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REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS E DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 1° - O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) tem por objetivo a formação de 
recursos humanos que venham a contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sendo 
que o PPGCA exercita o ensino crítico e objetivo, voltado para a pesquisa nos diferentes campos da 
Ciência Animal. 

Art. 2º - O PPGCA será ministrado no regime Strictu Sensu e será constituído de duas áreas de 
concentração: Sanidade Animal e Reprodução Animal.  

Parágrafo único – A criação de novas áreas de concentração, propostas por docentes 
credenciados ao PPGCA, deverá ser analisada e aprovada pelo Conselho de Pós-graduação 
do curso. 

 

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 3º - A estrutura administrativa do PPGCA será composta pelo Conselho de Pós-Graduação, 
Comissão Coordenadora e Coordenação, de acordo com as competências estabelecidas nas Normas 
da Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIPAMPA. 

Art. 4º - O Conselho de Pós-Graduação do PPGCA é constituído por todos os docentes permanentes 
do programa, pela representação dos discentes e dos técnico-administrativos em educação com 
atuação direta em atividades do PPGCA, nos termos da lei. 

§ 1º - A representação discente será eleita por seus pares, seguindo a regulamentação da 
UNIPAMPA. 

§ 2º - A representação dos técnicos administrativos será eleita por seus pares que 
desempenham atividade de pesquisa e que possuam atuação direta junto ao PPGCA, seguindo 
a regulamentação da UNIPAMPA. 

§ 3º - O mandato dos representantes técnicos administrativos e discentes será de um ano, 
podendo haver uma recondução. 

§ 4º - Cabe ao Coordenador do PPGCA presidir o conselho e tendo como substituto o 
Coordenador Substituto.  

§ 5º - Ao Conselho da Pós-Graduação do PPGCA compete: 

i – elaborar o regimento do programa de pós-graduação e as suas alterações; 

ii – normatizar o processo de consulta à comunidade docente, discente e de servidores 
técnico-administrativos, vinculados ao programa, visando à escolha do coordenador e 
do coordenador substituto; 
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iii - credenciar e descredenciar os professores e orientadores, segundo os critérios 
definidos em regulamentação específica; 

iv - definir as áreas de concentração de atuação do PPGCA; 

viii - decidir sobre a solicitação de prorrogação de prazo de conclusão do curso, de 
acordo com as normas estabelecidas pela UNIPAMPA e pelo regulamento do 
programa; 

ix - homologar os critérios para concessão de bolsas propostos pela comissão 
coordenadora do programa; 

x - aprovar os critérios para aplicação dos recursos financeiros destinados ao programa 
de pós-graduação; 

xi - homologar os convênios de interesse para as atividades do curso; 

xiii - julgar as decisões do coordenador, em grau de recurso e deliberar sobre outras 
matérias que lhe sejam atribuídas por lei, ou pelo Estatuto da UNIPAMPA, na esfera de 
sua competência. 

viii - decidir sobre o número de vagas a serem oferecidas e a periodicidade; 

ix - homologar o edital de seleção de alunos para ingresso no programa; 

x - homologar as indicações de co-orientadores solicitadas pelo orientador; 

xi - homologar os planos de estudos dos alunos; 

xiv - aprovar os planos de trabalho solicitados em "Docência Orientada"; 

Art. 5° - A Comissão Coordenadora do PPGCA assessora a Coordenação com as atividades 
relacionadas com a administração do curso;  

§ 1º - O presidente da Comissão Coordenadora é o Coordenador do PPGCA, tendo como 
substituto o Coordenador Substituto. 

§ 2° - A Comissão Coordenadora do PPGCA é constituída por:  

i – pelo Coordenador e Coordenador Substituto do PPGCA; 

ii – um representante docente de cada linha de pesquisa, escolhido dentre os docentes 
permanentes do PPGCA; 

iii - um representante do corpo discente, eleito pelo voto direto por seus pares; 

iv - um representante técnico-administrativo em educação eleito por seus pares que 
tenha vínculo direto com atividades de pós-graduação no Campus Uruguaiana; 

v - o mandato dos membros docentes da Comissão Coordenadora são de dois anos, 
sendo possível uma recondução. O mandato das representações discente e técnico-
administrativo é de um ano, sendo possível uma recondução 

§ 3° - Compete a Comissão Coordenadora do PPGCA: 
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i – assessorar a Coordenação em tudo o que for necessário para o bom funcionamento 
do Programa, no âmbito didático, científico e administrativo; 

ii – propor ao Conselho do Programa alterações no Regimento do mesmo;  

iii - realizar o planejamento estratégico com definição de metas para melhoria do 
conceito CAPES, expansão do programa ou a sua manutenção, no caso de o programa 
ter o conceito máximo; 

iv - propor o perfil dos docentes permanentes e colaboradores, com exigências 
mínimas de produção intelectual, orientação e atividades de ensino no Programa, com 
base nos requisitos exigidos pela Capes, para a deliberação do Conselho do Programa; 

v - propor o credenciamento e o descredenciamento de docentes, com base nas 
exigências mínimas de produção intelectual, orientação e atividades de ensino no 
Programa de acordo com as exigências Capes e baseado no planejamento estratégico 
de metas para melhoria do conceito CAPES e/ou expansão do programa, para a 
deliberação do Conselho do Programa; 

vi - propor o elenco de disciplinas e outras atividades de formação acadêmica 
oferecidas pelo Programa, com os respectivos planos de ensino, para homologação 
pela Comissão Superior de Ensino; 

vii - aprovar a oferta de disciplinas, a cada semestre, acompanhada da indicação dos 
respectivos professores; 

vii - decidir sobre a aceitação de créditos obtidos em outros programas de pós-
graduação; 

viii - homologar as bancas examinadoras de defesas de dissertação; 

 VI – estabelecer as atribuições didáticas e de orientação do Programa, em consonância com a 
Coordenação Acadêmica dos campi aos quais estão vinculados os docentes do Programa;  

 VII – deliberar sobre processos de ingresso, desligamento e readmissão de alunos no 
Programa, assim como de validade de créditos obtidos em outros cursos de pós-graduação stricto 

sensu e Instituições, dispensa de disciplinas, trancamento de matrícula e assuntos correlatos; 

 VIII – atribuir aos alunos os créditos correspondentes a atividades não constantes do elenco de 
atividades programadas, mas previstas no Regimento e realizadas em conformidade; 

 IX – aprovar os planos de estudo acadêmico de cada aluno vinculado ao Programa; 

 X - designar os componentes das Bancas Examinadoras de exames de projeto, qualificação, 
teses, dissertações ou outros trabalhos de conclusão dos respectivos cursos, ouvido sempre, em cada 
caso, o orientador do aluno; 

  XII – homologar resultados de exames de projeto, qualificação, teses, dissertações ou 
outros trabalhos de conclusão dos cursos oferecidos pelo Programa;  

 XIII – aprovar o orçamento anual do Programa; 

 XIV – avaliar o Programa, periódica e sistematicamente, em consonância com as diretrizes 
exigidas pela Capes e aprovadas pelo Conselho do Programa e as normas gerais da avaliação 
institucional da UNIPAMPA; 
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 XV – propor ao Conselho do Campus ações relacionadas ao desenvolvimento do Programa e à 
Comissão Superior de Ensino ao desenvolvimento da pós-graduação na Universidade.  

 x – solicitar a coordenação acadêmica, a cada semestre letivo, a oferta das disciplinas e dos 
docentes necessários ao desenvolvimento das atividades; 

 XI – propor o edital de seleção dos alunos para ingresso no programa; 

 XII – homologar a matrícula dos alunos no âmbito do programa, em colaboração com o 
Secretaria Acadêmica; 

 XIII – dar conhecimento às instâncias superiores nos casos de transgressão disciplinar docente 
e/ou discente. 

 XIV - propor os critérios para alocação e corte de bolsas a serem  homologados pelo 
Conselho do  Curso; 

 XV– divulgar com antecedência, junto ao corpo docente e discente, os  critérios vigentes para 
alocação de bolsas conforme norma específica. 

 

Art. 6° - A Coordenação do curso será constituída por um Coordenador e um Coordenador Substituto.  

§ 1º - o mandato do Coordenador e Coordenador Substituto será de dois anos, podendo 
ocorrer recondução por um período; 

§ 2º - poderão ser eleitos para o cargo de Coordenador e Coordenador Substituto docentes 
permanentes e membros do Conselho do Curso; 

§ 3º - a escolha do Coordenador será realizada pelo Conselho do Curso, por voto direto e 
secreto; 

§ 4º - Ao Coordenador do programa de pós-graduação compete: 

i – fazer cumprir o regulamento do programa; 

ii – convocar e presidir as reuniões do Conselho do Curso;  

iii - zelar pela representatividade do colegiado do programa, de acordo com o 
regulamento; 

iv - representar o programa nas comissões que se fizerem necessárias;  

v - cumprir a efetivação das decisões do Conselho do curso; 

vi - submeter ao Conselho de Campus os assuntos que requeiram ação dos órgãos 
superiores; 

vii - encaminhar ao órgão competente via Conselho do Campus, as propostas de 
alterações curriculares aprovadas pelo Conselho do curso; 

ix - gerir os recursos financeiros alocados no programa, de acordo com o plano de 
aplicação determinado pela comissão coordenadora e Conselho do Curso; 
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x - desempenhar as demais atribuições inerentes à sua função determinadas em lei ou 
pelo Estatuto da UNIPAMPA na esfera de sua competência. 

Art. 7º - O coordenador substituto representará o programa nas faltas e nos impedimentos do 
coordenador e, em caso de vacância, a qualquer época, completará o mandato.  

§ 1o Se a vacância ocorrer antes da primeira metade do mandato, será eleito novo coordenador 
substituto, na forma prevista no regimento do programa, que acompanhará o mandato do 
titular.  

§ 2o Se a vacância ocorrer depois da primeira metade do mandato, o colegiado do programa 
indicará um coordenador substituto pro tempore para completar o mandato.  

 

CAPÍTULO III – DO CORPO DOCENTE 

Art. 8º - Será considerado professor do PPGCA o docente portador de título de doutor ou equivalente e 
credenciado pelo Conselho do Curso para atuar no mesmo, segundo a seguinte classificação: 

i - Docentes Permanentes; 

ii - Docentes Colaboradores; 

iii - Docentes Visitantes 

§ Parágrafo Único – O docente permanente credenciado no PPGCA deverá ofertar no mínimo 
uma disciplina a cada 12 meses e orientar um aluno a cada 12 meses. 

Art. 9 - Serão considerados Docentes Permanentes os propostos como tal pela Comissão 
Coordenadora do PPGCA e credenciados pelo Conselho do PPGCA, sendo-lhes exigidos os seguintes 
compromissos: 

i - regularidade e qualidade nas atividades do PPGCA; 

ii - vínculo funcional com a UNIPAMPA ou, em caráter excepcional, um termo de 
compromisso como Colaborador Convidado; 

iii - mantenham dedicação integral à UNIPAMPA, caracterizada pela prestação de 
quarenta horas semanais de trabalho e Dedicação Exclusiva. 

§ 1º - Em casos especiais, devidamente justificados, o Conselho do PPGCA poderá credenciar 
Docentes Permanentes que não atendam à condição estabelecida no inciso III deste artigo, em 
número que não exceda a 10% (dez por cento) do número total de Docentes Permanentes do 
Programa. 

§ 2º - A critério do Conselho do PPGCA poderá permanecer enquadrado como Docente 
Permanente aquele que não atenda aos Incisos i e ii, devido a afastamento temporário para 
estágio pós-doutoral ou atividade relevante em educação, arte, ciência e tecnologia, mantidos 
os demais compromissos previstos neste artigo. 

Art. 10º - Serão considerados Docentes Colaboradores os membros do corpo docente do programa, 
que não atendam a todos os requisitos de enquadramento como Docentes Permanentes ou Docentes 
Visitantes, mas firmem compromisso de participação sistemática em atividades de pesquisa e ensino, 
inclusive com a possibilidade de co-orientação de alunos.  
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Art. 11º - Serão considerados Docentes Visitantes os propostos como tal pela Comissão Coordenadora 
do PPGCA e credenciados pelo Conselho do PPGCA que, mantendo vínculo com a UNIPAMPA ou 
outra instituição de ensino ou pesquisa, recebam desta autorização para colaborar com a UNIPAMPA, 
com dedicação integral, por um período contínuo de tempo, em atividades de pesquisa e/ou ensino, 
inclusive orientação, no Programa, por contrato de trabalho com a Universidade, com tempo 
determinado, ou por bolsa concedida, para esse fim, por agência de fomento ou cooperação técnico-
científica ou pela própria Universidade 

Art. 12º - Para ser credenciado como professor permanente, professor colaborador ou professor 
visitante, o interessado deverá encaminhar ao coordenador do PPGCA solicitação contendo a 
documentação definida em Resolução Interna específica do PPGCA. 

Parágrafo único - O pedido de credenciamento deverá ser analisado pela Comissão 
Coordenadora segundo a Resolução Interna específica e aprovado em reunião do Conselho de 
Curso do PPGCA. 

Art. 13º - O descredenciamento do professor e/ou pesquisador poderá ser solicitado a qualquer tempo 
ao coordenador da PPGCA, e deverá ser analisado em reunião da Comissão Coordenadora segundo a 
Resolução Interna específica e aprovado em reunião do Conselho do PPGCA. 

Parágrafo único - O descredenciamento do docente deverá ser aprovado pelo Conselho do 
PPGCA, conforme análise dos critérios da Resolução Interna específica ou por vontade do 
próprio solicitante. 

 

CAPÍTULO IV – DA ORIENTAÇÃO 

Art. 14º - Os professores orientadores do PPGCA serão docentes permanentes previamente 
credenciados PPGCA que atendam as exigências da Resolução Interna específica. 

§ 1 – A designação do professor orientador deverá ser realizada no momento da divulgação do 
resultado da seleção para ingresso no programa; 

§ 2 - O orientador em comum acordo com o aluno poderá indicar um segundo docente, na 
condição de co-orientador, previamente credenciado no programa para compor o Comitê de 
Orientação.  

Art. 15º - São competências do professor orientador e do co-orientador OU Comitê de Orientação: 

i – definir o plano de estudos e suas possíveis reformulações, juntamente com o aluno 
quando for o caso; 

ii - decidir o tema da dissertação com o aluno, orientando-o desde a proposição; 

iii - supervisionar o trabalho do aluno para que a dissertação seja redigida segundo as 
normas vigentes na UNIPAMPA; 

iv - integrar, como presidente, a comissão examinadora de defesa de dissertação. 

Art. 16º - A substituição de um ou dos membros docentes que compõe o Comitê Orientador poderá 
ocorrer caso seja de interesse de uma ou ambos docentes.  

§ 1 – A intenção de substituição deverá ser apresentada de forma escrita e justificada ao 
conselho do Curso do PPGCA que será responsável pela análise;  
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§ 2 – O Conselho do Curso do PPGCA deverá indicar o novo Comitê Orientador ao aluno; 

Art. 17º - O aluno poderá solicitar ao Conselho do Curso do PPGCA a substituição de um ou ambos os 
membros do Comitê de Orientação do orientador caso julgue necessário. 

§ 1 – O pedido de substituição formal deverá conter a justificativa e ser encaminhado ao 
Conselho do Curso que analisará e emitirá parecer;  

§ 2 – O Conselho do Curso do PPGCA deverá indicar novos membros para comporem o 
Comitê Orientador; 

 

CAPÍTULO V – DO CORPO DISCENTE 

Art. 18º - O corpo discente será composto pelos alunos portadores de diploma de curso superior 
admitidos ao PPCGA, podendo ser na condição de aluno regular ou especial.  

§ 1° - É considerado aluno regular o candidato aprovado no processo seletivo e regularmente 
matriculado no PPGCA;  

§ 2° - É considerado como aluno especial todo o aluno que não sendo aluno regular possui 
matricula no PPCGA; 

§ 3° - O aluno especial poderá se matricular em até duas disciplinas, independente de período 
letivo, após a concordância do professor responsável pela disciplina, desde que haja 
disponibilidade de vaga e a anuência de um docente orientador do PPGCA.  

§ 4° - Excepcionalmente, poderá ser aceito como aluno especial o aluno de curso de 
graduação, para isso deverá ter a aprovação da Comissão Coordenadora.  

Art. 19º - A seleção dos alunos regulares, com a indicação dos respectivos orientadores, é de 
responsabilidade da Comissão Coordenadora. 

Art. 20º - O aluno regular será supervisionado em suas atividades por um docente permanente do 
PPGCA. 

§ 1° - O docente orientador não pode ter grau de parentesco menor que segundo grau 
com o orientando. 

§ 2° - O orientador manifesta a aceitação do orientando em documento apropriado 
emitido após o processo seletivo e encaminhado à Comissão Coordenadora do 
PPGCA.  

§ 3° - O número máximo de orientandos por orientador será definido em Resolução 
Interna específica do Conselho do PPGCA. 

§ 4° - O docente credenciado pode abdicar, em qualquer tempo, da orientação de seus 
alunos. Este professor deverá, entretanto, enviar notificação com justificativa ao 
coordenador do PPGCA, que se encarregará de comunicar oficialmente, através dos 
meios cabíveis, a abdicação de orientação ao aluno interessado. 

§ 5° Caso ocorra o previsto no § 4° a Comissão coordenadora e o Conselho do curso 
devem no prazo de até 30 dias escolher um novo orientador para o aluno, desde este 
tenha interesse e mostre comprometimento. 
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CAPÍTULO VI – DO COMITÊ DE ORIENTAÇÃO 

Art. 21º - Cada aluno disporá de um Comitê de Orientação acadêmica constituída por um docente 
permanente na condição de orientador e por outro docente do PPGCA.   

PARÁGRAFO ÚNICO – É função do comitê de Orientação Acadêmica auxiliar na elaboração do 
plano de estudos, supervisionar a elaboração e desenvolvimento do projeto de dissertação, 
acompanhar o desempenho acadêmico do aluno.  

 

CAPÍTULO VII – DA SELEÇÃO AO PPGCA  

Art. 22º - A sistemática de seleção será definida pelo Conselho do Curso e será divulgada no Edital 
Público de seleção.   

Art. 23º - A Comissão coordenadora do Coordenação do Curso será responsável pela organização e 
coordenação da execução pelo processo de seleção, pela homologação do resultado e comunicação 
da Pró-Reitoria de Pós Graduação do resultado final.  

§ 1o O candidato poderá interpor recurso à Coordenação do Curso, via Secretaria Acadêmica, 
no prazo estabelecido no edital de seleção a partir da divulgação dos resultados pela Pró-
Reitoria de Pós Graduação.  

§ 2o A comissão coordenadora  terá prazo de dez dias corridos, a contar da data de protocolo 
do processo, para decidir deve analisar e decidir sobre os recursos interpostos no prazo de 5 
dias corridos após receber o processo. 

Art. 24º - É vedado o ingresso ao PPGCA da UNIPAMPA por meio de transferência de outro programa 
de pós-graduação da UNIPAMPA ou de outra Instituição.  

 

 

CAPÍTULO VIII – DA MATRÍCULA 

Art. 25º - No momento da matrícula os candidatos aprovados deverão entregar na Coordenação do 
Curso os seguintes documentos.  

  i – formulário de matrícula disponibilizado pela Unipampa o PPGCA. 

  ii - curriculum vitae impresso, modelo Lattes. 

iii – fotocópia do diploma ou certificado de previsão da conclusão do curso superior, 

iv – fotocópia do histórico escolar,  

§ 1º - A documentação requerida deverá ser entregue para a Secretaria Acadêmica conforme 
edital de seleção Coordenação do Programa, sendo que a integralidade da documentação será 
de responsabilidade exclusiva do candidato. 
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§ 2º - A exigência do diploma, em Medicina Veterinária ou outro, poderá ser determinado em 
edital, de acordo com a linha de pesquisa, disponibilidade do orientador e deverão ser 
homologadas pelo Conselho do Curso.  

Art. 26º - A solicitação de matrícula e o requerimento de inscrição em disciplinas e demais atividades 
relacionadas no plano de estudo é de responsabilidade do aluno e deverá ser realizada nos prazos 
estabelecidos pelo calendário escolar da UNIPAMPA. 

§ 1º - O aluno poderá solicitar trancamento de disciplinas dentro do prazo fixado pelo 
calendário escolar. 

§ 2º - O aluno terá sua matrícula cancelada: 

i – automaticamente, quando esgotar o prazo máximo para a conclusão do curso; 

ii - quando apresentar desempenho insatisfatório, segundo critérios previstos neste 
regulamento;  

Art. 27º - Ao finalizar os créditos, o aluno manterá o vínculo com a Instituição mediante a matrícula em 
Elaboração de Dissertação (ED), que será realizada uma única vez e terá validade até a data de 
conclusão, ou expiração do prazo de conclusão do curso estipulado neste regulamento.  

§ 1º - O aluno não receberá conceito ou crédito em ED.  

§ 2º - É responsabilidade do orientador o acompanhamento do trabalho e da freqüência do 
aluno matriculado em ED. 

§ 3º - O aluno que não desenvolver adequadamente os trabalhos de ED, poderá ser desligado 
do programa com base em uma justificativa fundamentada do orientador à coordenação, que 
será avaliada pelo Conselho do curso. 

Art. 28º - O trancamento da matrícula em uma ou mais disciplinas, dentro da primeira metade de sua 
programação, com anuência do seu orientador e homologação do Conselho. 

Art. 29º - O trancamento de matrícula no Programa poderá ser obtido, se houver motivo justo e 
devidamente comprovado, com anuência do seu orientador e a aprovação do Conselho, nos termos 
das normas vigentes. 

§ 1º - O aluno só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após o término de pelo 
menos uma disciplina do primeiro semestre do curso. 

§ 2º - O aluno poderá requerer no máximo dois trancamentos de matrícula no Programa, desde 
que o prazo total não ultrapasse à 180 dias a partir do deferimento. 

§ 3º - O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo para efeito do prazo 
máximo para a conclusão do Programa. 

Art. 30º - A matrícula na modalidade de aluno especial do PPGCA é limitada a uma duas disciplina por 
semestre letivo e, no máximo, a duas disciplinas por aluno.  

Art. 31º - Somente serão aceitas matrículas de alunos especiais nas disciplinas com disponibilidade de 
vagas e concordância de professor responsável pela disciplina.  
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Art. 32º - O requerimento de matrícula especial deverá ser encaminhado a Comissão Coordenadora do 
PPGCA e ter a anuência de um professor permanente do PPGCA e será concedida nos seguintes 
casos:  

§ 1º - portadores de diploma de curso superior, participantes de projeto de pesquisa aprovados 
no âmbito da Instituição, cabendo ao coordenador do projeto à responsabilidade pela 
solicitação à Coordenação do Programa de Pós-Graduação da UNIPAMPA; 

§ 2º – alunos de graduação com, no mínimo, setenta e cinco por cento dos créditos 
necessários à conclusão do seu curso e participantes de projeto de pesquisa aprovados no 
âmbito da Instituição, cabendo ao coordenador do projeto a responsabilidade pela solicitação à 
coordenação; 

§ 3º – estudantes vinculados a programas de pós-graduação de outras IES nacionais ou 
estrangeiras, limitado a um terço dos créditos mínimos para o respectivo nível do programa, 
cabendo à coordenação do programa de origem do aluno a responsabilidade pela solicitação à 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação da UNIPAMPA; 

Art. 33º - O aluno será desligado do PPGCA caso ocorra uma das seguintes condições: 

i - se exceder o prazo máximo de 30 meses de integralização do curso; 

ii - se tiver duas ou mais reprovações em disciplina ou na apresentação do projeto de 
pesquisa; 

iii - se for reprovado na Defesa da Dissertação; 

iv - se não efetuar sua matrícula no período previsto. 

Parágrafo único - Compete à Comissão Coordenadora efetuar os desligamentos referidos 
neste Artigo. 

 

CAPÍTULO IX – DAS ATIVIDADES CURRICULARES E AVALIAÇÃO 

Art. 34º – Os trabalhos acadêmicos serão desenvolvidos por meio de disciplinas e atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, conforme estabelecido neste regulamento. 

Parágrafo Único - O aluno do mestrado deverá cursar no mínimo 24 créditos, sendo 
obrigatórias as disciplinas de Metodologia da Pesquisa e Docência Orientada. 

Art. 35º - À disciplina será atribuído um valor expresso em créditos, de forma que a cada crédito 
corresponderão quinze horas de aula teórica ou prática. 

§ 1o - Os créditos obtidos como aluno especial na Instituição ou em outras instituições de 
ensino superior poderão ser validados, a critério do Conselho do Curso do PPGCA, de acordo 
com o disposto no parágrafo abaixo. 

§ 2o - As disciplinas realizadas em outros programas de pós-graduação da Instituição, ou em 
outras instituições de ensino superior poderão ser aceitas, mediante aprovação do Conselho do 
Curso do PPGCA, e desde que cursadas em programas de pós-graduação reconhecidos pela 
CAPES e com conceito igual ou superior ao PPGCA, concluídas no máximo há cinco anos; 
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§ 3o - disciplinas cursadas há mais de cinco anos no PPGCA ou em outro programa de pós-
graduação não poderão ser aproveitadas.  

Art. 36º - À avaliação do rendimento individual do aluno nas atividades curriculares do PPGCA, será 
realizada pelo docente responsável pela disciplina, utilizando os seguintes conceitos e menções: 

A – Excelente (nota 10,0 a 8.6); 

B – Satisfatório (nota 8,5 a 7,1); 

C – Suficiente (nota 7,0 a 6,0); 

D – Insuficiente (nota 5,9 a 0,0);  

FF – Falta de Frequência. 

Parágrafo Único - A frequência nas disciplinas é obrigatória e não poderá ser inferior a setenta 
e cinco por cento (75%) da carga horária programada por disciplina ou atividade. 

Art. 37º - Às disciplinas do PPGCA que não forem computados os conceitos no artigo anterior serão 
atribuídas as seguintes situações: 

AP - aprovado 

NA - não-Aprovado 

T – aproveitamento de disciplina 

I - Situação Incompleta 

§ 1º - A situação “I” significa trabalho incompleto e será atribuída somente quando não houver 
possibilidade de registro no mesmo semestre letivo, o que será comprovado por uma das 
seguintes situações: 

i – tratamento de saúde; 

ii – licença gestante; 

iii – suspensão de registro por irregularidade administrativa; 

iv - aluno não completar, no prazo estabelecido, as exigências de uma atividade 
programada 

§ 2º - A situação “I” não poderá ultrapassar o semestre letivo subsequente. 

Art. 38º - O aluno que obter conceito igual ou inferior a C em duas disciplinas ou por duas vezes na 
mesma disciplina será desligado do programa. 

Art. 39º - O aluno deverá comprovar suficiência em, no mínimo, uma das seguintes línguas 
estrangeiras: Inglês, Espanhol, Alemão ou Francês. 

Parágrafo Único - Uma vez homologada pelo colegiado do programa a comprovação da 
suficiência em língua(s) estrangeira(s), constará no histórico escolar do aluno, com a expressão 
"Aprovado" ou "Reprovado". 
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Art. 40º - O aluno de mestrado deverá se submeter à defesa do projeto de pesquisa em até 12 meses a 
contar do seu ingresso como aluno regular e no mínimo 3 meses antes da data de defesa da 
dissertação. 

§ 1° - A Comissão Avaliadora do projeto de pesquisa deverá ser composta por pelo menos dois 
membros, devendo sendo que estes devem ser docentes doutores da UNIPAMPA ou de outra 
Instituição de Ensino ou Pesquisa. 

§ 2° - É considerado aprovado o candidato cuja defesa do projeto de pesquisa obtiver a 
aprovação da Comissão Avaliadora. 

§ 3° - O aluno de mestrado que for reprovado na apresentação do projeto deverá se submeter 
a um novo exame nos mesmos moldes do primeiro no prazo máximo de 60 dias após ter sido 
comunicado pela Comissão Julgadora sobre sua reprovação. 

§ 4 – As datas para entrega do projeto de pesquisa, da defesa, bem como a definição da 
Comissão Avaliadora do projeto de pesquisa deverão ser organizada semestralmente pela 
Comissão coordenadora, sendo que estas datas devem ter divulgação prévia de 30 dias.  

 

CAPÍTULO X – DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Art. 41º - A dissertação deve constituir-se em um trabalho próprio, inédito, redigido em língua 
portuguesa ou inglês, encerrando uma contribuição relevante para a área do conhecimento.  

§ 1º - A estrutura e apresentação da dissertação deve respeitar o manual de elaboração da 
MDT (Estrutura e Apresentação de Monografias, Dissertações e Teses).  

§ 2º - As normas específicas (estrutura e apresentação) para a elaboração da dissertação 
serão regidas por resolução do Conselho do Curso.  

Art. 42º - A solicitação da data para a marcação da defesa de dissertação deverá ser realizada pelo 
candidato e ter anuência do orientador, devendo ser dirigida à coordenação do PPGCA. 

Parágrafo único. Por ocasião da solicitação, a dissertação deverá ser apresentada à 
coordenação do programa, juntamente com o requerimento de defesa e devendo ser fornecido 
um exemplar para cada membro da comissão examinadora.  

Art. 43º - Os procedimentos, prazos e normas para a marcação e defesa do exame de qualificação 
serão definidos pelo colegiado. 

Art. 44º - A comissão examinadora será constituída de: 

i – três membros doutores e um suplente para a defesa da dissertação. 

§ 1º - A presidência dos trabalhos na comissão examinadora será exercida pelo professor 
orientador, sendo que sua presença é obrigatória. 

§ 2º - A comissão examinadora deverá ser constituída por pelo menos um membro de outra 
Instituição para defesa de dissertação. 

§ 3º - Não poderão fazer parte da comissão examinadora parentes afins do candidato até o 
terceiro grau inclusive. 
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Art. 45º - No caso de aprovação, o candidato deverá apresentar as cópias definitivas (Dissertação) e a 
documentação complementar, à Comissão Coordenadora do programa no prazo de 30 dias após a 
defesa, com as modificações sugeridas pela comissão examinadora, ficando a verificação das 
correções sob a responsabilidade do professor orientador. 

 

CAPÍTULO XI – DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Art. 46º - Por ocasião da defesa de dissertação a comissão examinadora apreciará a capacidade 
revelada pelo candidato, notadamente, a maneira de conduzir a defesa de seu trabalho. 

Art. 47º - O candidato terá um tempo máximo de cinqüenta minutos para fazer a apresentação de seu 
trabalho.  

Art. 48º - Na defesa de dissertação, cada um dos membros da comissão examinadora argüirá o 
candidato por tempo necessário e este disporá, no mínimo, de igual tempo para responder a cada 
questão. 

Art. 49º - Concluída a etapa de arguições, a comissão examinadora fará a atribuição do resultado final 
em recinto fechado, que será, na sequência, divulgado para o candidato e aos demais presentes.  

§ 1º - O conceito a ser atribuído ao candidato deve ser “Aprovado” ou “Não-Aprovado” e 
registrado em ata de defesa conforme modelo disponibilizado pela Unipampa ou pelo PPGCA. 

§ 2º - Será considerado aprovado, na defesa de dissertação, o candidato que obtiver 
aprovação por maioria simples dos membros da comissão examinadora.  

§ 3º - O candidato reprovado poderá ter, a critério da comissão examinadora e dentro dos 
prazos regulamentares do PPGCA, até seis meses, desde que não ultrapasse o prazo máximo 
de 30 meses desde a sua matrícula, para submeter-se à nova defesa de dissertação, devendo 
o aluno manter o vínculo mediante matrícula em ED. 

Art. 50º - A defesa de dissertação deverá ser aberta ao público. 

Art. 51º - A defesa de dissertação poderá ser realizada por teleconferência, podendo participar um 
membro não-presencial da banca examinadora. 

Art. 52º - Por motivo justificado, cabe ao coordenador adiar a data da defesa de dissertação. 

Art. 53º - A realização da defesa de dissertação obedecerá ao protocolo que constitui o anexo 1, deste 
regulamento. 

 

CAPÍTULO XII – DA OBTENÇÃO DO TÍTULO 

Art. 54º - Após a defesa o estudante terá um prazo máximo de 30 dias para encaminhar à 
Coordenação do Programa dois exemplares da versão capa dura e definitiva da dissertação, e uma 
cópia digital para homologação pela Comissão Coordenadora e demais documentos exigidos para 
emissão do diploma. 

Art. 55º - Para obtenção do grau de Mestre serão exigidos: 
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i – obter aprovação em no mínimo vinte e quatro créditos dentro dos prazos 
estabelecidos; 

ii – apresentar o Projeto de Pesquisa dentro dos prazos previstos e obter 
aprovação; 

iii – ser aprovação na defesa da dissertação pela Banca Examinadora, após 
defesa pública; 

iv – ter sido aprovado em proficiência de língua estrangeira;  

iv - apresentar a certidão negativa de débitos para com a biblioteca; 

Art. 56º - Casos omissos neste regimento serão analisados pelo Conselho do PPGCA. 


