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REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1 - O Programa de Pós Graduação (PPG) em Educação em Ciências - PPGEC é um 
programa interinstitucional, constituído por 3 (três) Instituições Associadas: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal do Pampa, 
tendo por objetivo proporcionar formação e ambiente propício à atividade criadora nas áreas de 
Ensino e Educação em Ciências, através de pesquisa e estudos avançados que permitam levar ao 
grau de Mestre ou Doutor em Educação em Ciências, cujos Diplomas serão concedidos pela 
Instituição Associada pela qual o estudante foi matriculado. 

DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

Art. 2 - Com a finalidade de alcançar seus objetivos, o PPGEC será estruturado em torno da área 
de concentração e linhas de pesquisa que norteiam a área de ENSINO. 

§ 1º - O PPGEC terá como área de concentração “Educação em Ciências”. 
§ 2º - A área de concentração “Educação em Ciências” integrará 4 linhas de pesquisa, a 
saber: 

I. Linha 1 - Processos de ensino e aprendizagem em ambientes formais e  e  não 
formais. 

I. Linha 2 - Produção e divulgação científicas, avaliação de produção em ciência e em 
políticas públicas. 

II. Linha 3 - Implicações das práticas científicas na constituição dos sujeitos e de 
currículos.  

III. Linha 4 - Tecnologias educativas no processo de ensino e aprendizagem. 
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Art. 3 - Cada Instituição associada poderá, conforme as especificidades de seus grupos e projetos 
de pesquisas, elencar suas linhas de pesquisa, conforme Art. 2, § 2º. 

Art. 4 - As linhas de pesquisa poderão ser modificadas e/ou novas poderão ser criadas, 
dependendo da consolidação de novos grupos e projetos de pesquisas, com a devida aprovação do 
Conselho Geral da Forma Associativa  e recomendações da CAPES. 

CAPÍTULO II 
DO CORPO DOCENTE 

Art. 5 - O Corpo docente será constituído por Doutores em atividade de pesquisa, credenciados 
pela Comissão de Pós-Graduação (UFRGS), pelo Colegiado do Curso (UFSM) ou pela Comissão 
de Coordenação  (UNIPAMPA),  das Instituições Associadas. 

Art. 6 - Os Docentes deverão ter o título de Doutor ou equivalente e formação Especializada. 
Parágrafo único - O título de Notório Saber, reconhecido por universidade com curso de 
doutorado na área, poderá suprir a exigência do doutorado para os fins de credenciamento 
como Docente, conforme regulação vigente em cada Instituição associada. 

Art. 7 - O corpo docente do programa será composto por pelo menos 3 (três) categorias de 
docentes:  

I. Docentes permanentes 

II.Docentes colaboradores 

III.Docentes visitantes.  

Art. 8 - A descrição e definição das categorias  de docentes será realizada conforme o documento 
de área e  Normativas da sedes  de cada Instituição Associada, respeitadas as categorias definidas no 
art 7. 

 Parágrafo Único - Todos os docentes permanentes deverão, regularmente, e, de acordo 
com o documento de área do programa, ministrar disciplina(s), orientar aluno(s) e 
desenvolver projetos de pesquisa para produzir conhecimentos ou tecnologias de 
reconhecido valor em consonância com a linha de pesquisa em que estejam 
enquadrados. 
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Art. 9 - O credenciamento do/a Professor/a Orientador/a será homologado pelas respectivas 
Instituições Associadas. 

Art. 10 - Compete ao/a Professor/a Orientador/aorientar o pós-graduando na organização de seu 
plano de estudo, de pesquisa e nas publicações e assisti-lo continuamente em sua formação; 

a) orientar o pós-graduando na organização de seu plano de estudo, assisti-lo 
continuamente em sua formação e desenvolvimento da pesquisa, bem como e nas 
publicações 

b) propor à Comissão de Pós-Graduação a composição das bancas Examinadoras; 

c) quando solicitado, deverá apresentar relatório das atividades de estudo e de pesquisa 
do Pós-Graduando; 

d) manter os dados do Currículo Lattes atualizado. 

e) oferta de componentes curriculares de forma anual 

Art. 11 - Os professores orientadores credenciados nas sedes da Forma Associativa podem orientar 
acadêmicos nas diferentes sedes ou atuar em disciplinas em outras sedes.  

CAPÍTULO III 

DO PROFESSOR/A ORIENTADOR/A 

Art. 12 - Cada candidato ao PPG deverá indicar um Professor Orientador, dentre os Docentes da 
Forma Associativa. 

§ 1º - O Professor Orientador indicado poderá desistir de ser orientador do acadêmico 
em qualquer época, justificando, por escrito, à Coordenação da sua Instituição 
Associada.  

§ 2º - Ao acadêmico é reconhecido o direito de pleitear mudança de orientador em 
qualquer época, mediante requerimento justificado, dirigido à Coordenação da sua 
Instituição Associada. 

§ 3º - Todas as situações relativas à troca ou desistência de orientação serão levadas da 
Coordenação para as instâncias competentes de acordo com o regimento interno, de cada 
instituição associada. 
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Art. 13 - Os Professores Orientadores  poderão solicitar o auxílio de   coorientadores, de acordo 
com o regimento interno de cada instituição da Forma Associativa. 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 14 – O PPG será coordenado por um Conselho Geral constituído por um Coordenador Geral, 
Coordenadores e Substitutos, por um representante discente e por um  representante Técnicos 
Administrativo Educacionais de cada sede. 

Art. 15 – O Coordenador Geral será escolhido entre os Coordenadores das Instituições da Forma 
Associativa.  

Art. 16 - Compete ao Conselho Geral 
I. Propor o Regimento Geral e revisá-lo, sempre que necessário, para mantê-lo adequado às 

realidades das Instituições da Forma Associativa. 
II. Deliberar sobre as questões pertinentes à Forma Associativa. 
III. Elaborar um planejamento estratégico a partir das diretrizes da CAPES. 
IV. Estabelecer políticas de distribuição de bolsas e de recursos entre as sedes da Forma 

Associativa. 
V. Estabelecer critérios para o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 

docentes. 
VI. Elaborar projetos da Forma Associativa para os órgãos de fomento. 
VII. Designar comissões específicas para tratar temáticas específicas. 

Art. 17 – O Conselho Geral terá como apoio às instâncias de cada sede da Forma Associativa e 
reunir-se-á, no mínimo, uma vez a cada semestre, convocado pelo Coordenador Geral ou, 
extraordinariamente, quando convocado por um terço dos membros do Conselho Geral. 

Art. 18 - Cada sede terá uma estrutura organizacional coletiva constituída de acordo com o 
regimento interno de cada Instituição. 

Art. 19 – Compete à Coordenação de cada Instituição Associada dirigir e coordenar todas as 
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atividades do PPG, de acordo com o regimento de cada instituição. 

CAPÍTULO V 

DAS SECRETARIAS 

Art. 20 – As secretarias, órgãos executores dos serviços administrativos, serão exercidas 
atividades de acordo com o regimento de cada Instituição Sede.  

CAPÍTULO VI 

DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

Art. 21 - Constituem condições mínimas para inscrição: 

I. apresentação de diploma de curso superior ou certificado de provável 
formando. 

II. apresentação do histórico escolar e Curriculum Lattes documentados.     . 
Art. 22 – Cada Sede implantará os seus processos seletivos determinando  os critérios de seleção 

e o número de vagas de acordo com o regimento interno da instituição associada. 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME DIDÁTICO 

Art. 23 - O regime de trabalho para os alunos bolsistas será de tempo integral ou conforme as 
normativas das agências financiadoras de bolsas. 

Art. 24 - O curso terá duração máxima de 2 (dois) anos para o Mestrado e 4 (quatro) anos 
para o Doutorado. 

Art. 25 - A matrícula, a  integralização e a validade dos créditos  ocorrem de acordo com o 
estabelecido pelas normas/resoluções de cada Instituição Associada. 

Art. 26 - Para a obtenção dos títulos de Mestre e Doutor é necessário cumprir o determinado por 
cada Sede. 
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CAPÍTULO VIII 

DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

Art. 27 - As Instituições associadas do PPGECi deverão disponibilizar infraestrutura acadêmica e 
administrativa para que as atividades do Programa sejam desenvolvidas de acordo com as 
necessidades locais e as necessidades da Associação. 

Art. 28 - Cada Instituição associada será responsável pelos seus discentes, disponibilizando 
condições acadêmicas, administrativas e de infraestrutura para todas as atividades do Programa. 

Art. 29 - Os docentes permanentes, colaboradores e visitantes de cada sede fazem parte do corpo 
docente da Forma Associativa, podendo ministrar disciplinas, coordenar atividades-crédito e 
orientar em quaiquer uma das sedes. 

CAPÍTULO IX 

DA INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA 

Art. 30 - A infraestrutura humana, física e tecnológica disponível em cada sede poderá ser 
utilizada pelos discentes e docentes das Instituições Associadas mediante acordo entre os 
responsáveis pelo espaço e a concordância com o coordenador(a) local. 

CAPÍTULO X 

DA VINCULAÇÃO E DESVINCULAÇÃO DE SEDES 

Art. 31 - A vinculação de uma nova sede na Associação será dada pela aprovação do Conselho 
Geral, com anuência da CAPES. 
  

§1º - A solicitação de vinculação deverá ser acompanhada de documentos que 
comprovem: 
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I. O interesse e apoio da IES de vínculo dos proponentes; 
II. A produtividade do grupo de docentes proponentes; 
III. A infraestrutura disponível e fontes de financiamento à pesquisa. 

Art. 32 - A vinculação de novas Instituições fica limitada à capacidade de gerenciamento do PPG 
conforme análise do Conselho Geral. 

Art. 33 - A eventual desvinculação de uma das instituições poderá se dar de duas formas: 
a) Desvinculação por solicitação, do Conselho Geral à CAPES; 
b) Desvinculação voluntária a pedido da instituição. 

§1º - Em caso de desvinculação voluntária, a instituição solicitante deve informar ao 
Conselho Geral, com antecedência mínima de 6 meses. 
§2º - A desvinculação voluntária deverá ser aprovada pelo Conselho Geral. 
§3º - O processo de desvinculação será realizado após a conclusão do curso do último 
acadêmico.    

CAPÍTULO XI 

DOS CRITÉRIOS PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PROGRAMA 

Art. 34 -  O Conselho Geral da Forma Associativa deve propor um planejamento estratégico 
visando aprimorar o Programa. 

Art. 35 - Cada Sede constituirá instâncias para implementar o planejamento estratégico,  além de 
outras ações que venham a qualificar o programa. 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36 - Este Regimento estará sujeito às demais normas existentes e que vierem a ser 
estabelecidas para a Pós-Graduação nas sedes associadas. 

Art. 37 - As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Geral da Forma 
Associativa. 
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