de docentes e de discentes, relativas ao funcionamento do Programa;
XI. opinar sobre infrações disciplinares estudantis e encaminhá-las, quando for o caso, aos órgãos
competentes;
XII. decidir sobre requerimentos e recursos impetrados, estabelecendo relatores quando entender necessário;
XIII. apoiar a Coordenação do Programa no desempenho de suas atribuições;
XIV. decidir sobre solicitações de transferência de discentes provenientes de outros Programas de pósgraduação, de acordo com o estabelecido no Art. 33 deste Regimento;
XV. avaliar o parecer dos relatores do Programa sobre solicitações de reconhecimento de títulos de pósgraduação obtidos em instituições estrangeiras encaminhadas pela ProPG;
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XVI. discutir e deliberar sobre proposta de edital do Processo Seletivo de candidatos, bem como número de
vagas ao Mestrado e Doutorado do PPGSS;
XVII. designar a Comissão de Seleção de candidatos/as ao ingresso no Programa de Pós-Graduação;
XVIII. homologar os resultados da Seleção de candidatos/as ao ingresso no Programa de Pós-Graduação;
XIX. designar a Comissão de Bolsas de Estudos do Programa de Pós-Graduação, que poderá criar critérios
adicionais às normas para concessão de bolsas das agências de fomento, submetendo-os ao Colegiado;
XX. deliberar sobre assuntos pertinentes ao corpo discente:
XXI. indicar orientadores de dissertação e tese e autorizar eventuais substituições, ouvidas as partes
interessadas;
XXII. indicar, quando julgar necessário, disciplinas não computadas para a integralização dos créditos, que
o/a discente deverá cursar para complementar sua formação;
XXIII. dispensar e aprovar equivalência de disciplinas;
XXIV. aprovar pedidos de trancamento de semestre;
XXV. aprovar pedidos de prorrogação de prazo para conclusão do Curso;
XXVI. deliberar sobre outros assuntos de interesse do curso/programa.
XXVII. homologar a composição das bancas de defesa de dissertação e tese;
XXVIII.

homologar o calendário acadêmico proposto pela coordenação;

XXIX. aprovar as propostas de realização de estágio pós-doutoral, considerando as normativas da UFPE.
XXX. desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo Estatuto e Regimento Geral da
Universidade Federal de Pernambuco, por Resoluções dos órgãos deliberativos superiores da UFPE,
pelo Regimento Interno e pelas normativas internas
XXXI. deliberar sobre assuntos de interesse do Programa, a partir de demanda de docente, discente ou
técnico/a administrativo/a.
Art. 7º O Colegiado poderá designar docente ou instituir comissão especial, de caráter permanente ou
transitório, para emitir parecer sobre matérias relacionadas às suas atribuições, devendo os assuntos a seguir
serem decididos necessariamente pelo pleno do Colegiado:
I.

mudanças na Estrutura Curricular e no Regimento Interno, bem como aprovação de demais Normativas
Internas do PPGSS;

II. eleição do/a coordenador/a e vice-coordenador/a do PPGSS e
III. credenciamento e descredenciamento de docentes.
SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 8º O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social será dirigido por um/a Coordenador/a e um/a ViceCoordenador/a, eleitos/as pelo Colegiado entre os/as docentes que o compõem e tenham vínculo funcional
administrativo com a UFPE em caráter ativo e permanente.
§ 1º A eleição de Coordenador/a e de Vice-coordenador/a será presidida por uma Comissão Eleitoral
designada pelo Colegiado.
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§ 2º A eleição de Coordenador/a e de Vice-coordenador/a terá a participação de docentes permanentes, de
discentes regulares do Mestrado e do Doutorado e de técnicos/as lotados/as na Secretaria do PPGSS.
§ 3º O resultado da eleição para Coordenador/a e Vice-coordenador/a, nos termos do caput, deverá ser
homologado pelo Conselho Departamental do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e encaminhado
à ProPG no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos vigentes, para nomeação pelo Reitor.
§ 4º O/A Coordenador/a e o/a Vice-Coordenador/a terão mandatos de 2 (dois) anos, permitida no máximo
uma recondução, através de nova eleição, por igual período.
§ 5º O/A Vice-Coordenador/a substituirá o/a Coordenador/a em suas ausências ou impedimentos bem como
poderá assumir atribuições próprias por designação do/a Coordenador/a ou do Colegiado.
§ 6º O/A Coordenador/a e o(a) vice-coordenador(a) não poderá assumir cumulativamente a coordenação nem
a vice-coordenação de outro Programa de Pós-graduação na UFPE ou de outras instituições, públicas ou
privadas.
§ 7º Em caso de vacância do cargo de Coordenador/a, em qualquer período do mandato, o/a ViceCoordenador/a assumirá a Coordenação e convocará eleição, no prazo de até três meses, para os Cargos de
Coordenador/a e Vice-Coordenador/a do Programa.
§ 8º Em caso de vacância do cargo de Vice-Coordenador/a, em qualquer período do mandato, o Coordenador
convocará eleição para o cargo de Vice-Coordenadora, com validade até o final do mandato do/a
Coordenador/a.
Art. 9º Compete ao/à Coordenador/a do Programa de Pós-Graduação:
I.

convocar e presidir as reuniões do Colegiado;

II. adotar as providências que se fizerem necessárias para o funcionamento do PPGSS, em matéria de
instalações, equipamentos e pessoal;
III. informar à PROPG alterações ocorridas no seu corpo docente, assim como na composição do seu
Colegiado;
IV. enviar à PROPG os 4 (quatro) principais produtos de cada docente permanente, colaborador/a e
visitante, dentro dos últimos 4 (quatro) anos;
V. articular-se com a ProPG, a direção do CCSA e o Departamento de Serviço Social, a fim de viabilizar o
funcionamento do Programa;
VI. organizar o calendário acadêmico do PPGSS, submetendo-o ao Colegiado, observado o calendário de
matrículas estabelecido pelo CEPE;
VII. propor ao Colegiado a oferta de componentes curriculares a serem oferecidos em cada período letivo,
divulgando-os por ocasião da matrícula;
VIII. coordenar a participação de docentes na orientação da matrícula;
IX. gerenciar os serviços da secretaria;
X. monitorar as atividades acadêmicas, a fim de resguardar o seu cumprimento de acordo com as normas
da UFPE e deste Regimento;
XI. elaborar em conjunto com comissão, uma proposta de edital do processo seletivo para mestrado e
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doutorado, em conformidade com as recomendações da ProPG, da CAPES e deste Regimento, a ser
submetida à apreciação e aprovação do Colegiado;
XII. apresentar o relatório anual das atividades do PPGSS à ProPG, por meio da Plataforma Sucupira, de
acordo com o prazo estipulado no âmbito da UFPE, observando-se calendário definido pela CAPES;
XIII. cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias relativas aos cursos do
Programa, bem como desempenhar as demais atribuições que lhe forem fixadas no Regimento Geral da
Universidade, em Resoluções do CEPE, no Regimento Interno do Programa e Normativas Internas do
PPGSS;
XIV. implementar a obtenção, distribuição, cancelamento de bolsas de estudo e substituição de bolsistas,
ouvida a Comissão de Bolsas de Estudos e com aprovação do Colegiado;
XV.

encaminhar ao Colegiado as solicitações de reconhecimento de títulos de pós-graduação obtidos em
instituições estrangeiras enviadas pela ProPG;

XVI.

promover a divulgação do Programa de Pós-Graduação e

XVII. representar o Programa de Pós-Graduação no Conselho Departamental do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, junto aos órgãos superiores da Universidade, Instituições acadêmicas, agências de
fomento à pesquisa, associações profissionais e demais entidades públicas e privadas.
SEÇÃO III
DA COMISSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO
Art. 10º. São atribuições da Comissão de Autoavaliação (CAA):
I.

elaborar e implementar, com a participação do colegiado, o processo de autoavaliação do PPGSS;

II. elaborar, com a participação do colegiado, o planejamento estratégico e acompanhar os índices de
crescimento do PPGSS;
III. sensibilizar a comunidade acadêmica (docentes, discentes, servidores/as e egressos/as) para a
importância e para o compromisso com a autoavaliação;
IV. articular-se ao Comitê Institucional de Autoavaliação da ProPG, à Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da ProPG/UFPE com vistas ao aprimoramento das ações da CAA;
V. discutir com os diversos segmentos do PPGSS proposta de avaliação;
VI. promover espaços de discussões com a comunidade acadêmica;
VII. implantar a autoavaliação enquanto processo permanente, com retroalimentação contínua; e
VIII.

elaborar relatórios que contemplem os pontos fortes e fracos e as sugestões para melhorias dos
Cursos – Mestrado e Doutorado.

Art. 11º. A CAA será composta por sete membros, sendo: um representante da atual coordenação do
programa, três representantes do corpo docente permanente eleitos/as pelo colegiado do PPGSS, dois/duas
representantes dos discentes, sendo um de cada nível e um/a técnico-administrativo vinculado ao Programa,
eleitos entre seus pares.
§ 1º Os membros da CAA terão mandato por um período de dois anos, ao fim do qual deverá ser renovada a
composição da comissão.

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 167 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 119

15 DE SETEMBRO DE 2022

82

§ 2º Em caso de desistência de um/a ou mais docentes, o Colegiado deverá realizar a substituição imediata
dos/das mesmos/as.
§ 3º Em caso de afastamento definitivo de qualquer um dos discentes ou da representação dos técnicos
administrativos deverá ocorrer imediata substituição.
§ 4º É facultada à CAA, em consonância com o Colegiado, recorrer à colaboração de consultores/as
externos/as ad hoc.
SEÇÃO IV
DO CORPO DOCENTE
Art. 12º. O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE (PPGSS) é
integrado por docentes do Departamento de Serviço Social e docentes de outros Departamentos/Cursos da
UFPE e de outras Instituições de Ensino Superior do país ou do exterior que atendam o disposto na
Resolução 19/2020 da CEPE da UFPE.
Art. 13º. Em conformidade com a Resolução 19/2020 da CEPE da UFPE, as normativas da CAPES que
regulamentam a composição do corpo docente dos PPGs e o Documento da Área de Serviço Social na
CAPES, o quadro docente será composto por três categorias: docentes permanentes, colaboradores/as e
visitantes.
Art. 14º. Os/As Docentes Permanentes são os/as que têm vínculo funcional ou vínculo em caráter
excepcional com a UFPE, e que atuam no Programa de forma contínua – desenvolvendo atividades de
ensino, pesquisa e
orientação, constituindo o núcleo estável de docentes do Programa.
§ 1º Compõem o Quadro Docente Permanente (QDP) do PPGSS os/as docentes que atendam aos seguintes
requisitos:
I. ensino sistemático na pós-graduação, com a oferta de pelo menos uma disciplina anual;
II. coordenação e/ou participação em projetos de pesquisa articulados à área de concentração e às linhas de
pesquisas do PPGSS;
III. orientação de trabalho de iniciação científica;
IV. produção bibliográfica sistemática de acordo com as especificações do documento da Área na Capes,
onde se incluem Artigos em Periódicos, Livros, Capítulos de Livros;
V. produção técnica sistemática de acordo com as especificações do documento da Área na Capes e
VI. dedicação de, no mínimo, 20 horas semanais ao PPGSS.
§ 2º Poderá integrar o QDP do PPGSS o/a docente que, por ocasião de sua aposentadoria, apresente
solicitação de permanência como voluntário/a na UFPE assegurando o desenvolvimento de atividades de
ensino, pesquisa e orientação de dissertações e teses, além da manutenção de produção intelectual e técnica
conforme o estabelecido no §1º do Art. 14 do presente regimento.
§ 3º O/A docente do PPGSS afastado/a para realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade
relevante em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação poderá permanecer no QDP desde que, durante seu
afastamento, cumpra os itens V e VI do §1º do artigo 14.
§ 4º Além do cumprimento do itens V e VI do §1º do artigo 14, a critério do Colegiado, o/a docente em
estágio pós-doutoral ou estágio senior poderá realizar a atividade de orientação de dissertação e tese, e
participação de bancas de defesa.
§ 5º O Quadro de Docentes Permanentes não poderá ser inferior a 70% do total do corpo docente do PPGSS.
Art. 15º. Docentes Colaboradores são os/as que contribuem de forma sistemática, porém complementar
ao Corpo Docente Permanente do Programa, sem necessariamente terem vínculo formal com a UFPE,
observando os percentuais permitidos pelo Documento de Área de Serviço Social na CAPES e desde que
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atendam aos seguintes requisitos:
I. ministrar ao menos 1 disciplina na quadrienal de avaliação;
II. orientar 1 dissertação de mestrado ou 1 tese de doutorado;
III. ministrar minicursos e participar de bancas de trabalhos de conclusão e
IV. participar de projetos e/ou grupos de pesquisa.
Art. 16º. Compõem a categoria Visitante os/as docentes e/ou pesquisadores/as de reconhecido
desempenho acadêmico, originários da própria instituição ou de outra Instituição de Ensino Superior ou
de Pesquisa, nacional ou internacional, que integrem o Programa por um período contínuo em regime de
dedicação integral, realizando projetos de pesquisa e/ou atividades de ensino e orientação ou
coorientação.
Parágrafo único. A seleção de docente visitante obedecerá ao estabelecido em Editais próprios da UFPE
ou de agências de fomento.
SEÇÃO V
DOS PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E
DESCREDENCIAMENTO DOCENTE
Art. 17º. O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes do PPGSS dar-se-á em
conformidade com as definições e periodicidade contidas na Instrução Normativa 01/2021 CPPG/UFPE,
com as definições do Documento de Área da CAPES, o Regimento do PPGSS e indicações de quesitos que o
Colegiado considere necessários à composição do corpo docente do PPGSS.
Art. 18º. Por iniciativa do Colegiado e mediante submissão à PROPG, serão realizados processos de
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento em períodos definidos pelo PPGSS.
§ 1º Os processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento poderão ser realizados
mediante Edital de convocação do próprio PPGSS ou instrumento similar, onde constarão as diretrizes e os
critérios inerentes ao procedimento.
§ 2º O Colegiado estipulará os prazos de inscrição para apresentação das candidaturas e envio da
documentação.
Art. 19º. O Colegiado designará uma Comissão de Credenciamento e/ou Recredenciamento para proceder à
avaliação das candidaturas, de acordo com os respectivos editais.
§ 1º Se o Colegiado considerar necessário, poderá designar comissões específicas para analisar as
candidaturas a credenciamento e recredenciamento.
§ 2º A Comissão de Credenciamento e/ou Recredenciamento será composta por três membros, sendo
dois/duas docentes do corpo permanente do PPGSS, aposentados/as ou da ativa e, um membro externo,
integrante do corpo docente permanente de outro PPG.
§ 3º A Comissão de Credenciamento e/ou Recredenciamento apresentará ao Colegiado, ao término do
processo avaliativo, no prazo estabelecido pelo Edital, o resultado da avaliação de todos/as os/as docentes
que se submeterem ao processo, indicando a categoria docente para a qual foram credenciados ou
recredenciados e, se for o caso, o descredenciamento docente, respeitadas as exigências contidas no processo
estabelecido pelo PPGSS.
Art. 20º. Para efeito de recredenciamento, seguindo o estabelecido na Instrução Normativa nº 01/2021 da
CPPG/UFPE e de acordo com o Edital do PPGSS, todos/as os/as docentes que compõem o Programa,
incluindo aposentados/as e ativos/as, nas categorias permanente e colaborador, deverão apresentar solicitação
de recredenciamento, indicando a categoria para a qual deseja ser recredenciado.
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Parágrafo único: Para o recredenciamento, especificamente, será avaliado o desempenho das atividades
docentes no último quadriênio avaliado pela CAPES, de acordo com os critérios estabelecidos para cada
categoria docente, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/2021 da CPPG/UFPE e o Documento
da área do Serviço Social na CAPES e indicações do Colegiado.
Art. 21º. Para o credenciamento serão avaliadas as exigências contidas no Edital de Credenciamento de
acordo com os critérios estabelecidos para cada categoria docente, em conformidade com a Instrução
Normativa nº 01/2021 da CPPG/UFPE e o documento da área do Serviço Social na CAPES e indicações do
Colegiado.
SEÇÃO VI
DOS CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E
DESCREDENCIAMENTO DOCENTE
Art. 22º. Os critérios de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes, em qualquer
das categorias devem estar em consonância com a Instrução Normativa nº 01/2021 da CPPG/UFPE, as
diretrizes da CAPES e as indicações do Documento de Área de Serviço Social na CAPES.
Art. 23º. Para fins de credenciamento de docente permanente serão considerados os seguintes prérequisitos:
I.

ter produção científica, e/ou artística/cultural, e/ou tecnológica e/ou de inovação de alta qualidade
avaliada e reconhecida pelos pares;

II. ter disponibilidade para orientar dissertações ou teses;
III. ter disponibilidade para ministrar disciplinas em pós-graduação;
IV. estar coordenando ou participando de projetos aprovados em editais de fomento que estejam vigentes; e
V. ter coordenado ou participado de comissões, bancas, eventos, produção técnica, internacionalização,
projetos com impacto para a sociedade, inserção regional, nacional e internacional.
§ 1º O/A docente deve contemplar ao menos 3 (três) dos 5 (cinco) incisos descritos acima, sendo obrigatório
o inciso I.
§ 2º O/A coordenador/a deverá enviar à PROPG os 4 (quatro) principais produtos de cada docente
permanente dentro dos últimos 4 (quatro) anos.
Art. 24º. Para fins de credenciamento de docente colaborador(a) serão considerados os seguintes prérequisitos:
I.

ter produção científica, e/ou artística/cultural, e/ou tecnológica e/ou de inovação de alta qualidade
avaliada e reconhecida pelos pares;

II. ter disponibilidade para orientar ou coorientar dissertações ou teses;
III. ter disponibilidade para ministrar disciplinas em pós-graduação;
IV. estar coordenando ou participando de projetos aprovados em editais de fomento que estejam vigentes; e
V. ter coordenado ou participado de comissões, bancas, eventos, produção técnica, internacionalização,
projetos com impacto para a sociedade, inserção regional, nacional e internacional.
§ 1º O(a) docente deve contemplar ao menos 2 (dois) dos 5 (cinco) incisos descritos acima, sendo obrigatório
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o inciso I.
§ 2º O/A coordenador/a deverá enviar à PROPG os 4 (quatro) principais produtos de cada docente
colaborador dentro dos últimos 4 (quatro) anos.
Art. 25º. Para fins de credenciamento de docente visitante, serão considerados os pré-requisitos:
I.

ter produção científica, e/ou artística/cultural, e/ou tecnológica e/ou inovação de alta qualidade avaliada
e reconhecida pelos pares;

II. ter disponibilidade para participar das atividades do PPG: projetos, cursos, bancas, comissões, palestras,
eventos, entre outras;
III. apresentar carta de liberação de sua instituição de origem, quando for o caso e
IV. apresentar carta de anuência do colegiado do PPG.
Parágrafo único. Obedecidos os critérios da CAPES, do documento de área e da Instrução Normativa sobre
CRD da UFPE, caberá ao Colegiado do Programa definir em Edital próprio os critérios específicos de
credenciamento do docente visitante do PPGSS.
Art. 26º. Para fins de recredenciamento de docente permanente, serão considerados os seguintes requisitos:
I.

ter produção científica, e/ou artística/cultural, e/ou tecnológica e/ou de inovação de alta qualidade,
avaliada e reconhecida pelos pares, e envolvendo discentes a partir de projetos de pesquisa, engajados
nas linhas de pesquisa e áreas de concentração do PPG;

II. ter orientado ou estar orientando dissertações ou teses do PPG;
III. ter ministrado ou estar ministrando disciplinas no PPG;
IV. estar coordenando ou participando de projetos aprovados em editais de fomento que estejam vigentes e
V. ter coordenado ou participado de comissões, bancas, eventos, produção técnica, internacionalização,
projetos com impacto para a sociedade, inserção regional, nacional e internacional.
§ 1º O/A docente deve contemplar ao menos 4 (quatro) dos 5 (cinco) incisos descritos acima, sendo
obrigatórios os incisos I, II e III.
§ 2º O/A coordenador/a deverá enviar à PROPG os 4 (quatro) principais produtos de cada docente
permanente dentro dos últimos 4 (quatro) anos.
Art. 27º. Para fins de recredenciamento de docente colaborador/a, serão considerados os seguintes
requisitos:
I.

ter produção científica, e/ou artística/cultural, e/ou tecnológica e/ou de inovação de alta qualidade,
avaliada e reconhecida pelos pares, e envolvendo discentes a partir de projetos de pesquisa, engajados
nas linhas de pesquisa e áreas de concentração do PPG;

II. ter orientado, corientado ou estar orientando ou coorientando dissertações ou teses do PPG;
III. ter ministrado ou estar ministrando disciplinas no PPG;
IV. estar coordenando ou participando de projetos aprovados em editais de fomento que estejam vigentes e
V. ter coordenado ou participado de comissões, bancas, eventos, produção técnica, internacionalização,
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projetos com impacto para a sociedade, inserção regional, nacional e internacional.
§ 1º O/A docente deve contemplar ao menos 3 (três) dos 5 (cinco) incisos descritos acima, sendo
obrigatórios os incisos I e II.
§ 2º O/A coordenador/a deverá enviar à PROPG os 4 (quatro) principais produtos de cada docente
colaborador dentro dos últimos 4 (quatro) anos.
Art 28º. O processo de recredenciamento poderá incluir mudança de categoria do docente nos seguintes
casos:
I.

por solicitação do/a docente ao término de cada ano letivo e

II. por indicação da comissão de recredenciamento, considerados os requisitos da Instrução Normativa da
UFPE, os critérios da CAPES, as indicações do documento de área da CAPES e as exigências contidas
no Edital de credenciamento e descredenciamento.
Art. 29º. Os processos de descredenciamento poderão ocorrer:
I.

a pedido do docente, ao término de cada ano letivo e

II. por indicação da comissão avaliadora, quando da realização do processo de recredenciamento,
observados os requisitos necessários à permanência do docente no Programa, em cada uma das
categorias: permanente, colaborador e visitante.
CAPÍTULO III
DO INGRESSO NO CURSO
SEÇÃO I
DAS FORMAS DE INGRESSO
Art. 30º. O ingresso na Pós-Graduação em Serviço Social far-se-á mediante aprovação em processo público
de seleção, regulamentado por edital específico, veiculado no Boletim Oficial da UFPE.
Parágrafo único. Poder-se-á acatar o ingresso para Doutorado Direto, mediante critérios específicos a serem
estabelecidos em edital próprio, aprovado pelo Colegiado.
Art. 31º. A admissão de discentes será feita, mediante análise e aprovação do Colegiado do PPGSS, nas
seguintes situações:
I.
Transferência Interna, de Programa da própria Universidade; ou Externa, de outra instituição,
reconhecidos ou autorizados pelo órgão federal competente;
II.

programas internacionais de bolsas;

III. convênio de cotutela, observada norma específica estabelecida pelo CEPE/UFPE;
IV. convênio de cooperação internacional e/ou nacional firmado entre a UFPE e instituições de ensino e/ou
pesquisa, após análise e aprovação pelo Colegiado e
V.

outras situações não contempladas serão submetidas à apreciação do Colegiado.

Art. 32º. A transferência de discentes regulares de Programas de Pós-Graduação da área e de áreas afins para
curso de mesmo nível, exige a comprovação das seguintes condições mínimas:
I.

ser discente regular de Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES/MEC, em curso de
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mesmo nível;
II.
III.

apresentar histórico escolar, emitido por seu programa de origem e
ser formalmente aceito por um/a orientador/a do Programa;

Art. 33º. A admissão de discentes no PPGSS, nos termos deste Regimento, não assegura a concessão de
bolsas de estudos, nem sua manutenção por todo o período do curso.
Art. 34º. O ingresso por transferência poderá ser feito com aproveitamento de créditos já obtidos no
Programa de origem, desde que reconhecida a correspondência dos respectivos conteúdos formativos, em
função dos objetivos gerais do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.
Parágrafo único. Para o reconhecimento desses créditos serão levados em consideração pelo
Colegiado do
Programa: a Instituição, o tempo decorrido da realização da disciplina, seu conteúdo programático, a carga
horária, o número de créditos e o conceito obtido.
SEÇÃO II
DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
Art. 35º. A seleção de candidatos/as para os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação
em Serviço Social da UFPE será devidamente regulamentada por Edital de Seleção e Admissão, a ser
divulgado e publicado, assim como seus resultados, na página eletrônica do Programa e no Boletim Oficial
da UFPE, contendo os seguintes itens:
a) informações e especificação da documentação (obrigatória e complementar) necessárias à inscrição;
b) valor da taxa de inscrição vigente e na forma estabelecida pela UFPE;
c) prazo e local para inscrição e realização do processo seletivo;
d) etapas do processo seletivo e os critérios de avaliação utilizados em cada etapa;
e) informações sobre vagas oferecidas e classificação;
Parágrafo único. A seleção tem validade até a conclusão do primeiro período de matrícula após o processo
seletivo.
Art. 36º. O/A candidato/a ao ingresso na Pós-Graduação deverá satisfazer às seguintes exigências:
I. ser diplomado em Serviço Social ou área afim, para nível de Mestrado, obtido em cursos reconhecidos
pelo Ministério da Educação e
II. possuir título de mestre em Serviço Social ou área afim, para o nível de Doutorado.
§ 1º A critério do Colegiado, respeitando as exigências da CAPES, poderá ser permitido o ingresso no
Doutorado, de candidatos sem a titulação de mestre, conforme estabelecido no Art. 31, Parágrafo único.
§ 2º Excepcionalmente e a critério do Colegiado, poderão participar do exame de seleção para o Mestrado,
concluintes de curso de graduação; assim como poderão participar do exame de seleção para o curso de
Doutorado, concluintes do curso de Mestrado, caso o respectivo diploma ainda não tenha sido expedido na
ocasião da inscrição para o processo seletivo;
§ 3º A inscrição para seleção de diplomados/as em áreas afins ficará sujeita à aprovação do Colegiado.
Art. 37º. Os/As candidatos/as ao processo seletivo deverão apresentar a seguinte documentação:
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I.

Para o Mestrado:

a)
b)

d)
e)
f)
g)
h)

ficha de inscrição, devidamente preenchida;
cópia autenticada de: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante de quitação
eleitoral, ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação ou declaração atestando a condição de ser
discente concluinte, assinado pelo representante legal da instituição e/ou curso;
histórico escolar da graduação certificado pela instituição de origem;
curriculum vitae atualizado no modelo do Currículo Lattes, com comprovação;
comprovante de pagamento de taxa de inscrição;
01 (uma) foto 3 x 4 recente;
anteprojeto de pesquisa.

II.

Para Doutorado:

a)
b)

ficha de inscrição, devidamente preenchida;
cópia autenticada de: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante de quitação
eleitoral, ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
diploma de Mestre, ou certificado de conclusão do curso de Graduação e Mestrado, ou declaração
atestando a condição de ser discente concluinte assinado pelo representante legal da instituição e/ou
curso;
no caso de inscrição direta para o curso de Doutorado, deverá ser apresentado diploma ou certificado
de conclusão de Graduação, certificado pela instituição de origem;
histórico escolar do Mestrado emitido e certificado pela instituição de origem;
curriculum vitae atualizado no modelo do Currículo Lattes, com comprovação;
comprovante de pagamento de taxa de inscrição;
01 (uma) foto 3 x 4 recente;
projeto de pesquisa, com aprofundamento teórico, delimitação dos objetivos e procedimentos
metodológicos e indicação de linha de pesquisa do curso em que se insere.

c)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Parágrafo único. O Colegiado poderá exigir a apresentação de outros documentos, além dos indicados neste
artigo, desde que previstos no Edital de Seleção e Admissão.
Art. 38º. Os/As candidatos/as estrangeiros/as à seleção, não encaminhados por convênios internacionais, que
não puderem comparecer presencialmente terão os critérios e forma de seleção definidos pelo Colegiado e
incluídos no Edital de Seleção e Admissão.
Art. 39º. O número de vagas oferecidas para cada turma de Mestrado e Doutorado será definido pelo
Colegiado.
Art. 40º. A Comissão de Seleção e Admissão, integrada e presidida pelo/a Coordenador/a ou ViceCoordenador/a do Programa será designada pelo Colegiado.
§ 1º A Comissão de Seleção ao Mestrado será integrada, além do/a Coordenador/a ou Vice-coordenador/a,
pelo menos, por 2 (dois/duas) docentes.
§ 2º A Comissão de Seleção ao Doutorado será integrada, além do/a Coordenador/a ou Vice Coordenador/a,
pelo menos por 4(quatro) docentes.
Art. 41º. Os procedimentos para seleção de candidatos/as serão definidos a cada ano, no Edital de Seleção e
Admissão, publicado no Boletim Oficial da UFPE e na página do PPGSS.
Art. 42º. A seleção deverá ser realizada, preferencialmente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do
início do período letivo do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.
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Parágrafo único. Critérios de desempate serão tratados no Edital de Seleção e Admissão.
CAPÍTULO IV
DA MATRÍCULA
SEÇÃO I
DAS MODALIDADES DE MATRÍCULA E SUA REALIZAÇÃO
Art. 43º. Será assegurada a matrícula dos/as candidatos/as aprovados/as no exame de seleção, respeitando a
ordem de classificação e o limite de vagas.
Parágrafo único. As matrículas decorrentes de transferência, programas internacionais de bolsas, convênio
de cotutela de tese e convênio de cooperação institucional (nacional ou internacional) serão realizadas
através de Sistema de Gestão Acadêmica.
Art. 44º. A matrícula nos cursos de mestrado e doutorado será realizada semestralmente através do sistema
de gestão acadêmica da pós-graduação, observados os prazos estabelecidos pela ProPG, homologados pela
CPPG/CEPE no calendário de matrícula.
Art. 45º. O candidato classificado para o Programa de Pós-Graduação deverá, obrigatoriamente, efetivar a
sua matrícula inicial no primeiro período letivo regular após o exame de seleção, sem a qual perderá o direito
à admissão no respectivo Programa, não se aplicando a matrícula em fluxo contínuo.
Art. 46º. É responsabilidade do/a discente, a cada período letivo, realizar/renovar sua matrícula na forma e
nos prazos estabelecidos pelo PPG.
§ 1º Caberá ao/à discente obedecer rigorosamente os prazos estipulados pelo Calendário Acadêmico –
Administrativo do Ensino de Pós-Graduação Stricto Sensu estabelecido e homologado pelo CEPE/UFPE
para efetivação de matrícula, rematrícula e trancamento.
§ 2º A não realização/renovação da matrícula prevista no caput, será considerada como abandono de curso, o
que implica, no caso dos discentes regulares, perda do vínculo do discente com o PPG.
§ 3º Quaisquer dificuldades, pessoais ou técnicas, que o/a discente porventura encontre para realização ou
renovação da matrícula em componentes curriculares deverão ser imediatamente comunicadas por escrito
(requerimento ou comunicação eletrônica) à coordenação/secretaria do PPG para as providências cabíveis,
impreterivelmente até o final das datas para matrículas e/ou rematrículas.
Art. 47º. A matrícula de discentes regulares será realizada em componentes curriculares (obrigatórios ou
optativos), de acordo com os seguintes tipos:
I.

Disciplina – envolvem um conjunto sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por um ou
mais docentes, sob a forma de aulas, com uma carga horária pré-determinada e sempre múltipla de 15
(quinze) horas;

II. Atividade de Orientação Individual – atividades de desenvolvimento da pesquisa e da elaboração do
trabalho de conclusão do curso acompanhada pelo/a orientador/a;
III. Exame de Qualificação (com banca): atividade a ser realizada para defesa do projeto de Dissertação ou
Tese, para a qual deve haver apresentação perante banca examinadora;
IV. Pré-banca de Defesa de Tese (com banca): atividade a ser realizada antes da defesa da Tese, para a qual
deve haver apresentação perante banca examinadora;
V. Atividade de Conclusão de Curso (defesa de dissertação ou tese) – atividade destinada a discentes que
tenham concluído todos os requisitos necessários para a defesa e se encontrem em processo de
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finalização da dissertação/tese com vistas à realização da respectiva defesa.
§ 1º Aos candidatos ingressantes nos termos prescritos no caput, a realização da matrícula confere a condição
de discente regular.
§ 2º Para o ingresso de estrangeiros/as na condição de discente regular, deve-se observar a legislação vigente
relativa à imigração/residência temporária e/ou permanente no Brasil e a Resolução para admissão de
discentes estrangeiros/as pelos PPGs.
§ 3º Discentes regularmente matriculados em curso de graduação da UFPE poderão cursar grupos de
disciplinas de formação avançada descritas na Resolução nº 18/2021 do CEPE/UFPE sobre a matéria e
conforme critérios a serem definidos em Normativa Interna do PPG, prevendo número de vagas e percentual
de discentes.
§ 4º A critério do Colegiado, os créditos obtidos em grupos de disciplinas de formação avançada poderão ser
aproveitados quando da efetivação da matrícula regular no PPG.
Art. 48º. O PPGSS pode ter aluno especial
nas disciplinas optativas oferecidas, sendo compreendido
como aluno especial aquele/a que não tem vínculo com nenhum PPG da UFPE e que pretenda cursar
disciplinas isoladas.
§ 1º Para ser aceita sua matrícula, é necessário que o requerimento seja acatado pelo/a docente responsável
pela disciplina e homologado pelo Colegiado.
§ 2º A matrícula prevista no caput não confere ao aluno especial vínculo com o Programa de Pós-Graduação
da UFPE.
§ 3º O total de alunos especiais não poderá ser superior a 50% dos discentes regulares, em cada turma.
§ 4º O candidato a disciplina isolada só poderá fazer uma solicitação por semestre, exclusivamente em
disciplina optativa.
§ 5º Uma mesma pessoa só poderá cursar até duas disciplinas isoladas, não simultâneas no PPGSS.
§ 6º A critério do Colegiado, os créditos obtidos em disciplinas, de forma isolada, poderão ser aproveitados
em caso de efetivação da matrícula regular no Programa, mediante aprovação em processo de seleção e
admissão ou as demais formas de ingresso, nos termos desta Resolução.
§ 7º O Colegiado levará em consideração na análise para aproveitamento, o período em que a disciplina foi
cursada, e a atualidade dos conteúdos programáticos.
§ 8º Disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação submetidas ao Colegiado para
aproveitamento de créditos, serão analisadas, levando em consideração a qualificação do curso e o interesse
da disciplina para o PPGSS.
Art. 49º. A critério do Colegiado, poderá se realizar a mudança de nível de discentes do Mestrado
Acadêmico para o Doutorado, por processo estabelecido em edital específico, respeitando as exigências da
CAPES, atendidas, no mínimo, as seguintes condições:
I. estar regularmente matriculado/a no curso há, no máximo, dezoito meses;
II. ter integralizado os créditos exigidos pelo PPGSS e ter coeficiente de rendimento acadêmico igual ou
superior a 3,5 (três e meio), calculado na forma disciplinada nos Art. 61 e 62 deste Regimento;
III. obter aprovação por comissão designada pelo Colegiado, nos termos do edital de passagem direta;
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§ 1º No caso da mudança de nível de que trata o caput deste artigo, é facultado ao/à discente, no prazo
máximo de até três meses após a passagem para o doutorado, apresentar dissertação para defesa perante
comissão examinadora, nos moldes estabelecidos pelo Colegiado do Programa.
§ 2º No caso de mudança de nível de que trata o caput deste artigo, o/a discente deverá concluir o doutorado
no tempo regular de duração de até 60 (sessenta) meses, a contar do mês/ano de sua matrícula inicial no
mestrado.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA CURRICULAR
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS E PRAZOS
Art. 50º. A Pós-Graduação em Serviço Social tem uma área de concentração: Serviço Social, Movimentos
Sociais e Direitos Sociais.
Art. 51º. As disciplinas que compõem a estrutura curricular de cada curso
categorizadas em obrigatórias e optativas:

de pós-graduação serão

I. disciplinas obrigatórias, reduzidas ao núcleo mínimo exigido pelos objetivos gerais visados pelo curso e
necessários para imprimir-lhe unidade;
II. disciplinas optativas, que permitirão a complementação e integralização do currículo necessária à
formação do/a discente dentro das linhas de pesquisa ou área de concentração.
Art. 52º. Adota-se o regime de matrícula por disciplina, também conhecido como sistema de matrícula por
créditos.
Parágrafo único. A unidade de crédito, ou simplesmente crédito, corresponderá a 15 (quinze) horas de aulas
teóricas, não sendo permitidas frações de créditos.
Art. 53º. A composição curricular da Pós-Graduação em Serviço Social está fixada no mínimo obrigatório
de 24 créditos em disciplinas, sendo 12 créditos em disciplinas obrigatórias e 12 créditos em disciplinas
optativas para o Mestrado; e 16 créditos em disciplinas obrigatórias e 8 créditos em disciplinas optativas para
o Doutorado.
§1º Não se incluem no mínimo obrigatório de créditos referido no caput deste artigo as horas dedicadas à
elaboração da dissertação ou tese.
§2º O Colegiado avaliará os pedidos de aproveitamento de créditos, considerando a atualização e novas
abordagens de conteúdos das disciplinas, a aderência à área de concentração e o perfil do discente.
I.

créditos obtidos em cursos de mestrado só serão aproveitados em até três anos após a conclusão da
disciplina.

II. créditos obtidos em cursos de doutorado só serão aproveitados se realizados em até cinco anos após a
conclusão da disciplina.
III. os créditos obtidos em cursos de pós-graduação lato sensu não poderão ser aceitos para creditação em
cursos de pós-graduação stricto sensu.
Art. 54º. O Colegiado definirá as disciplinas oferecidas a cada semestre, considerando a estrutura curricular.
§ 1º A estrutura curricular, periodicamente, será objeto de atualizações, a partir de definição do Colegiado.
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§ 2º A Estrutura Curricular entrará em vigor para discentes ingressantes após sua publicação em Boletim
Oficial da UFPE.
§ 3º O/A discente poderá cursar disciplinas em outros programas, desde que conste no plano de curso
semestral aprovado pelo/a orientador/a.
§ 4º Na ausência do/a orientador/a, essa aprovação será de responsabilidade do/a Coordenador/a.
Art. 55º. Os/As docentes deverão apresentar à Coordenação do Programa, antes do início do período letivo,
o plano de trabalho a ser desenvolvido na(s) disciplina(s) sob sua responsabilidade, de acordo com a ementa
homologada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE.
Art. 56º. O curso de Mestrado terá a duração regular entre 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses, e o curso de
Doutorado terá a duração regular entre 24 (vinte e quatro) e 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir do
mês/ano da matrícula inicial no curso até o mês/ano da efetiva defesa de dissertação ou tese.
§ 1º Nos casos devidamente justificados e com parecer de concordância do orientador, os discentes poderão
requerer:
I.

prorrogação do curso por até seis meses, para o mestrado, e 12 (doze) meses para o doutorado,
considerando as indicações da Área de Serviço Social na CAPES.

II. trancamento de vínculo por um período máximo de 06 (seis) meses, não sendo este período considerado
para efeito de contabilização do tempo regular de duração exigido para a conclusão do respectivo curso.
§ 2º Caberá ao Colegiado do Programa decidir sobre os pedidos de prorrogação e trancamento.
§ 3º Para aprovação da prorrogação, além do mérito da solicitação, são requisitos necessários: conclusão dos
créditos em disciplinas, projeto de pesquisa qualificado, coleta de dados em andamento ou concluída, pelo
menos dois capítulos da tese ou dissertação entregues ao/à orientador/a;
§ 4º O pedido de trancamento somente será possível dentro do período regular do curso.
§ 5º A aprovação do trancamento dependerá de consideração sobre o mérito da solicitação.
§ 6º O trancamento, na forma deste artigo, implicará no cancelamento das matrículas efetuadas em todas as
disciplinas em curso no período letivo em que ocorrer.
Art. 57º. O plano de integralização curricular de cada discente adequar-se-á em duração e sequência,
considerando:
I. as indicações da Área de Serviço Social na CAPES quanto ao tempo regular de duração para cada nível
Mestrado/Doutorado;
II. o limite mínimo de duas disciplinas em cada período letivo, até que seja integralizado o plano de curso;
III. o critério de precedência e de correlação das disciplinas em que o/a discente pretende matricular-se e a
compatibilidade de horário entre as mesmas;
IV. a oferta de disciplinas, em cada período letivo, e o número de vagas oferecidas em cada disciplina.
§ 1º Na composição do seu plano de estudo, os/as discentes serão acompanhados/as pelo Coordenador do
Programa e pelo/a respectivo/a orientador/a.
§ 2º Será permitido cancelamento, acréscimo ou substituição de disciplinas de acordo com o calendário
estabelecido pela ProPG.
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§ 3º Nos casos previstos em lei, os discentes poderão ter acompanhamento especial nas disciplinas.
SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO
Art. 58º. A avaliação da aprendizagem será feita por disciplina, abrangendo, simultaneamente, os aspectos
de freqüência e de aproveitamento e, através da defesa de dissertação, no caso do Mestrado e de tese, no caso
do Doutorado.
§ 1º Para obtenção de créditos e aprovação em disciplinas será exigida a freqüência mínima de 75% da carga
horária correspondente.
§ 2º Na avaliação da aprendizagem será considerada a participação em atividades acadêmicas promovidas
pelo PPGSS.
Art. 59º. O desempenho em componentes curriculares será avaliado por meio de provas, trabalhos
individuais ou por outro processo, a critério do/a docente responsável pela disciplina, sendo atribuído um dos
seguintes conceitos:
A – Excelente (aprovado com direito a crédito);
B – Bom (aprovado com direito a crédito);
C – Regular (aprovado com direito a crédito);
D – Insuficiente (reprovado sem direito a crédito);
F – Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%).
Art. 60º. Para fim de aferição do rendimento acadêmico do/a discente, serão atribuídos valores numéricos
aos conceitos, da seguinte forma:
A = 4,00
B = 3,00
C = 2,00
D = 1,00
F = 1,00
Art. 61º. O rendimento geral de cada discente, no conjunto dos componentes curriculares cursados, será
expresso por meio do Coeficiente de Rendimento (CR), a ser calculado pela média dos valores numéricos
dos conceitos, ponderada pelo número de créditos das disciplinas cursadas, conforme fórmula abaixo:
CR = ∑ Ni.Ci / ∑ Ci
Onde:
CR – coeficiente de rendimento acadêmico
Ni – valor numérico do conceito da disciplina;
Ci – número de créditos da disciplina.
§ 1º O resultado do cálculo do Coeficiente de Rendimento (CR) será expresso em duas casas decimais.
§ 2º O Coeficiente de Rendimento (CR) mínimo a ser atingido pelo/a discente no PPGSS será 2,0, a ser
obtido no prazo máximo para conclusão do curso.
Art. 62º. Os resultados da avaliação em cada componente curricular e a frequência discente deverão ser
informados pelos/as docentes no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação, antes do início do
período letivo subsequente, conforme determina o artigo 41 da Resolução 19/2020 CEPE/UFPE, cabendo ao
Colegiado disciplinar os casos excepcionais em normativa interna
SEÇÃO III
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DO DESLIGAMENTO
Art. 63º. O/A discente poderá ser desligado/a do curso ao qual estiver vinculado, na ocorrência de uma das
seguintes condições:
I.

não defender dissertação ou tese dentro do prazo máximo de permanência no curso;

II. ser reprovado/a duas vezes na mesma ou em duas disciplinas distintas;
III. no caso de prorrogação, não defender a dissertação ou a tese até o prazo final da prorrogação;
IV. no caso de trancamento de matrícula, não renovar sua matrícula após esgotado o período do
trancamento;
V.

ter sido reprovado/a no Exame de Qualificação ou na Pré-banca.

§ 1º O desligamento é de competência do Colegiado do PPG, assegurando-se ao/à discente o contraditório.
§ 2º Os/As discentes desligados/as do PPG somente poderão voltar a se matricular após aprovação em novo
processo de seleção e admissão.
§ 3º Não será aceito o ingresso do/a candidato/a ao curso de pós-graduação, do qual tenha sido desligado/a
por mais de uma vez.
SEÇÃO IV
DA ORIENTAÇÃO
Art. 64º. Para cada discente dos cursos de pós-graduação será designado pelo Colegiado, como orientador/a,
um membro do corpo docente do programa, até o final do primeiro semestre letivo, respeitando o vínculo
entre a produção científica do docente e a temática do trabalho acadêmico.
§ 1º É vedada a atuação de docente como orientador/a ou coorientador/a que seja cônjuge do/a discente ou
que com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por
ascendência ou descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até o terceiro grau) ou se
constitua em amigo/a íntimo/a ou inimigo/a.
§ 2º A critério do Colegiado, poderá ser designado/a coorientador/a de dissertação ou tese, além dos docentes
do Programa, docentes de outros cursos de pós-graduação stricto sensu, bem como profissionais com
doutorado, e qualificação e experiência inquestionável em campo pertinente na proposta do curso.
§ 3º O número máximo de orientandos/as por orientador/a deverá obedecer às recomendações da CAPES
para a área do Programa.
§ 4º Para orientar doutorandos/as o docente deverá, além do estabelecido no caput deste artigo, ter concluído
a orientação de, pelo menos, duas dissertações.
Art. 65º. Compete ao/à Orientador/a de Dissertação ou Tese:
I.

orientar o/a discente na consolidação do projeto de dissertação ou tese e na sua execução.

II. autorizar a qualificação do projeto de dissertação ou tese.
III. recomendar a defesa da dissertação e tese ao Colegiado.
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IV. excepcionalmente, e por motivos devidamente justificados e comprovados, orientador/a, coorientador/a
ou orientando/a poderão requerer mudança de orientação ao Colegiado.
V. o requerimento de mudança de orientação pode ser feito a qualquer momento, indicando os motivos
para a proposição.
SEÇÃO V
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E COMISSÃO EXAMINADORA
Art. 66º. Cada discente deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação Stricto
sensu, de caráter individual e inédito, em formato bibliográfico, elaborado nos gêneros textuais “dissertação”
e “tese”, respectivamente, para o curso de Mestrado e para o curso de Doutorado.
§ 1º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá se constituir em contribuição de caráter original para sua área
de conhecimento.
§ 2º Ao Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação Stricto sensu não serão conferidos créditos nem
conceitos.
§ 3º O Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação Stricto sensu que se constituir a partir de pesquisa
envolvendo seres humanos deverá ter o seu desenvolvimento previamente aprovado por Comitê de Ética,
reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Art. 67º. É pré-requisito para a defesa do trabalho de conclusão de curso:
I.

a realização de 24 créditos em disciplinas, com aprovação, necessariamente incluídas as disciplinas
obrigatórias constantes da estrutura curricular.

II. a realização da qualificação do projeto de dissertação ou tese.
III. a realização da pré-banca, para o doutorado.
Art. 68º. O projeto de dissertação ou tese exige o atendimento dos seguintes critérios:
I.

compatibilidade com a área de concentração do curso

II. precisão dos objetivos
III. consistência do quadro teórico-metodológico e coerência com objeto/objetivos da pesquisa
Art. 69º. O projeto de dissertação ou tese deverá ser submetido à Exame de Qualificação por comissão
examinadora, sujeito à aprovação.
§ 1º A Comissão Examinadora do Exame de Qualificação, indicada pelo/a orientador/a, será composta por
no mínimo 03 (três) examinadores/as titulares, devendo pelo menos 01 (um/a) deles/as ser externo/a ao
Programa.
§ 2º Para a Comissão Examinadora, deverão ser designados/as também 2 (dois) membros suplentes seguindo
a designação interno/a e externo/a ao PPG.
§ 3º A Comissão de Avaliação de Exame de Qualificação terá por função emitir parecer por escrito, sobre a
importância, viabilidade do projeto e demais critérios do art. 70 deste regimento.
§ 4º O/A discente só poderá ser admitido à qualificação do projeto de Dissertação ou Tese depois de obter o
mínimo obrigatório de 16 créditos exigidos para integralização curricular.
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§ 5º O projeto de dissertação deve ser submetido à qualificação até o final do terceiro período letivo.
§ 6º O projeto de tese deve ser submetido à qualificação até o final do sexto período letivo.
Art. 70º. A defesa da tese exige a realização de uma pré-banca, entre 30 a 90 dias antes da defesa de tese,
sem prejuízo do prazo regular para titulação.
§ 1º Na pré-banca de doutorado, deverá ser entregue à comissão examinadora, uma versão completa da tese
contendo todos os capítulos propostos.
§ 2º A pré-banca será composta por, no mínimo, 03 (três) examinadores/as titulares, sendo pelo menos 01
(um) membro externo ao Programa.
§ 3º Os membros da pré-banca integrarão a banca de defesa de tese.
§ 4º Os membros da pré-banca emitem parecer individual ou coletivo, por escrito, com a análise crítica e
propõem sugestões para reformulação, se necessário.
§ 5º O/A orientador/a poderá participar da pré-banca, sem emitir parecer, na condição de observador/a.
Art. 71º. A proposta de defesa de dissertação ou tese será encaminhada à Coordenação do Programa para
submissão ao Colegiado, após ser considerada pelo/a orientador/a em condições de ser examinada,
juntamente com a proposição da data da defesa e dos membros da Comissão Examinadora.
§ 1º O encaminhamento da dissertação / tese deve ser feito à Coordenação até 30 (trinta) dias antes da data
indicada para defesa.
§ 2º A comissão examinadora deverá ser aprovada pelo Colegiado.
Art. 72º. Ao completar o tempo regular do/a discente no curso, inclusive com as prorrogações aprovadas, se
o/a orientador/a considerar que o trabalho de conclusão não se encontra em condições de ser submetido à
avaliação por comissão examinadora, deverá emitir parecer circunstanciado dando conhecimento formal ao/à
discente e encaminhando o parecer para apreciação do Colegiado, dentro do prazo regular para defesa ou da
prorrogação autorizada pelo Colegiado.
§ 1º No caso previsto no caput, o/a discente poderá solicitar ao Colegiado a defesa sem o aval de seu/sua
orientador/a, observando seu prazo para conclusão do curso.
§ 2º O Colegiado poderá designar relator/a ou comissão para opinar sobre problemas metodológicos ou
éticos de dissertação ou tese.
§ 3º No caso previsto no caput, o/a discente só poderá defender a tese com aprovação do Colegiado.
Art. 73º. O trabalho de conclusão em formato bibliográfico deverá ser apresentado perante comissão
examinadora, em sessão pública de defesa, divulgada previamente nos meios científicos.
§ 1º A Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão de Mestrado será composta por no mínimo 03
(três) examinadores/as titulares, devendo pelo menos 01 (um/a) deles/as ser externo/a ao Programa.
§ 2º A Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão de Doutorado será composta por no mínimo 05
(cinco) examinadores titulares, devendo pelo menos 02 (dois/duas) deles/as serem externos/as ao Programa.
§ 3º Para a Comissão Examinadora deverão ser designados/as também 2 (dois) membros suplentes seguindo
a designação interno/a e externo/a ao PPG.
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§ 4º O/A orientador/a e/ou o/a coorientador/a participarão como membro da Comissão Examinadora.
§ 5º Os/As titulares e os/as suplentes da Comissão Examinadora deverão possuir título de doutor, e ter
produção científica e/ou tecnológica relacionada ao tema do trabalho de conclusão.
§ 6º Fica vedada a participação, em comissão examinadora, de seleção, qualificação e defesa de trabalho de
conclusão de curso de docente que se encontre em situação prevista no § 1º do art. 66 deste regimento.
§ 7º Em caso de cursos realizados em regime de cotutela, a Comissão Examinadora para Trabalho de
Conclusão de Doutorado, poderá ter composição diversa ao que consta no caput, em consonância com a
respectiva Convenção de Cotutela e em comum acordo com a instituição parceira.
§ 8º A versão final da dissertação ou tese será escrita preferencialmente em português, podendo ser aceitos
trabalhos redigidos em idioma espanhol.
Art. 74º. A sessão de defesa do trabalho de conclusão deverá acontecer de forma presencial, com a
participação do/a discente e dos/as examinadores/as.
§ 1º Serão admitidas defesas não presenciais, previamente aprovadas pelo Colegiado, de acordo com as
normativas estabelecidas pela Universidade.
§ 2º Quando necessário, poderá ocorrer defesa presencial com participação de algum membro por
videoconferência.
§ 3º Na hipótese de participação não presencial, a assinatura da ata de defesa será substituída pela menção
explícita à participação por meio de videoconferência.
Art. 75º. Encerrada a defesa do trabalho de conclusão, a Comissão Examinadora, em sessão secreta,
deliberará sobre o resultado atribuindo ao trabalho de conclusão do/a candidato/a ao grau de Mestre ou
Doutor apenas uma das seguintes menções:
I.

APROVADO;

II. REPROVADO.
§ 1º Será atribuída ao trabalho de conclusão do/a candidato/a a menção que obtiver a maioria simples dos
votos dos membros participantes da comissão examinadora.
§ 2º Quando o trabalho de conclusão de curso for considerado de excelência, por unanimidade da Comissão
Examinadora, será feito este registro na ata de defesa.
Art. 76º. Em caso de atribuição da menção “APROVADO”, é facultado à Comissão Examinadora, solicitar
alterações não substanciais a serem realizadas em versão final da dissertação ou tese.
§ 1º No caso previsto no caput do artigo, o/a discente poderá proceder às alterações indicadas, e entregá-las à
Secretaria do PPG para a realização dos procedimentos nos prazos estabelecidos.
§ 2º Após cumprido o previsto no parágrafo anterior, o/a discente estará apto/a a realizar o depósito do
trabalho de conclusão na Biblioteca Central, obedecendo às normas pertinentes.
§ 3º Em caso de atribuição da menção “APROVADO” e não sendo requisitadas alterações pela Comissão
Examinadora, o/a discente estará imediatamente apto a realizar o depósito do trabalho de conclusão na
Biblioteca Central, de acordo com as normas estabelecidas para este fim.
Art. 77º. A atribuição da menção “REPROVADO” na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pósgraduação Stricto sensu caracteriza a perda de vínculo com o PPG sem a obtenção do grau pretendido.
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Art. 78º. A aprovação na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação Stricto sensu
caracteriza a conclusão do curso, devendo o/a candidato/a cumprir os demais requisitos para a obtenção do
grau, aí incluído o depósito da dissertação/tese na Biblioteca Central da UFPE e a solicitação de expedição
de diploma à ProPG, através da secretaria do PPGSS.
Art. 79º. Uma vez identificados indícios de plágio em dissertações, teses, trabalhos acadêmicos de qualquer
natureza e produção intelectual relacionada ao PPG, o Colegiado deverá constituir comissão formada por três
membros para apuração, dando aos/às interessados/as o direito ao contraditório, bem como emitindo parecer
a ser homologado pelo Colegiado e encaminhado para deliberação da CPPG.
Parágrafo único. Compete à CPPG aplicar as sanções disciplinares pertinentes de acordo com as normas em
vigor.
CAPÍTULO VI
DA OBTENÇÃO DE GRAU
Art. 80º. Para a obtenção do grau de mestre(a) ou doutor(a), o/a candidato/a deverá cumprir os seguintes
critérios:
I. ter cursado e obtido o número total de créditos exigidos no Regimento Interno do Programa;
II. ter sido aprovado/a em Exame de Qualificação e/ou outra forma exigida pelo programa;
III. ter sido aprovado/a perante comissão examinadora de dissertação ou tese e ter realizado as eventuais
recomendações de examinadores/as em relação à entrega final do respectivo trabalho, nos termos das
normas vigentes;
IV. ter realizado a pré-banca, no caso do doutorado;
V. ter atendido às demais exigências estabelecidas no Regimento e nas Normativas Internas do PPG e
VI. ter atendido às demais exigências estabelecidas nas Resoluções e Portarias dos Órgãos Deliberativos
Superiores, assim como no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade.
Parágrafo único. A versão final das dissertações e Teses deverá ser entregue na Biblioteca Central,
conforme prazos e procedimentos definidos em Resoluções e Normativas da ProPG, do CEPE, e nas
normativas internas do PPGSS.
Art. 81º. Os graus referidos no caput do artigo anterior serão atribuídos por meio de diploma.
Parágrafo único. Os Diplomas de mestre(a) e doutor(a) serão solicitados pelo Programa à ProPG após o/a
discente cumprir todas as exigências dispostas no presente instrumento.
Art. 82º. No caso em que o/a discente tenha cumprido todas as exigências para obtenção do grau de
mestre/a ou doutor/a, e venha a falecer antes da expedição do diploma, o mesmo poderá ser expedido pela
ProPG, que neste caso, fará constar a informação de diploma in memoriam.
Parágrafo único. No caso previsto no caput, a solicitação de diploma in memoriam deve ser direcionada
por um/a familiar à Coordenação do PPGSS, com as devidas comprovações de óbito e de parentesco
(natural ou civil).
Art. 83º. O título de doutor mediante defesa direta de tese será conferido, excepcionalmente, a candidato/a
de notável e comprovada experiência acadêmica e produção científica na área do conhecimento da tese a ser
defendida, em consonância com o estipulado em Resolução específica do CEPE/UFPE e por normativas
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internas do PPGSS.
CAPÍTULO VII
DAS PARCERIAS INTERNACIONAIS
Art. 84º. O PPGSS poderá desenvolver parcerias internacionais, com o objetivo de promover cooperação
científica entre a UFPE e instituições estrangeiras, para realização de atividades didáticas, pesquisa em
colaboração e coorientação, com o intuito de reforçar as atividades multilaterais de cooperação
internacional, através de convênios específicos aprovados pela CPPG.
§ 1 O PPGSS poderá adotar o procedimento de dupla ou múltipla titulação, estabelecido em convênios
específicos.
§ 2 As parcerias internacionais devem ser desenvolvidas em regime de reciprocidade, inclusive financeira,
nos quais os/as discentes, ao término do curso, terão o título outorgado por cada uma das instituições
envolvidas.
§ 3 A reciprocidade dar-se-á pela existência de discentes, docentes ou orientadores/as credenciados/as em
cada instituição envolvida e pela necessária realização de atividades didáticas e de pesquisa definidas pelas
partes envolvidas.
Art. 85º. As parcerias internacionais envolvendo o PPGSS são regidas por regulamento próprio previsto em
convênio entre a UFPE e a instituição estrangeira, com detalhamento das atividades de formação e
pesquisa, devendo o título ser reconhecido nas instituições envolvidas.
§ 1º O convênio deve assegurar a expedição do título de Mestre/a ou Doutor/a por cada uma das
Instituições parceiras, devendo o título ser reconhecido nos países envolvidos.
§ 2º O tempo de preparação da Tese ou Dissertação se repartirá entre as Instituições interessadas, conforme
estabelecido no convênio.
§ 3º A Tese ou Dissertação terá, preferencialmente, uma única defesa, reconhecida pelas partes
interessadas, conforme estabelecido no convênio.
§ 4º A comissão julgadora da defesa de Tese ou Dissertação deve ser constituída por membros indicados
pelas instituições parceiras, conforme estabelecido no convênio.
Art. 86º. A admissão de discentes estrangeiros no PPGSS será disciplinada por instrução normativa própria.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 87º. Compete ao Colegiado do Programa decidir sobre os casos omissos neste Regimento.
Art. 88º. O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no B.O. da UFPE, sendo
revogado o anterior.

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 167 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 119

15 DE SETEMBRO DE 2022

100

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
(Aprovado em reunião do colegiado, 17/06/2021)
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção (PPGEP-PRO) da
Universidade Federal de Pernambuco, administrativamente vinculado ao Centro de Tecnologia e Geociências
(CTG), tem como objetivos:
I - formar profissionais qualificados e pesquisadores para as organizações de bens e serviços
nacionais, as universidades brasileiras e centros de pesquisa, nos níveis de mestre e doutor profissional;
II - contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país através da geração e produção de
conhecimento, bem como estimular a pesquisa, a inovação e o ensino científico.
Art. 2º O PPGEP-PRO, compreenderá dois níveis de formação: Mestrado e Doutorado
Profissional, que conduzem respectivamente, aos graus de Mestre e Doutor, tendo por finalidade desenvolver
e aprofundar a formação de nível superior baseados nas competências necessárias à atuação de profissionais
de alto nível, como docentes, pesquisadores e profissionais das mais diversas áreas do conhecimento.
Parágrafo único. O regimento do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de
Produção estabelece as condições gerais do Programa para os cursos de mestrado e doutorado profissional.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Seção I
Da Organização Administrativa
Art. 3º Compõem a organização administrativa e acadêmica do Programa de Pós-Graduação
Profissional em Engenharia de Produção:
I- Colegiado do Programa;
II- Coordenação;
III- Corpo Administrativo.
Seção II
Do Colegiado do Programa
Art. 4º O Colegiado do Programa será composto pelos docentes permanentes, por 1 (um)
representante do corpo discente e por 1 (um) representante dos técnicos administrativos vinculados ao
PPGEP-PRO respeitando o disposto no Estatuto da UFPE.
§1º O(A) Coordenador(a) e o(a) Vice-Coordenador(a) atuarão como Presidente e Vice-Presidente
do Colegiado, respectivamente.
§2º O Colegiado reunir-se-á mediante convocação do(a) Coordenador(a).
§3º O representante discente do Programa será eleito dentre e pelos discentes regularmente
matriculados no Programa, com mandato de 1 (um) ano podendo ser reconduzido por mais um ano.
§4º O representante dos técnicos administrativos será um secretário do programa de PósGraduação.

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 167 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 119

15 DE SETEMBRO DE 2022

101

Art. 5º São atribuições do Colegiado do PPGEP-PRO, além dos previstos no Art. 19 da Resolução
19/2020 do CEPE
Iapreciar e deliberar sobre a elaboração do edital do processo de seleção e admissão dos
candidatos a discentes de Pós-Graduação ou designar comissão de seleção para esse fim;
II - apreciar e deliberar sobre a programação anual das atividades didáticas, de pesquisa,
administrativas e financeiras;
III - apreciar e deliberar sobre a indicação de orientadores e autorizar substituições,
eventualmente;
IV - apreciar e deliberar sobre a equivalência de créditos obtidos em outros cursos da UFPE ou
cursos de outras instituições;
V - aprovar previamente, caso a caso, o convite de especialistas para ministrar parte de
disciplinas e/ou palestras ou atuar como consultores para o trabalho final de curso - TCC (dissertação, tese) e
perfil do especialista, limites de carga horária e outros aspectos serão estabelecidos em Normativa Interna
que tratará do assunto;
VI - designar para a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC os componentes da
Comissão Examinadora, respeitando o Artigo 49 deste regimento;
VII - propor à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
os componentes curriculares obrigatório e optativos integrantes do currículo do Programa, com as
respectivas epígrafes, ementas indicativas do conteúdo programático, cargas horárias e créditos das
disciplinas a serem oferecidas no Programa;
VIII - apreciar e deliberar sobre os relatórios do Programa;
IX - deliberar sobre os pedidos de trancamento e prorrogação;
X - exercer as demais atribuições que lhes forem fixadas pelo Regimento Geral da Universidade,
por Resoluções do CEPE e pelo Regimento do Programa;
XI - propor à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, as
alterações da estrutura curricular e do regimento do Programa;
XII - colaborar com o(a) Coordenador(a) e Vice-coordenador(a) no desempenho de suas
atribuições;
XIII - opinar sobre quaisquer outras matérias do interesse do Programa, inclusive sobre sugestões
do Conselho Departamental, dos docentes e dos discentes, e sobre infrações disciplinares estudantis e
encaminhá-las, quando for o caso, aos órgãos competentes;
XIV - homologar a lista de disciplinas, definida pelo(a) coordenador(a), a serem oferecidas aos
discentes do Programa, em cada período letivo, bem como as prioridades de matrícula entre os discentes que
as pleitearem, atendidos os limites de vagas;
XV - decidir sobre as solicitações de discentes, referentes a assuntos acadêmicos do curso;
XVI - implementar as determinações emanadas pelo Conselho Departamental ao qual está
vinculado e demais instâncias institucionais competentes;
XVII estabelecer normas de ingresso e manutenção dos docentes no Programa, definir
critérios para credenciamento do docente como permanente, colaborador ou visitante. O Colegiado deverá
também avaliar anualmente, de acordo com as recomendações do comitê de área da CAPES, o número de
orientandos por orientador, indicando se será individual ou avaliação na média;
XVIII - homologar o parecer dos relatores do Programa sobre solicitações de reconhecimento de
títulos de pós-graduação obtidos em instituições estrangeiras encaminhadas pela PROPG;
XIX - instituir a Comissão de Autoavaliação observando as recomendações da CAPES e as normas
institucionais relacionadas ao tema;
XX - eleger a coordenação e a vice-coordenação do PPGEP-PRO, através de eleição própria;
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XXI - designar a comissão de avaliação de teses e dissertações (CATD) para avaliação das defesas
de dissertações ou teses e dos componentes da Comissão Examinadora, respeitando este regimento;
XXII desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo Regimento
Geral da Universidade, por Resoluções dos Órgãos Deliberativos Superiores da UFPE, pelo Regimento
Interno do Programa e pelas Instruções Normativas do Programa.
§1º O Colegiado deverá instituir comissão permanente plena para decidir sobre matérias
relacionadas com todas as suas atribuições, devendo os assuntos a seguir serem decididos necessariamente
pelo pleno do Colegiado:
I - mudanças na Estrutura Curricular e no Regimento Interno, bem como aprovação de demais
Normativas Internas do Programa;
II - eleição do(a) coordenador(a) e vice-coordenador(a) do Programa;
III - credenciamento e descredenciamento de docentes.
§2º A comissão permanente plena deverá ser constituída, no mínimo, por 40% dos docentes
permanentes, incluindo Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do Programa, e representação discente.
§3º O Colegiado poderá designar docente ou instituir comissão especial, de caráter permanente ou
transitório, para emitir parecer e/ou decidir sobre matérias específicas relacionadas com as suas atribuições,
exceto mudanças no Regimento, mudanças na estrutura curricular, aprovação de normativas internas,
credenciamento e descredenciamento de docentes e eleição do(a) Coordenador(a) e o(a) ViceCoordenador(a) do Programa, assuntos que devem ser apreciados necessariamente pelo Colegiado.
§4º As decisões do Colegiado são tomadas por maioria simples.
Art. 6º As reuniões presenciais e não-presenciais do Colegiado ocorrerão conforme estabelecido no
Regimento Interno do PPG, observado o disposto no Regimento Geral da UFPE, com quórum mínimo
composto por maioria simples, ou seja, presença de cinquenta por cento mais um do número total de
membros que o compõe.
§1º Os docentes que estiverem de férias podem participar de votação de matéria no Colegiado,
sendo sua eventual presença considerada para efeito de quórum, embora sua ausência não afete o quórum.
Seção III
Da Coordenação do Programa
Art. 7º O PPGEP-PRO terá um(a) Coordenador(a) e um(a) Vice-Coordenador(a), eleitos pelo
Colegiado dentre os docentes permanentes, homologados pelo Conselho Departamental e designados pelo
Reitor. O Programa de Pós-Graduação será dirigido pelo(a) Coordenador(a), designado na forma
estabelecida em conformidade com o Art. 9º da resolução 19/2020 do CEPE.
§1º O(A) Coordenador(a) e o(a) Vice-Coordenador(a) terão um mandato de 2 (dois) anos,
permitida uma recondução, através de nova eleição.
§2º O(A) Vice-Coordenador(a) substituirá o(a) Coordenador(a) em suas ausências ou
impedimentos, bem como poderá assumir atribuições próprias por designação do(a) Coordenador(a).
§3º O(A) coordenador(a) e o(a) vice-coordenador(a) não poderão exercer cumulativamente a
coordenação nem a vice-coordenação de outro programa de pós-graduação na UFPE, ou de outras
instituições, públicas ou privadas.
§4º Em caso de vacância do cargo de Coordenador(a), em qualquer período do mandato, o(a) ViceCoordenador(a) assume a Coordenação e convocará eleição, no prazo de até três meses, para os Cargos de
Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do Programa.
§5º Em caso de vacância do cargo de Vice-Coordenador(a), em qualquer período do mandato, o
Coordenador(a) convocará eleição para o cargo de Vice-Coordenador(a) que terá mandato até o final do
mandato do(a) Coordenador(a).
§6º Na ocorrência de renúncia, impedimento temporário ou impossibilidade simultânea dos
mandatos de coordenador(a) e de vice-coordenador(a), o decano do PPG ou o docente que atenda o prescrito
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no caput, poderá assumir a coordenação pro tempore, por indicação do Colegiado e designação do Reitor,
por um período máximo de três meses, responsabilizando-se por convocação de nova eleição dentro desse
período.
§7º A gestão do PPGEP-PRO poderá ser auxiliada por Supervisores Executivos designados para as
funções de Supervisão Acadêmica e Supervisão Financeira. Adicionalmente, poderão auxiliar na gestão,
tutores e outros supervisores que sejam necessários para atender a turmas específicas ou convênios
específicos e atuarem em atividades complementares dentro de uma área de concentração ou linha de
pesquisa, desde que aprovados e designados pelo Colegiado.
Art. 8º Compete ao(a) coordenador(a), além dos casos já previstos na Resolução 19/2020 do
CEPE:
III ano anterior;

convocar e presidir as reuniões do Colegiado;
apresentar ao Colegiado, até março de cada ano, o relatório das atividades desenvolvidas no

III - agenciar, junto aos órgãos competentes, as providências necessárias para o funcionamento
normal do Curso;
IV - responder pelo expediente administrativo;
V - representar o Programa junto ao Conselho Departamental do Centro de Tecnologia e
Geociências e demais órgãos da Universidade, instituições acadêmicas e privadas;
VI - exercer as demais atribuições que lhes forem fixadas neste regimento ou em resoluções do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
VII - cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores e do Colegiado sobre as matérias
relativas ao Curso;
VIII - solicitar ao Diretor da unidade ou aos Chefes de Departamento as providências que se
fizerem necessárias para melhor funcionamento do Programa em matéria de instalações, equipamento e
pessoal;
IX - desempenhar outras atribuições correlatas;
X - contatar outros centros de ensino e pesquisa, bem como órgãos financiadores, nacionais e
internacionais, providenciar e efetuar prestações de contas e dispor sobre recursos destinados ao Programa;
XI - propor ao Colegiado a abertura de novas vagas para o exame de seleção, considerando a
relação entre discentes e docentes recomendada pelo Comitê da Área de Avaliação da CAPES relativa ao
Programa
XII - encaminhar conforme calendário estabelecido pela PROPG, a relação atualizada dos
docentes ativos e aposentados que integram o corpo docente do Programa;
XIII - articular com a comissão de Pós-Graduação do Centro de Tecnologia e Geociências;
XIV - encaminhar a PROPG o regimento do Programa e a sua grade curricular, assim como as
alterações que ocorrerem;
XV - desempenhar as demais atribuições que lhe forem fixadas no Regimento Geral da
Universidade, em Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e no Regimento do Programa;
XVI - apresentar relatório anual das atividades do Programa no Sistema de dados da CAPES, de
acordo com o calendário estipulado pela PROPG e pela CAPES;
XVII divulgar e definir, ouvidos os docentes e homologadas pelo Colegiado, as disciplinas
a serem oferecidas em cada período letivo, bem como, havendo limites de vagas, estabelecer as prioridades
de matrícula entre os discentes que as pleitearem;
XVIII - apresentar relatório anual das atividades do Programa no Sistema de dados da CAPES, de
acordo com o calendário estipulado pela PROPG e pela CAPES;
XIX - cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias relativas à pósgraduação stricto sensu, bem como desempenhar as demais atribuições que lhe forem designadas no
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Regimento Geral da Universidade, em Resoluções do CEPE/UFPE, no Regimento Interno e em Normativas
Internas do Programa.
Seção IV
Do Corpo Docente
Art. 9º Para participar do corpo docente do Programa de Pós-graduação Profissional em
Engenharia de Produção (PPGEP-PRO), o docente deve, além de cumprir o contido no Art. 14 da Resolução
19/2020 do CEPE, satisfazer as condições contidas nos Arts. 10 a 15 deste regimento.
Art. 10. O Corpo Docente do PPGEP-PRO é composto pelos docentes permanentes, colaboradores
e visitantes, responsáveis pelas disciplinas que fazem parte do elenco da área de concentração, todos com
título de doutor.
§1º Consideram-se docentes permanentes, colaboradores e visitantes aqueles assim definidos no
Art. 14 da Resolução 19/2020 do CEPE.
§2º Apenas os docentes permanentes, colaboradores e visitantes são responsáveis por disciplinas e
orientação de TCCs (dissertações e teses).
Art. 11. A critério do Colegiado do Programa, na modalidade profissional poderão existir
especificidades que requerem a colaboração de especialistas nas disciplinas e orientações.
§1º O corpo docente poderá contar, a cada período letivo, com a colaboração de docentes
conferencistas e consultores especialistas na oferta de disciplinas.
§2º Os docentes conferencistas têm participação limitada em disciplinas, a convite dos docentes
responsáveis, que comunicarão o fato à Coordenação do Programa.
§3º O Colegiado do Programa disporá sobre limites e condições da participação de docentes
conferencistas e consultores especialistas. Mais detalhes serão estabelecidos em Normativa Interna que
tratará do assunto.
Art. 12. O Colegiado deverá aplicar o modelo de avaliação de desempenho dos docentes do
Programa, que permite avaliar a contribuição de cada professor na obtenção do conceito do Programa pela
CAPES.
§1º O modelo de avaliação do docente é estabelecido com base nos critérios da CAPES, sendo
atribuído conceito na mesma escala de avaliação do órgão de fomento. O modelo enfatiza regularidade nas
publicações em periódicos com alto fator de impacto tendo avaliação destacada na área do Programa com
mais detalhes sendo estabelecidos em Normativa Interna que tratará do assunto.
§2º A permanência de docentes no Programa, conforme Art. 13 da Resolução 19/2020 da CEPE,
está condicionada ao desempenho obtido nas avaliações periódicas, a serem realizadas de acordo com as
normas estatutárias que regulamentam a Pós-Graduação na UFPE e ressaltando o desempenho do candidato,
com base nos critérios da CAPES e no modelo de avaliação docente que será aplicado periodicamente,
considerando os aspectos de:
I - produção científica em periódicos qualificados, com regularidade, conforme os indicadores de
produção docente estabelecidos no documento de área das ENGENHARIAS III da CAPES, com ênfase para
publicação em periódicos com alto fator de impacto no ISI (The Institute for Scientific Information), e
compatível com a avaliação no nível de desempenho obtido pelo programa na CAPES;
II - limitação da participação do docente em outro Programa de Pós-Graduação, observando os
critérios, limites e recomendações da CAPES bem como seus efeitos sob a avaliação do programa.
III - conforme critérios de credenciamento dispostos em Instrução Normativa.
§3º O modelo de avaliação docente é usado para avaliar a permanência dos docentes no Programa e
para a alocação de recursos no Programa.
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Art. 13. O credenciamento do corpo docente do Programa deve seguir os indicativos presentes em
normas da CAPES ou no Documento de Área das Engenharias III, com os critérios estabelecidos em
Normativa Interna do PPGEP-PRO.
§ 1º O credenciamento de docentes do PPGEP-PRO poderá ocorrer a qualquer momento durante o
período da avaliação, podendo ser mantido ou descredenciado de acordo com os critérios estabelecidos em
Normativa Interna do PPGEP-PRO.
Art. 14. O credenciamento de novos docentes será efetuado a partir de um processo de avaliação,
que incluirá proposta por escrito do professor, constando plano de trabalho, projeto de pesquisa e currículo,
ressaltando a produção acadêmica, enfatizada pelas publicações e sua regularidade, e será avaliada pelo
Colegiado que decidirá sobre o assunto, ouvido parecer de um relator, conforme Art. 13 da Resolução
19/2020 do CEPE.
§1º Os critérios de credenciamento de novos docentes no Programa são definidos em conformidade
com requisitos de avaliação, aplicados ao Programa pela CAPES, garantido a manutenção ou melhoria do
conceito do Programa. Esses critérios incluem:
I - aderência do plano de trabalho e projeto de pesquisa ao Programa;
II - desempenho do candidato a docente, obtido pela regularidade na produção acadêmica
qualificada conforme os indicadores de produção docente, estabelecidos no documento de área das
ENGENHARIAS III da CAPES, com ênfase para publicação em periódicos com alto fator de impacto no
ISI;
III - impacto nos indicadores relativos à diversidade de origem de formação, conforme estabelecido
pelo documento de área das ENGENHARIAS III da CAPES.
§2º A análise de novos docentes no Programa poderá resultar na não integração ou na sua integração
na forma de professor permanente, ou professor colaborador, ou professor visitante.
§3º A mudança na forma de integração de membro no Programa dependerá sempre de aprovação
pelo Colegiado, com base no seu desempenho acadêmico e no impacto sobre a avaliação do Programa.
Art. 15. São atribuições do corpo docente:
Iministrar componentes curriculares, participar de comissões examinadoras, organização
seminários, eventos científicos, processos seletivos e demais atividades promovidas pelo PPGEP-PRO;
II -

orientar discentes regulares no curso em que está credenciado;

III - subsidiar o Colegiado de Curso quanto à participação do discente nas atividades de monitoria
e estágio em docência;
IV - coordenar e/ou participar de projetos de pesquisa vinculados ao PPG;
V - manter atualizado seu Currículo Lattes e fornecer informações complementares, sempre que
solicitado pela Coordenação do Programa, além da comprovação de sua produção acadêmica.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
Seção I
Da Duração do Curso e Seus Prazos

Art. 16. Os cursos de Mestrado e Doutorado Profissional em Engenharia de Produção terão prazo
regular de 24 e 48 meses, respectivamente.
Art. 17. O prazo mínimo para conclusão do Mestrado Profissional é de 12 (doze) meses e o prazo
máximo para conclusão é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do mês/ano da matrícula inicial
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como discente regular até o mês/ano da efetiva defesa do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

§1º Para o doutorado profissional, o prazo mínimo é de 24 (vinte e quatro) meses e o máximo é de
48 (quarenta e oito) meses, contados a partir do mês/ano da matrícula inicial como discente regular até o
mês/ano da efetiva defesa do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
§2º O prazo máximo poderá ser prorrogado, excepcionalmente, desde que devidamente justificado,
e a critério do Colegiado, por até 12 (doze) meses para o mestrado profissional e até 36 (trinta e seis) meses
para o doutorado profissional.
I- Será avaliado o estágio de desenvolvimento da produção do trabalho de conclusão,observando-se
a proporcionalidade da produção com relação ao tempo de curso vigente.
II- A solicitação de prorrogação deverá seguir a Normativa Interna que trata do assunto.
§3º Transcorrido esse período e caso o discente não tenha preenchido os requisitos necessários para
a obtenção do grau, o mesmo será desligado do Programa de Pós-Graduação, conforme Art. 50 da Resolução
19/2020 do CEPE.
Art. 18. O discente poderá, em casos excepcionais e devidamente justificados, solicitar ao
Colegiado o trancamento de matrícula até o prazo máximo de 06 (seis) meses, não sendo o período de
trancamento contado dentro do prazo de integralização do curso previsto no Art. 17 deste regimento.
Parágrafo Único – Para as solicitações de trancamento, será aplicado o disposto no Art. 53 §4º da
Resolução 19/2020 do CEPE, sendo a solicitação apreciada pelo Colegiado do programa.

Seção II
Da Avaliação do Aproveitamento do Discente
Art. 19. O aproveitamento em cada disciplina será avaliado através de provas, exames, trabalhos
escolares, ou por outro processo, a critério do docente responsável pela disciplina, bem como pela frequência
mínima de 75% da carga horária correspondente, sendo o resultado expresso através de conceito de acordo
com a seguinte classificação:
A – Excelente (aprovado com direito a crédito);
B – Bom (aprovado com direito a crédito);
C – Regular (aprovado com direito a crédito);
D – Insuficiente (reprovado sem direito a crédito);
F – Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%).
§1º Para fim de aferição do rendimento acadêmico do discente, serão atribuídos valores numéricos
aos conceitos, da seguinte forma:
A=4
B=3
C=2
D=1
F=1
§2º O rendimento geral de cada discente será expresso pelo Coeficiente de Rendimento (CR), a ser
calculado pela média dos valores numéricos dos conceitos, ponderada pelo número de créditos das
disciplinas cursadas, isto é:
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CR = ∑Ni.Ci / ∑Ci
onde,
CR – Coeficiente de rendimento;
Ni - valor numérico do conceito da disciplina “i”;
Ci - número de créditos da disciplina “i”.
§3º A avaliação de cada disciplina deve ser entregue antes do início do período letivo subsequente
Art. 20. O(A) discente que obtiver frequência inferior a 75% das atividades programadas em uma
disciplina será atribuído o conceito F (Reprovado por faltas).
Art. 21. A frequência dos discentes e os resultados da avaliação em cada componente curricular
deverão ser informados pelos docentes, no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação, antes do início
do período letivo subsequente, cabendo ao Colegiado disciplinar os casos excepcionais:
Art. 22. Será realizada avaliação de desempenho do discente anualmente. Ao final do primeiro ano,
o discente deverá obter rendimento acadêmico não inferior a 2,1, calculado na forma disciplinada pelo §1º do
Art. 40 da Resolução 19/2020 do CEPE. O discente será desligado do programa caso não obtenha o
rendimento acadêmico mínimo exigido.
Art. 23. O discente deverá obter rendimento acadêmico não inferior a 2,7 para o doutorado
profissional e 2,5 para mestrado profissional, calculado na forma disciplinada pelo §1º do Art. 40 da
Resolução 19/2020 do CEPE. O discente não poderá submeter a dissertação/tese à defesa caso não atenda o
rendimento mínimo exigido, sendo desligado do programa.
Art. 24. O discente será desligado do curso na ocorrência de uma das situações abaixo
relacionadas:

I - Será desligado do Programa o discente que obtiver dois conceitos finais “D” ou “F” na
mesma disciplina ou em disciplinas distintas.
II - não obter Coeficiente de Rendimento (CR) satisfatório na forma e nos prazos estabelecidos
no Regimento Interno deste programa, observado o disposto nos Arts. 22 e 23 deste regimento e o Art. 50 da
Resolução 19/2020 do CEPE;
III - não realizar o ou ter sido reprovado no exame de qualificação, para o discente de doutorado
profissional, conforme definido neste Regimento Interno ou em Normativa Interna que trate do tema;

IV - não defender seu trabalho de conclusão dentro do prazo máximo de permanência no curso,
conforme definido neste Regimento;
V - não defender seu trabalho de conclusão nos termos do Parágrafo Único Incisos I e II do Art.
54 da Resolução 19/2020 do CEPE.
§1º Caberá ao Colegiado do PPG aplicar o desligamento, conforme prescrito no caput, respeitando
o princípio da motivação do ato administrativo e assegurando ao interessado o direito à ciência e
manifestação prévia à deliberação, assim como o direito a recurso nos termos da Resolução 19/2020 do
CEPE e das demais normas pertinentes.
§2º Os/as discentes desligados/as do Programa somente poderão voltar a se matricular após
aprovação em novo concurso público de seleção e admissão.
§3º Caso tenha sido desligado do curso por mais de uma vez, fica vedado novo ingresso do/da
candidato/a no mesmo curso.
Art. 25. Além do desligamento pelos motivos previstos no artigo anterior, o discente estará sujeito
ao desligamento e outras penalidades disciplinares, segundo forma e competência estabelecidas no
Regimento Geral da UFPE.
Art. 26. É responsabilidade do discente, a cada período letivo, renovar sua matrícula na forma e
nos prazos estabelecidos pela PROPG.
§1º A não renovação da matrícula prevista no caput, será considerada como abandono de curso, o
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que implica na perda do vínculo do discente com o PPG.
§2º Quaisquer dificuldades, pessoais ou técnicas, que o discente porventura encontre para
realização da matrícula deverão ser imediatamente comunicadas por escrito (requerimento ou comunicação
eletrônica) à coordenação/secretaria do PPG para as providências cabíveis, impreterivelmente dentro do
período de vigência do calendário de matrículas.
§3º Encerrado o calendário de matrículas do período letivo e constatada a não renovação da
matrícula, as coordenações/secretarias encaminharão, para efeito de registro no Colegiado, os nomes dos
discentes que abandonaram o curso por não renovação de matrícula.
Seção III
Do Planejamento e da Autoavaliação
Art. 27. O Programa terá uma Comissão de Autoavaliação (CAA) que será composta por membros
do Colegiado do PPGEP-PRO e que terá por objetivo elaborar e implementar o processo de autoavaliação do
programa, nos termos recomendados pela CAPES, além de elaborar o planejamento estratégico e
acompanhar os índices de crescimento do PPGEP-PRO.
§1º O processo de planejamento e da autoavaliação será descrito em Normativa Interna que tratará
do assunto com mais detalhes.

CAPÍTULO IV
DA ADMISSÃO DE DISCENTES
Seção I
Da Seleção e Admissão ao Programa de Mestrado/Doutorado Profissional
Art. 28. A admissão de discentes para os cursos do Programa poderá ser realizada em fluxo
contínuo, por meio de processo de seleção e admissão em conformidade com os termos da resolução 19/2020
do CEPE.
Art. 29. O processo de seleção para os cursos do Programa será público e devidamente
regulamentado por Edital de Seleção e Admissão a ser publicado, assim como seu resultado, no Boletim
Oficial dessa universidade e na página eletrônica do PPGEP-PRO.
Parágrafo Único. Os procedimentos, as etapas, os documentos necessários, o número de vagas, o
calendário, os critérios de seleção e demais disposições serão definidos pelo Colegiado a cada processo
seletivo e constarão no Edital de Seleção e Admissão.
Art. 30. Serão admitidos para o Programa de Pós-Graduação os candidatos portadores de diploma
de graduação em nível superior e mestrado (no caso de admissão para o doutorado), obtidos em cursos
reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Parágrafo Único. Excepcionalmente e havendo regulamentação em edital, poderão participar do
processo de seleção e admissão candidatos que estejam cursando o último período da graduação, desde que
apresentem declaração emitida pela instituição de origem atestando ser concluinte do mesmo, com previsão
de conclusão antes da data de matrícula estabelecida para o respectivo período de ingresso.
Art. 31. As informações relativas ao processo de seleção e admissão, como documentos
necessários para inscrição, fases do processo seletivo, diplomas aceitos, prazo de recurso, tipos de testes etc.,
serão definidos pelo edital de seleção e admissão a ser homologado pelo Colegiado, obedecendo-se ao
disposto no Art. 29 deste Regimento.
Art. 32. A seleção dos candidatos será realizada pelo Colegiado ou por comissão designada para
este fim, que apresentará resultado preliminar para aprovação final do Colegiado, de acordo com os critérios
estabelecidos no edital de seleção e admissão.
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§1º Os candidatos serão selecionados com base no histórico escolar e curriculum vitae e demais
itens constantes no edital.
§2º A seleção deverá considerar a experiência do candidato para o desenvolvimento de atividades
de pesquisa a critério do Colegiado do Programa.
§3º Sempre que possível a seleção dos discentes procurará manter um equilíbrio entre o número de
novos discentes e cada uma das áreas de concentração do Programa.
§4º Será considerada a aderência da proposta de trabalho, indicada pelo candidato, com as linhas de
pesquisa e projetos de pesquisa do Programa.
§5º A seleção poderá incluir defesa de projeto, ou artigo para avaliação de conhecimento, para
complementação de informação.
§6º Para os candidatos ao doutorado será exigida a apresentação do teste em língua inglesa IELTS
ou TOEFL. O desempenho mínimo nos testes para aceitação no programa estará prescrito no Edital de
seleção. A critério do colegiado, conforme prescrição no Edital de Seleção e Admissão, poderá ser aceito
candidato com um valor de desempenho do teste de inglês inferior ao mínimo exigido pelo programa,
ressaltando-se que, nesse caso, o teste de inglês será um dos requisitos para o exame de qualificação,
conforme Art. 50, Inciso III deste regimento.
Art. 33. O candidato classificado para o curso de pós-graduação deverá, obrigatoriamente, efetivar
a sua matrícula no início do semestre imediatamente após o exame de seleção, sem a qual perderá o direito à
admissão no respectivo curso.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, e por deliberação do Colegiado do Programa, poderá ser
aberto novo edital de seleção para ingresso de discentes no segundo semestre.
Art. 34. Também será permitida a admissão de discentes por meio de:
ITransferência interna (oriunda de outros PPGs da UFPE) ou externa (oriunda de PPGs de
outras instituições nacionais, devidamente reconhecidos pelo órgão federal competente), conforme Art. 35
deste regimento;
II -

Programas internacionais de bolsas;

III - Convênio de cotutela, observada norma específica estabelecida pelo CEPE/UFPE;
IV - Convênio de cooperação internacional e/ou nacional firmado entre a UFPE e instituições de
ensino e/ou pesquisa.
Seção II
Do Ingresso Não Periódico
Art. 35. A transferência para ingresso neste programa de discentes oriundos de outros programas
de pós-graduação stricto sensu será avaliada em conformidade com os seguintes critérios:

I-

Média geral do histórico escolar da graduação e natureza do curso;

II - Conceito do programa de pós-graduação stricto sensu, pela CAPES, que deve ser equivalente
ao conceito obtido por este programa;
III - Ter cursado o equivalente a 1/3 (um terço) dos créditos das disciplinas deste programa em
disciplinas isoladas;
IV - Média geral do histórico da pós-graduação stricto sensu em andamento bem como a natureza
do curso;

V-

Experiência Profissional;

VI - Análise da Proposta de Projeto de Estudo, sendo avaliado a afinidade do projeto de pesquisa
em relação às linhas de atuação do PPGEP-PRO e à temática do estudo;
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VII - Atender ao requisito do Art. 32 §6º, deste regimento, referente à apresentação do teste de
língua inglesa IELTS ou TOEFL, com desempenho mínimo exigido, sem a possibilidade de aceitação com
desempenho inferior ao mínimo exigido pelo programa;

VIII - Avaliação de viabilidade de alocação do discente a uma turma.
Parágrafo único. O colegiado deverá avaliar se há orientador disponível de acordo com o tema de
pesquisa, respeitando a relação do número de orientandos por orientador, e a distribuição balanceada de
discentes por linha de pesquisa.
Seção III
Da Matrícula
Art. 36. A matrícula nos cursos de pós-graduação stricto sensu será realizada através do sistema de
gestão acadêmica da pós-graduação, observados os prazos estabelecidos pela PROPG e homologados pela
CPPG/CEPE no calendário de matrícula, compatibilizando com a dinâmica de gestão do próprio Programa,
podendo haver antecipação ou postergação de prazos para atender a essa compatibilização.
§1º Os(as) discentes deverão realizar pré-matrícula junto a secretaria do PPGEP-PRO, sendo
indicadas as disciplinas a serem cursadas no semestre, com a anuência do(a) orientador(a), e alinhadas ao
projeto de pesquisa que o(a) discente irá desenvolver.
§2º As matrículas de discentes ingressantes poderão ser realizadas fora do calendário semestral de
matrícula, observados os prazos estabelecidos no edital de seleção.
§3º As matrículas decorrentes de transferência, programas internacionais de bolsas, convênio de
cotutela de tese e convênio de cooperação institucional (nacional ou internacional) seguirão os mesmos
trâmites do caput.
§4º Para o ingresso de estrangeiros na condição de discente regular, deve-se observar a legislação
vigente relativa à imigração/residência temporária e/ou permanente no Brasil e a Resolução para admissão de
discentes estrangeiros pelo PPGEP-PRO.
§5º Estas restrições de prazos não se aplicam às matrículas provenientes da seleção em fluxo
contínuo.
Art. 37. Será assegurada a matrícula dos candidatos selecionados, nos termos estabelecidos no
Edital.
§1º O candidato selecionado para o Programa de Pós-Graduação deverá, obrigatoriamente, efetivar
a matrícula a cada semestre para permanecer vinculado ao curso, sem a qual será considerado como
abandono de curso, exceto nos casos de trancamento.
§2º Caso os candidatos sejam originários de cursos de graduação realizados no exterior, o
respectivo diploma deverá ser apresentado com a chancela do órgão competente do país onde o diploma foi
emitido.
Art. 38. É responsabilidade do discente, a cada período letivo, renovar sua matrícula na forma e
nos prazos estabelecidos.
§1º A não renovação da matrícula prevista no caput, será considerada como abandono de curso, o
que implica na perda do vínculo do discente com o PPGEP-PRO.
§2º Quaisquer dificuldades, pessoais ou técnicas, que o discente porventura encontre para
realização da matrícula deverão ser imediatamente comunicadas por escrito (requerimento ou comunicação
eletrônica) à coordenação/secretaria do PPG para as providências cabíveis, impreterivelmente dentro do
período de vigência do calendário de matrículas.
§3º Encerrado o calendário de matrículas do período letivo e constatada a não renovação da
matrícula, as coordenações/secretarias encaminharão, para efeito de registro no Colegiado, os nomes dos
discentes que abandonaram o curso por não renovação de matrícula.
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Art. 39. O discente poderá solicitar ao Colegiado o trancamento da matrícula em uma disciplina
antes de transcorrido 1/3 (um terço) das atividades da mesma, por motivos relevantes.
Art. 40. Não será permitido o ingresso no doutorado profissional sem a titulação de mestre.

CAPÍTULO V
DO REGIME ACADÊMICO
Seção I
Da Organização Curricular e das Atividades Acadêmicas
Art. 41. O PPGEP-PRO será constituído de disciplinas de pós-graduação, de seminários, de
estudos dirigidos e da elaboração de uma dissertação ou tese. O conjunto de disciplinas de pós-graduação
será constituído de disciplina obrigatória (formação básica) e de disciplinas optativas (especializadas).
§1º disciplina obrigatória é aquela de caráter básico e que confere unidade ao curso, podendo ser
específica por área de concentração.
§2º disciplina optativa é aquela que permitirá a integralização do conhecimento.
§3º o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, será apresentado sob a forma de produto de caráter
bibliográfico, atendendo a forma de apresentação final e de avaliação descritas em Normativa Interna do
programa.
§4º entre as disciplinas estabelecidas na grade curricular, para o doutorado constam duas disciplinas
obrigatórias, Estudo Dirigido I e Estudo Dirigido II, que consistem, cada uma, na análise, elaboração,
apresentação e defesa de artigo submetido a periódico indexado e no depósito de um produto tecnológico,
conforme Normativa Interna, correspondendo cada uma a 2 (dois) créditos.
§5º Havendo atualização na estrutura curricular vigente, os discentes vinculados a estrutura vigente
poderão solicitar migração para a nova estrutura curricular, sendo esta solicitação apreciada e deliberada pelo
colegiado.
Art. 42. A unidade básica de duração das disciplinas é o crédito.
Parágrafo Único. Um crédito corresponde a 15 (quinze) horas de aulas teóricas ou práticas.
Art. 43. As disciplinas serão semestrais.
§1º Poderão ser oferecidas disciplinas em caráter mais intensivo, em períodos especiais, podendo
inclusive viabilizar o envolvimento de professores visitantes.
§2º Os discentes do Programa de Pós-Graduação deverão, obrigatoriamente, efetivar a matrícula a
cada período, conforme prazos divulgados pela secretaria, sem a qual serão aplicados os procedimentos
estabelecidos nas normas vigentes.
§3º O discente poderá efetuar como optativa disciplina de qualquer área. O discente do doutorado
profissional poderá efetuar como optativa qualquer disciplina do mestrado profissional. O discente do
mestrado profissional poderá efetuar como optativa qualquer disciplina do doutorado profissional, exceto
Seminários de produto intelectual I e II.
Art. 44. O número mínimo de créditos a serem cursados para a obtenção do grau de mestre
profissional é de 24 (vinte e quatro), e para o grau de doutor profissional é de 38 (trinta e oito), estabelecido
em conformidade com as normas do programa e normas regimentais vigentes da UFPE, relativas aos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu.
Parágrafo Único. Durante o primeiro ano do curso, o discente deverá obter no mínimo 16
(dezesseis) créditos.
Seção II
Do Aproveitamento de Créditos
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Art. 45. A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitos créditos obtidos em outros
cursos de Pós-Graduação da UFPE ou de outras instituições, observando-se a paridade de carga
horária/créditos, conforme Art. 46 da Resolução 19/2020 do CEPE;
§1º Para o doutorado, a critério do colegiado, poderão ser aproveitados os créditos do mestrado
acadêmico/mestrado profissional obtidos nos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção da
UFPE ou outros. O aproveitamento de créditos de outros cursos de mestrado pode ser considerado,
observando-se a afinidade das disciplinas com o PPGEP-PRO e o conceito do curso de pós-graduação
realizado, atendidas as demais condições deste artigo.
Seção III
Da Orientação de Discentes
Art. 46. Cada discente do mestrado/doutorado profissional terá um orientador, membro do corpo
docente do Programa, que supervisionará o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
§1º Cada discente do mestrado/doutorado profissional poderá ter um tutor acadêmico, designado
pelo Colegiado, que o auxiliará nos trâmites administrativos e acompanhará o seu desempenho acadêmico
até o início do TCC.
§2º Cada discente do mestrado/doutorado profissional terá um orientador, proposto pelo Colegiado,
que supervisionará o desenvolvimento de seu trabalho de dissertação/tese.
§3º O discente poderá mudar de orientador com a anuência por escrito do Colegiado, desde que não
prejudique os indicadores do programa avaliados pela CAPES.
§4º O orientador de discente de doutorado deverá ter uma experiência mínima em produção
científica, com publicação em periódicos, e na orientação de TCCs (dissertações de mestrado acadêmico e
profissional), a ser estabelecida pelo colegiado, e que não poderá ser inferior à orientação de cinco (5)
dissertações de mestrado concluídas ou TCCs de mestrado.
§5º As condições e limites para orientação obedecerão ao estabelecido no documento de área das
Engenharias III.
Art. 47. São atribuições do orientador do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC:
I-

Orientar o discente na elaboração de seu plano de trabalho;

II -

Apresentar parecer sobre pedidos de trancamento e prorrogação;

III - Comunicar e justificar junto ao Colegiado, situações sobre discentes que não têm condições
de obter o grau de mestre;
IV - Recomendar o TCC ao Colegiado para formação de banca;
V-

Sugerir ao Colegiado nomes para formação de banca;

VI - Presidir a banca examinadora do TCC, ou indicar outro professor que possa assumir esta
função.
Art. 48. A critério do colegiado, outro docente do programa, um professor de outro curso de pósgraduação stricto sensu ou um profissional com comprovada qualificação e/ou experiência na área pertinente
ao Programa poderá atuar como coorientador do trabalho de conclusão. Mais detalhes serão estabelecidos em
normativa interna própria que tratará do assunto.
§1º É vedada a atuação de docente como orientador ou coorientador que seja cônjuge do discente
ou que com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por
ascendência ou descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até o terceiro grau) ou se
constitua em amigo íntimo ou inimigo.
Seção IV
Do exame de qualificação
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Art. 49. Para candidatos ao grau de Doutor será exigida aprovação em Exame de Qualificação,
desenvolvido por um Comitê de Acompanhamento segundo critérios e prazos a seguir.
§1º A cada discente de doutorado será designado um Comitê de Acompanhamento (CA) a ser
instituído pelo Colegiado, num prazo máximo de 06 (seis) meses após o início do curso pelo discente, que
terá como missão principal efetuar um acompanhamento contínuo do programa de estudos do discente, além
de efetuar o Exame de Qualificação.
§2º O CA será composto por um mínimo de 03 (três) docentes do Programa, podendo haver outros
membros externos ao Programa.
§3º Um dos membros do CA deverá ser o orientador, que atuará como presidente, recomendando-se
que pelo menos um dos demais membros seja de área diferente da do orientador.
§4º O CA deverá atuar através de reuniões periódicas de avaliação e acompanhamento do discente,
incluindo um processo contínuo de avaliação e discussão do projeto de tese, que fará parte dos exames
complementares.
Art. 50. O exame de qualificação consiste em:
I-

avaliação na disciplina Estudo Dirigido I, conforme Normativa Interna do programa;

II - avaliação na disciplina Estudo Dirigido II, conforme Normativa Interna do programa;
III - exame de proficiência da língua inglesa, que deverá ser o IELTS ou TOEFL, obedecendo
prazos e condições conforme disposto em Normativa Interna do programa;
IV - avaliação de conhecimento do discente sobre tópicos definidos pelo CA, validado pelo
Colegiado, e divulgado ao discente com antecedência de 02 (dois) meses. O exame de conhecimento será
efetuado obedecendo os prazos e exigências conforme Normativa Interna do programa.
Parágrafo único. O discente reprovado na avaliação de conhecimento poderá submeter-se a uma
nova avaliação, sendo desligado do Programa caso ocorra nova reprovação.
Seção V
Da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu
Art. 51. Para defender o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o discente deverá satisfazer as
seguintes exigências:
I-

ter completado o número mínimo de créditos previstos neste Regimento;

II - ter obtido rendimento acadêmico não inferior a 2,5 (no caso do mestrado profissional) e não
inferior a 2,7 (no caso do doutorado profissional), calculado conforme Art. 19 deste regimento;
III - ter apresentado TCC de mestrado ou doutorado e estas aprovadas por Comissão especial de
avaliação de teses e dissertações, designada pelo Colegiado, conforme instrução normativa;
IV - ter atendido as demais exigências contidas no Estatuto e Regimento Geral da Universidade
Federal de Pernambuco, na Resolução 19/2020 do CEPE, Normativa Interna e pelo presente regulamento;
V - ter sido aprovado no exame de qualificação, no caso de doutorado;
VI - Para os discentes do doutorado, ter sido aprovado na pré-banca, em que todos os TCCs
(equivalente a tese de doutorado) terão suas qualidades avaliadas. A pré-banca ocorrerá em sessão fechada e
sua composição, forma de avaliação e prazos serão disciplinados pelo Colegiado do Programa através de
Normativa Interna;
VII - para os discentes do mestrado, ter sido aprovado na pré-análise do TCC (equivalente a
dissertação de mestrado), procedimento que avaliará a qualidade de seu trabalho de conclusão e deliberará se
está apropriado para exame pela banca final. Esta pré-análise será realizada por comissão ou relator indicado
pelo Colegiado para este propósito. Opcionalmente, a critério do Colegiado, poderá ser instituído exame
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preliminar (pré-banca) para todos os TCCs. A pré-banca ocorrerá em sessão fechada e sua composição,
forma de avaliação e prazos serão disciplinados pelo Colegiado do Programa através de Normativa Interna;
Art. 52. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC será entregue à Coordenação do Programa,
após ter sido considerada pelo orientador em condições de defesa, conforme Instrução Normativa.
§1º O candidato poderá, caso haja parecer contrário do seu orientador, requerer ao Colegiado a
defesa sem o aval do seu orientador original.
§2º O Colegiado poderá designar relator ou comissão para opinar sobre problemas metodológicos
ou éticos do TCC.
§3º O(A) Coordenador(a) do Programa encaminhará a cada membro da Banca examinadora um
exemplar do TCC, respeitando um prazo mínimo de 20 (vinte) dias antes da defesa.
§4º A defesa do TCC será pública e amplamente divulgada entre os meios científicos pertinentes e
em caráter excepcional, a defesa da dissertação poderá ser restrita em função de exigência justificada de
sigilo dos resultados da pesquisa.
§5º O TCC deverá seguir as normas do Programa quanto a sua estrutura e apresentação, podendo
consistir em trabalho final de caráter bibliográfico, incluindo dissertação de mestrado profissional e tese de
doutorado profissional, conforme disposto em Normativa Interna do programa.
§6º Para o prévio exame do texto pela Banca Examinadora, e início do processo de avaliação, o
candidato deverá depositar 03 (três) exemplares de seu TCC de mestrado, ou 05 (cinco) exemplares de seu
TCC de doutorado, na Secretaria do Programa, que expedirá recibo de depósito respectivo, datado e assinado
por quem de direito.
§7º A sessão de defesa poderá ocorrer no formato presencial, híbrido ou não presencial.
Art. 53. Caso o orientador considere que o trabalho de conclusão – TCC não se encontra em
condições de ser submetido à avaliação por comissão examinadora, ele deverá emitir parecer circunstanciado
dando conhecimento formal ao discente e encaminhando o parecer para apreciação do Colegiado do
Programa, obedecendo-se os prazos previstos no Regimento Interno e/ou em Normativas Internas do PPG.
Parágrafo Único. No caso previsto no caput, o discente poderá solicitar ao Colegiado a defesa sem
o aval de seu orientador, hipótese na qual o Colegiado decidirá se haverá defesa do trabalho de conclusão,
com base em parecer circunstanciado de um relator ou de comissão designada para tal fim, atendendo as
condições do Art. 61 da Resolução 19/2020.
Seção VI
Da Comissão Examinadora
Art. 54. O grau de Mestre ou de Doutor Profissional em Engenharia de Produção será concedido ao
discente cujo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC for aprovado por Banca Examinadora proposta pelo
Colegiado do Programa e que tenha atendido às demais exigências estabelecidas nas Resoluções e Portarias
dos Órgãos Deliberativos Superiores, assim como no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade.
Art. 55. A Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão do Mestrado Profissional será
composta por 03 (três) examinadores, devendo pelo menos 01 (um) deles ser externo ao Programa, conforme
Art. 63 da Resolução 19/2020 do CEPE.
§1º Deverão ser indicados necessariamente dois suplentes para a Comissão Examinadora, sendo
um externo ao PPGEP-PRO, ambos com Título de Doutor.
§2º Os titulares e os suplentes da Comissão Examinadora deverão possuir título de doutor,
conforme critérios da área de Engenharias III da CAPES.
§ 3º A formação da Comissão Examinadora deve atender aos requisitos dispostos no Art. 64 da
Resolução 19/2020 do CEPE.
Art. 56. A Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão do Doutorado Profissional será
composta por 05 (cinco) examinadores, devendo pelo menos 02 (dois) deles serem externos ao Programa,
conforme Art. 64 da Resolução 19/2020 do CEPE.

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 167 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 119

15 DE SETEMBRO DE 2022

115

Parágrafo Único. Aplica-se à Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão de Doutorado o
disposto nos §§ 1º ao 3º do Art. 55 deste regimento.
Art. 57. Finda a arguição, os membros da Comissão Examinadora deliberarão em secreto sobre a
menção a ser atribuída ao candidato.
§1º O resultado do exame será expresso por uma das seguintes menções:
i) aprovado(a);
ii) reprovado(a).
§2º Observando-se o descrito no parágrafo anterior, será atribuída ao trabalho de conclusão do
candidato a menção que obtiver a maioria simples dos votos dos membros participantes da comissão
examinadora.
§3º Em caso de atribuição da menção “APROVADO(A)”, é facultado à Comissão Examinadora
solicitar alterações não substanciais a serem realizadas em versão final da dissertação ou tese.
§ 4º No caso previsto no parágrafo anterior, o(a) discente poderá proceder às alterações indicadas e
entregá-las à Secretaria do PPGEP-PRO, com o de acordo e validação do(a) orientador(a), para a realização
dos procedimentos e prazos estabelecidos pelo programa.
§ 5º Após cumprido o previsto no parágrafo anterior, o(a) discente estará apto(a) a realizar o
depósito da dissertação ou tese na Biblioteca Central, obedecendo às normas pertinentes.
§ 6º Em caso de atribuição da menção “APROVADO(A)” e não sendo requisitadas alterações
pela Comissão Examinadora, o(a) discente estará imediatamente apto(a) a realizar o depósito da
dissertação ou tese na Biblioteca Central, de acordo com as normas estabelecidas para este fim.
§ 7º É vedada a atuação de docente como orientador ou coorientador que seja cônjuge do discente ou
que com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por
ascendência ou descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até o terceiro grau) ou se
constitua em amigo íntimo ou inimigo.
§
8º Tendo o discente cumprido todos os requisitos regimentais para a obtenção do grau, o
PPGEP-PRO poderá emitir declaração, atestando que o mesmo faz jus ao respectivo grau, com validade até a
expedição do diploma, conforme o Art. 71 da Resolução 19/2020 do CEPE.
Art. 58. A reprovação na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação Stricto
Sensu caracteriza a perda de vínculo com o PPGEP-PRO sem a obtenção do grau pretendido.
Seção VII
Do Diploma
Art. 59. Os diplomas de Mestre ou Doutor Profissional em Engenharia de Produção serão
solicitados pelo Programa à PROPG para serem expedidos, após o discente ter cumprido todas as exigências
do Programa, ter cumprido todas as exigências previstas no Art. 70 da Resolução 19/2020 do CEPE e
entregue à Coordenação a versão definitiva do TCC, satisfeitas as modificações indicadas pela Comissão
Examinadora e a versão definitiva do TCC (dissertação, tese) deve ser entregue em forma digital, conforme
exigência da Biblioteca Central.
§1º Com a prévia aprovação do Orientador de Estudos, o candidato deverá também entregar um
relatório executivo do TCC (dissertação, tese, etc), em máximo de 10 (dez) páginas, para posterior
divulgação por parte da Coordenação do Programa nos meios empresariais e outros interessados nos
resultados da pesquisa, sendo resguardada a conveniência de publicação das informações. Nesse relatório
deverá ser ressaltado o impacto do trabalho desenvolvido no setor produtivo.
§2º Será estabelecido um prazo não superior a três meses, para que o discente entregue à
Coordenação as cópias da versão definitiva TCC (dissertação, tese, etc) e cumpra com todas as exigências do
Programa.
§3º Só terá direito ao diploma o discente que entregar os exemplares com a versão definitiva do
TCC (dissertação, tese, produto tecnológico) no prazo estabelecido.
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CAPÍTULO V
DAS PARCERIAS INTERNACIONAIS
Art. 60. Com o objetivo de promover cooperação científica entre o PPGEP-PRO/UFPE e
instituições estrangeiras, o PPGEP-PRO poderá adotar o procedimento de dupla ou múltipla titulação através
de convênios específicos, aprovados pelo CEPE.
Parágrafo único. É objetivo destas parcerias o desenvolvimento de atividades didáticas, pesquisa
em colaboração e coorientação com o intuito de reforçar as atividades multilaterais de cooperação
internacional.
Art. 61. As parcerias internacionais devem ser desenvolvidas em regime de reciprocidade,
inclusive financeira, no qual os discentes, ao término do curso, terão o título outorgado por cada uma das
instituições envolvidas.
Parágrafo único. A reciprocidade dar-se-á pela existência de discentes, docentes ou orientadores
credenciados em cada instituição envolvida e pela necessária realização de atividades didáticas e de pesquisa
definida pelas partes envolvidas.
Art. 62. As parcerias internacionais envolvendo o PPGEP-PRO são regidas por regulamento
próprio previsto em convênio entre a UFPE e a instituição estrangeira, com detalhamento das atividades de
formação, qualificação e pesquisa, devendo o título ser reconhecido pelas instituições envolvidas.
§ 1º O convênio deve assegurar a expedição do título de Mestre ou Doutor por cada uma das
Instituições parceiras, devendo o título ser reconhecido nos países envolvidos.
§ 2º O tempo de preparação da Tese ou Dissertação se repartirá entre as Instituições interessadas,
conforme estabelecido no convênio.
§ 3º A Tese ou Dissertação terá, preferencialmente, uma única defesa, reconhecida pelas partes
interessadas, conforme estabelecido no convênio.
§ 4º A comissão julgadora da defesa de Tese ou Dissertação deve ser constituída por membros
indicados pelas instituições parceiras, conforme estabelecido no convênio.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 63. A reprovação nas avaliações do exame de qualificação implicará no desligamento do
discente do Programa.
Art. 64. Outros temas relacionados ao PPGEP-PRO poderão ser regulados em Normativas Internas
nos termos da Resolução 19/2020 do CEPE.
Art. 65. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do Programa nos
termos da Resolução 19/2020 do CEPE.
Art. 66. Este Regimento entrará em vigor após sua publicação no Boletim Oficial da UFPE.
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 01 DE 15 DE SETEMBRO DE 2022
CONSTITUIR COMISSÃO EXAMINADORA PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL, DO CENTRO DE CIÊNCIAS
SOCIAIS APLICADAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições
legais e estatutárias,
RESOLVE:
Constituir composição da Comissão Examinadora para Concurso Público de Provas e Títulos para
Provimento de cargo de Professor do Magistério Superior, Edital n°13/2022, na área de Fundamentos
Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social. Ficando assim a Composição da Comissão:
Membros Titulares:
- Reivan Marinho de Souza (Presidente - UFAL);
- Raquel Cavalcante Soares (UFPE);
- Jamerson Murillo Anunciação de Souza (UFPB);
Membros Suplentes:
- Valéria dos Santos Noronha (UFBA);
- Roberta Salazar Uchôa ( UFPE)
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL, CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, em 15 de setembro de 2022.

MARIA DAS GRAÇAS E SILVA
Chefe do Departamento de Serviço Social
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 040/2022 – CTG/UFPE DE 15 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
O DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS DA UFPE, AFONSO HENRIQUE
SOBREIRA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar, pelo período de 02 (dois) anos, a Comissão Especial de Concessão de Títulos do Centro de
Tecnologia e Geociências, a ser composta pelos docentes Antônio Marques da Costa Soares Júnior, SIAPE
1130593; Francisco Jaime Bezerra Mendonça, SIAPE 1131200; Gorki Mariano, SIAPE 1132546; Maria de
Lourdes Florêncios dos Santos, SIAPE 2130916; e Milde Maria da Silva Lira, SIAPE 2300753.
AFONSO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA
DIRETOR
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