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RESOLUÇÃO 04 /85NQ

z

RESOLVE:

SALA PAS SESSÕES,

AB1-ZAIP

Z.

óU atte/íaçõeó no AtâZ$o 10, no § 29 dc Atáioo 13 - Szç.ão l, 
AtáÁQO 15 - § 1Q z § 3Q, conAtawte do Pjloczmo n9 2.233/83-6 
Rtáto/bia. dz PzAquÁAa z Po6-Graduação,

APROVAR 0 REGULAMENTO PE POS-GRAPUAÇAO PA UWIVERSIWE FEPE- 
RAL PO ESPÍRITO SANTO, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE PA PRESENTE 
RESOLUÇÃO, REVOGADAS AS PISPOSIÇ.OES EM CONTRARIO.

JOSÉ AKTOA
PRitsiPEr4TE

•/ / '' ’

CONS1PERANOO a RzàoZução nQ 02/85 do ConAzZho dz Enóúw 
PzàquÁM; z

CONS1VERANOO, a^ndc., c Pojizzzn. da Co^Zóóão dz Lzg^Zação com 
no 

Sab-

^AAÍ>I

0 CONSELHO UHll/ERSITÂRTO VA UNÍVERS7VAVE FEVERAL VO ESPÍRITO 
SALTO, no uAo dz òaa& cut/bibuÁ,çõz^ z. , zòpzcÁaZ-
mzfitz aò coiit/.da6 no Incléo IV do A/itcgo 18 do EózaÍLLto da UFES;

09/ PE AERIL PE 1985



DO ESPÍRITO SARTOUNIVERSIDADE FEDERAL

REGULAMEFJTO VE PdS-GRAVUAÇÁO PA

UN1VERS1PAPE FEDERAL-VO ESPIRITO SANTO

MOO. UFES • R-82
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2DO ESPÍRITO SANTO

TITULO I

INTROVUÇAO GERAL

cx.-

nZveZó
terminais:

MOTA:

MOO. UFES - R-82

AaZ. 2Q - Parecer 977/65-CFE, item 1.
Atá. 3Ç _ Ruotução nÇ 05/Z3-CFE, Art. 2Q, I.

com
YIO

da

Ant. 3Q - A pos-graduação stricto-sensu tem por objetivo a for
mação de pessoat quatificado para as atividades de pesquisa e de magistério 
superior nos campos das ciênciasfitos o fia, tetras, artes e tecnotogias.

Art. 2Q - A pos-graduação stricto-sensu e constituída peto 
cto de cursos /Legata/ies, em seguimento d gsiaduaçdo, qae visam a desenvotvoA 
e ap/Lofiunda/t a ^ofiação adqui/tida nos cu/isos de graduação e conduzem d 
obtenção de gttau. acadêmico.

UNIVERSIDADE FEDERAL

A/it. 4Q - A pos-g^adaaçdo stntcto-sensu. compreende dois 
0 Mestrado e o Doutorado.

Ant. 1Q - 0 presente regutamento constitai-se, em conjunção 
o Estatuto, o Regimento Gerat da UFES e demais dispositivos tegais, 
documento regatador e dt^ciptinador das atividades de pos-graduação 
Untversidade Federai do Espirito Santo.

VA POS-GRADUAÇÃO STRICTO-SEMSU

VA CARACTERUAÇAO, FINS E OBJETIVOS VA PÕS-GRAVUAÇAO

TITULO II

CAPITULO I
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NOTA:

MOD. UFES - R-82

deéignadoô, 
cLcpioma,

§ 2°. - 0 Vouiotiado Zem poA. f^im ptiopoficionaA fiotonação cÁentãfyica 
ou cuiiuAai ampia e aprofundada, deôenvoivendo a^apaeidade de-peAquÁAa e o 
podeA cjtiador. noò dcveMOA ramoò do 6abeA.

AaZ. 4Q - Estatuto da UFES, § 19 e § 29 do A/tZ. 66.
A/lZ. 59 e 69 - ReóoZução 05/S3-CFE, § 19, 2Q c 3Q do A/iZ. 29.

§ 79 - 0 Mestrado vÍ6a eYi/tiqueeen. a competência científica, cuZ- 
ZuaoE e p/to£ú.óZonaZ do6 graduados, devendo 6er encarado como fa6e preii- 
minar do doutorado ou como níveí. teMÁ.waJb, ou /tevezZM. óZmuZZaneameHZe am- 
baò aó caKac^e/LUticaé.

DO ESPÍRITO SANTOUNIVERSIDADE FEDERAL

AaZ. 59 - Nat> ã/iecu acadmccaí,, o Mcói/tado e o VouXotiado /tece- 
beJtão aó de^T.gYiaçõc6 de ã/ccaó e 6ub-ã/Leaó de LeViaô, CT.ènclaó, C^enacaô Hu- 
moYiaó, FTÂoòo^ca ou Atáeó, com ZYidTcação no dcpZoma, quando ^oft o ca6o, da 
e6pecÁ.atidade coMieApondente.

A/lí. 6Ç - Wcls õ/ieru pA.o^cô6T.onaàs, 06 cu/lóoô 6eÁão 
òegundo o cu/oso de g/taduaçao coMeòponden^e, com Zndccação no 
quando f^oft o eo6o, da fucòpectiva eápecÁJtLLdade.

Pa/iãg/iafio UnZco - 0 MeóViado e o OoutoAado de natu/ieza mu£tidc6- 
ecpòcna/t ou T.n^teAxLcócÁ.ptT.na/i, que não coM.eópondam a cu/lóo6 de ção,
te/ião denominação eApecZ^íca.
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CAPÍTULO II

VA POS-GPAVUAÇAO LATO-SENSU

espe-

C

A/lí. 99 - Banzado na Pesotuçao 12/33-CEE - A/lZ. 29.NOTA:

atualizar
do

preparar 
pro fis -

A/tZ. 99 - Os cursos de pos-graduação lato-sensu, oferecidos peta 
Universidade, abrangerão setores de. atividades acadericas ou. profissionais 
e deverão estar diretamente relacionados ãs estruturas curriculares dos 
cursos de graduação, reconhecidos peto menos hã cinco anos, ou de poò-gra
duação stricto-sensu credenciados e ministrados na UEES.

§ 19 - Os cursos de pos-graduação tato-sensu serão designados - 
conforme a área especifica de treinamento a que se destinam.

§ 29 - Os cursos de especialização e aperfeiçoamento oferecidos 
peta UFES poderão ser permanentes ou ter caráter eventuat.

MOD- UFES - R-82

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Art. 7Ç - Os cursos de pos-graduação tato-sensu são destinados 
ao treinajnento, em seguimento ã graduação, nas partes de que se compõe um 
ramo profissionat, cientifteo ou artZstico, tendo objetivo técnico-profds- 
sionat especifico.

Art. 3Q - A pos-graduação tato-sensu compreende cursos de 
ciatização e aperfeiçoamento, conduzindo ã obtenção de certificado.

§ 19 - Os cursos de especialização tem por objetivo 
especiatistas em setores específicos das atividades académicas 
sionais.

§ 2Ç - Os cursos de aperfeiçoamento tem por objetivo 
e aperfeiçoar conhecimentos e técnicas de trabalho nos diversos compos 
conhecimento.
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titulo III

CAPITULO -I-

VA ADMINISTRAÇAO

LUU,^-

Art. 10 - Baseado no Parecer 977/65-CFE, Ztern 7 3.NOTA:

AM. 10 - Caberá a Sab-ReiVonía de PeàquVsa e Poó-Graduação 
Z/tavJó da Câmara de PoA-Graduação AupervV>ionar todas as atividades 
Po A-Graduação obAervando-AC o Artigo 59 do Regimento Gerat da UFES.

VA ORGANIZAÇAO E FUNCIONAMENTO
AVMINISTRATIVO-ACAVÊMICO VA POS-GRAVUAÇÁO

a-
de

meloA
adml-
re£a-

MOO- UFES - R-82

DO ESPÍRITO SANTOUNIVERSIDADE FEDERAL

Art. 11 - Visando cAtlmutar a Interdósclptlnalldade e a 
cação pedagógica e administrativa, a Universidade criara orgãoA òeTo^iaTò 
de. admTnÂA&iação da poò-g/taduação óTnÁ.cto-ócn^a,

AnT. 12 - Oó ostgãoò óeXo/oiaTò de. admTnTAViação doó cuxaoò de. 
poó-gsiadaação ^Vu.cTo-^e.^n o/iganT.zaA-óc-ão como P/tog/iamas de. Poé-Ghadoa- 
ção ou., no coao doé cukáoó cuja anca dc conhccàncnTo ócja a^ún a um uníco 
VcpantamenTo, podenão òcn pon e^tc admTnÁ^Viadoó, aViavcó dc uma Coordena
ção VeparTamenTaT.

Paragra^o QnTco - Pana evVtan a dupZTcTdade de ^Tnô e 
TdênTT.coó, não podenã exZóTTn, óTmuVtaneamenTe, mocó de um orgão de 
nZóViação óetorTaZ da pÕA-graduação òViTcTo-òenóu, em ãrea^ a^Tnó da 
cio nadas de conhecimento. \ j

X r-
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SEÇÃO T

VOS PROGRAMAS VE PÕS-GRAVUAÇAO STR1CTO-SENSU

admi-

dç&intda

MOD. UFES • R-82 í

Art. 15 - A4 ativddadeó 
mento e avatiação doò Programaó

admdntótrativaó e acad&iiíeaó, 
de Poa-Graduação terão da

co, 
em teu regutamento e not demcúA

tm-
i

ped-
i

I 
&orma 
Cen-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

A/lí. 13-04 Programaó de Poó-Graduação terão criado t peto Con- 
tetho Univertttãrão, por propotta da Sub-Pettoria de P et quita e Pot-Gra- 
doação, aprovada peto Contetho de Enténo e Petquá>a, vent^tcada. tua 
vtabtttdade, retevãncta e exãttência de numero t u^t ciente de petqatí>adoL 
A.C4, com tctutação adequada e produção cientifica que jut ti fiquem a 
ptantação dot Programaó .

§ 1Q - 04 Programaó de Poó-Graduação têm por objetivo coordenar, 
. acbnlncótrar e executar o enólno de Põó-Graduação òtAteto-^enAu e a 

qaá>a a ete /tetaeionada.

§ 2Ç - 04 PsiogtiamaA de PÕó-Graduação o^ganizasi-be-ão Aob a 
de Coo/tdenaçõeô AabosidtnadaA, admtntstJLattva e acadenúcamente, aoô 
t/ioó /tetaetonadoò ã òua ãjvea de conhecimento.

l 
i

o ptaneja- 
/lcó po n^abtti- 

dade da Coordenação do Programa compoòta de peto menoò um Coordenador^I
/

§ 39 - 04 Programai de Poa-Graduação disporão de peááoat 
ntôtrativo, totado no Centro ao quat oó Programai estejam vdncutadoò ;C de 
peAAoat docente, totado em Vepartamentoó deáóe Centro ou de outroô ; Cen- 
troà da UFES. !

í
Art. 14 - Noó Programaó de Po4-Graduação, o orgão de detibçração 

do a aà A unto A refierenteó ao ensdno e ã peóqutsa e o acu Cotegdado Acddêmi- 
prcsddido peto Coordenador do Programa e compoóto na ^orma 

diòpoòdtivoó tegcoiò.
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MOO. UFES - R-82

A/tZ. 16 - Aó 0/MXbuZç.õezS, /te^ponóabZbZdadeó e normas de funcio
namento administrativo e académico dos Programas de Pos-Graduação 
definidas em regutamento proprio, aprovado peto Consetho de. Ensino 
Pesquisa.

Serão
\ e

ó ema- 
eteitos

UNIVERSIDADE FEDERAL

§ 59 - To do a os membros da Coordenação dos Programas de Põs- 
Graduação que ofereçam cursos de Mestrado e/ou Doutorado deverão ter 4eu. 
regime de quarenta horas semanais dedicado ãs atividades de administra
ção, ensino e pesquisa do Programa ate o término do mandato. 

§19-0 Coordenador, escothtdo entre os professores do Progra
ma, totados no Centro ao quat o Programa está subordinado, é o responsã- 
vei. direto peto funcionamento académico e administrativo do Programa, e 
serã eteito peto Cotegiado do Programa.

§29-0 mandato do Coordenador serã de dois ( 2 ) anoò, poden
do ser renovado por outro periodo de iguat duração.

§ 39 - A eteição de que trata o § 19 deverá ser homotogada peto 
Conseth.0 Departameivtat do Centro ao quat o Programa está subordinado.

§ 49 - Apenas os professores em regime de quarenta horas 
nais e que façam parte do corpo docente do Programa poderão ser 
como Coordenador.



8

SEÇÃO II

VA COORVENAÇÁO VEPARTAMENTAL VOS CURSOS

VE PÕS-GRAVUAÇM STRICTO-SENSU

SCT

MOD. UFES - R-ea

Art. 17 - A Coordenação dos cursos de Põs-Graduação 
sensu de ãrea aftm a um ãnico Departamento poderá ser feita através 
Coordenações Departamentais de que trata o Art. 7 2.

stricto- 
das

1 do
anos, 

horas,

Art. 79 - Nos Departamentos, o órgão de deliberação nos assantes 
referentes ao ensino de pos-graduação sera o Cotegtado Académico do Curso 
de Pos - Graduação, composto na forma esttputada no Regimento do Cursoí\

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SAbJTO

Art. 18 - As Coordenações Departamentais serão dirigidas por um 
coordenadorfresponsãvet direto peto funcionamento académico e administra
tivo do curso.

§ 19 - As Coordenações Departamentis serão vincatadas adminis
trativa e academicamente ao Departamento a^im ã ãrea de conhecimento do 
curso, e terão por objetivo coordenar o enstno de pos-graduação stricto- 
sensa, no Departamento.

§19-0 coordenador será eteito peto cotegiado académico 
Curso de Pos-Graduação stricto-sensu, para um mandato de dots ( 2 ) 
dentre o pessoat docente do curso, em regime de 40 ( quarenta ) i 
totado no Departamento ao quat a coordenação se vtncuta.

§ 29 - A etetção de que trata o parágrafo anterior deverá 
homotogada peto Departamento ao quat pertence a Coordenação.

NOTA: Art. 19 - Baseado na Lei 5.540/68 - § 29 do Art. 15.
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do

 SEÇÀOHl

VOS CURSOS VE PdS-GRAVUAÇÁO

LATO-SENSU

o

a]

b]

c) a 4c-

•K5O- UFES -

/

I

i
I

Centro
e

Art. 20 - As atribuiçães , responsabitidados ê~normas' de' 'funcio
namento das Coordenações Departamentais serão definidas no Regimento 
CuTAO.

de :
coor-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

A/lí. 21 - Os cursos de pÕA-graduaçao tato-sensu, cuja ãrea 
conteúdo não esteja vineuiada aos Programas de PÕs-Graduação, serão 

i 

denodes de conformidade com o que determina o Regimento Gerat da UFES. i

§ 1Ç - 0 curso cujo conteúdo não uttrapasse o âmbito de um De
partamento serã coordenado por professor indicado peto Departamento.

§ 2Ç - 0 curso cujo conteúdo envotva mais de um Departamento. e
não uttrapasse o âmbito de um Centro será coordenado peto Viretor do Cen
tro ou por peAAca por ete deAignada. 1

§ 3Ç - 0 cutao cujo conteúdo uttrapaAAe o âmbito de um 
Acra coordenado por pro^eAAor deAignado peto Sub-Reitor de PeAquÁAa j 
PÕA-Graduação, ouvidas as unidades intereAAadaA.   l.

J 
í

Art. 22 - Os cutaoa de poA-graduação tato-Aensu de que trata 
Artigo 21 terão, atém do Coordenador, um Cotegiado Acadêmico ao quaí com
pete :

I
- AccmpanJiar o deAenvotvimento doA cutaoa e, ao terminq, pro

nunciar-se sobre o cumprimento do projeto, apreciando o 
retatÕrio da Coordenação do Curso.

- Juigar recursos referentes ãs atividades do curso, j

- Pronunciar-se sobre quaisquer atteraçoes curricutares 
rem encasiinhadas ao Consetho de Ensino e Pesquisa. 1
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doA

TITULO 11/

VO REGIME VLVÁTlCO-ClEUTlELCOVOS CURSOS

CAPITULO I

VOS CURSOS VE POS-GRAVUAÇÁO STR1CT0-SENSU

SEÇÃO I

VA CRIAÇÃO

.ceó-

i

PaAagAafp OnZeo - 0 CoZegZado óupAa. cZZado òcaí eompoóto 

bCguZwteA mCmbAOA <

9 CooAdenadoA do cuaao, como acu. pAJeAZdenZe;
9 PAofieAòOAJZA daé dZ^cZpZiYiaA do cumo;
9 Rep^ezenXantcó eótadanZZô, eZeZZoà em numeAo e £oAma de££nZ- 

doò peZa ZegZóZaçao em vZgoA.

I 

i

I
I
I
I

/ 
I 
i

' ctiZa-
PtUquZàa 

j

!
i

I
!
i

MOD. UFES - R-W

UNIVERSIDADE FEDERAL DO

AáZ. 25 - Oó. cuJlsoó dc pÕô-g^o.dua.ça.0 òViZcZo-òcyisul óqmo 
doò peZo CoYiAeZho U^vívqa^ZZóaZo, poA, p/Lopoàta. da Sab-RcZto^Za dc 
c PoGraduação, aprovada pcZo ConóeZho dc EnóZno c PeAquZAa.

Pa/iãg/La^o LlnZco - A p/LopoôZa ZnZcZaZ de cAZação doò cclUo^ e de 
ócua AcópectZvoó ÕAgãoô admZyvuVLoZZvoó òCAa ^eZta pcZo ConóeZho VepaAZa- 
menZaZ, ouvZdoA oó VepaAZamenZoó ZnZeA.eôóadoé e encamZnhada aoó CoZegZadoA 
SupeAZoAQA paAa apAecZaç.ã.0, poA ZyiZeAmedZo da Sub-ReZZoAÓa de PeAquZóa e 
PÓA-GAadaação.

I
AaZ. 24 - Oó pAojeZoó de caiação de cumoa devem eonteA, ' 

òaAZamente :
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Aua

AegZrne

117 - EóVtutu/ta cuAJuicutoJi do cu/lóo.

\"

Vtt, 24 - Baleado na Resolução nÇ 05/83 - CEE - Mtt. 6Q.NOTA:

MOD. UFES - R-02

I - JcLóíZ^ZcotZva do cu>uo, demonAViando 
atuação na ã/iea.

DO ESPÍRITO SANTOUNIVERSIDADE FEDERAL

a AeZevancZa. de

III - ReZação doò docente tiebponAavetb pela orientação de díôòer- 
taçõeá, tcòeó ou trabatuo^ equivalentes, cajaquatt^icação - 
òorã comprovada po^.a ^oAmação acadênocca., com a WuVição 
eoMCópondcutc, c pc£a produção cccntZ^cca ou. aobcvídjadc csot- 
adofai, devendo òen ezpZZeítadaA aò ^inhaò de peòquÁ^a em qu.e 
atua cada ostúentadosi.

II - Retação do coipo docente com ôeu. cuMtcutum vVtae e 
de tAâbatho.

\J - Otyantzação admtnWicuttva do cuaao , acompanhada, da^ noAmcos 
stegtmentaV e A.eguZamentoó vtgenteA.

Í/I - Relação doé /lecu/Lóo-ó mateAtató dVponlveV e nece^ôã/oco/, \
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SEÇÃO 11

PO CURRÍCULO VOS CURSOS

cuA-

a) - PZócx.p£cnaó obtágatÓ/iZaA e opZaZlvaA.

compaZzveZ

NOTA: §

MOD. UFES - R-82

A^t. 26 - Obedeocda a Zeg-óí>£ação em vZgo/L, o cumZcuZo doó 
òoa de MeAZstado e PouZottado óeAa compoàZo de. :

A/lí. 25-0 MeòZ/iado ZeJta a du/tação mZnõia de um ano e rnãxZma de. 
ZÁez anoó e o Pouto/iado Zoacl a duração mZntma de doZó ano A e mâxZma de. 
cZnco anoó.

z
«V

ma-

de-
47

M:. 25 - PuMção mZntma eòZZpuZada peZa ReAoZação nQ 05/83-CFE.
59 do A/lí. 10. \

§29-0 tieguZamenZo de. cada cuaáo eótabeZece/ta o numero mZnxmo 
de cAedZZoé exZgZdoA, bem como o pe/u.odo mãxzmo de tempo pasta a ZnZegttaZZ- 
zação do cuaazcuZo do cuSlso.

§ 19 - Em condZçõeó ezpeczcoú e a (c^Lté/uio do CoZe.gt.ado Ãcadê- 
mzeo doò cu/lôoa, o aZuno podeÁá tez. o p^jazo mãzcmo p^io^ogado pott matz doze 
meóez.

§ 3Q - Razia oó cuãzoò de Mezt/iado e Poutofcado, o núme/to mZnzmo 
de cMdítoé òeÁâ, A.e^pectZvajnente, de 30 e 45 cA.edctoóf ezcZazda^ a dt^òezi- 
tação, no coòo de MeóVtado, e a te^e, no eazo de Poutosvado.

b) - PZóôeAtaç.ão ou outsto tzpo de Z^abaZ/io te/utiZnaZ
com a^s caAactezu^tZcaz da aA.ea de conkeczmento do Me^Viado, 
a cAzte/u.0 do ReguZamento do Cuaóo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

§ 4Q - A dZòóezitação de meA&tado ou o Z/iabaZfio ZeAmZnaZ e a Ze^e 
de PouZotiado deverão óga aceÁXoó pa/ta exame ou de^a, denZ^o do pA.azo 
xZmo eáZabeZecZdo no CapuZ deòZe Ã/iZZgo e de Aeu. § 1Qf ^e ^o/i o coóo, 
vendo 4eA apttovadoò noó ptiazoò eóZabeZecZdoó noò RaÁãgtta^oò doò ÃtâZgoò 
e 48, steópecZZvamenZe.
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e) - Teóe po/ta o VouZota.dc.

díó-

obede-

hoAa*

MOO- UFE5 • R'82

§ 29 - A dúóestação de mê*tAado con*ZZZuZA-*e-ã em~~ 
teAmZnaZ de pe*qu£*a, compatcveZ com a aAea de conhecZmento, tendo 
ZndZvZduaZ e ZnedZto.

§ 39 - Aó caAact&iZ*tZca* do tAabaZho tetminaZ a que -óe 
o item b_ *eAao de£ZnZda* no ReguZamento de cada Cu/i*o.

§ 49 - A te*e de VouZotado con*tituZA-*e-ã em tAabaZho de 
quZ*a ZndZvZduaZ, otigZnaZ e ZnedZto, ZmpoAtonte poA *ua contAZbuZção 
a aAea de conhecZmento.

§ 39 - No* e*tudo* Zndependente*, 
de e*tudo ZndZvZduaZ.

tAabaZho
COAotCA

po* -
do

pe*- 
paAa

kqAa* 
)

§ 19 - Aó dZ*cZpZZna* MetodoZogZa de En*Zno SapeAZoA e MetodoZo- 
gta de Pe*quZ*a devetão con*taA do cuaaZcuZo de todo* o* cujl*o* de 
graduação *tntcto-*en*u,, em caMtQA ob/iígatonto ou. optativo, a cAtte/uio 
CoZegtado Acadêmtco.

A/it. 2S - Todo* o* cua*o* de po*-graduação *tsiZcto-*en*u 
ceAão ao Aegtme de ctidito.

§ 19 - Na* di*ciptina* teórica* e no* *emtnÕAZo*, 
qutvatente a 15 hoAa*/auZa.

§ 29 - Na* di*ciptina* pAÕtica*, um cAedito eqaivaZe a 30 
de tAabatho efietivo *upeAvt*tonado.

um cAedtto equZvate a 30

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESFÍRÍTO SANTO

AaZ. 27 - AZem do e*peci££cado no Caput do /At. 26, o* cua*o* de 
Me*tAado e VoutoAado podeAão o^eAecet, também, como ativtdade* académica*, 
E*tudo* Independente*, SeminoAto*, E*tãgto*, v£*ando atendeA ao* ZnteAQ**e* 
e d* nece**Zdade* ZndZvtduaZ* do* aZuno* bem como apAtmoAaA *ua quaZZ^ica- 
ção.

§ 59 - A ementa, o pAogAama e o númeAo de cAedZto* de cada 
ctpZZna e da* demat* ativZdade* acadêmica* deveZao *eA apAovado* peZo CoZe- 
gZado do CuA*o.

um cAedito e-
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§ 39 - 0 apnovcútamento de estudos, em QuaZçueA. coóo, depende/tã

M(7TA: do

MOD. UFES - R-82

§ 1Ç - A c/zZte/iZo do Cotegiado AcadeniZco dos cunsos, podenão 
sen atnibaidos criéditos ãs atividades mencionadas no Caput dcóZe antigo.

§ 4Q - 0 riúmeno máximo de ene ditos netativo ãs atividades 
tidas no Ant. 27 deveria sen Limitado peto Regulamento do Pnognama 
fiico de cada canso.

con-

especc-

Ant. 29 - Eascado na ResoLiçao nQ 05/Z3 - CFE, Panãgnafio Qnico 
Ant. 15.

eni 
do 
de

\

§ 79 - 0 numeno máximo de ciéditos a senem apnoveitados, 
quais qu&n dos casos pnevistos, não poderia exceden a 1/3 ( um tenço ) 
total mínimo de criéditos exigidos pana a integnaLização do cunriicalo 
cada canso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

§ 29 - 0 pnazo máximo, pana fi^ins de apnoveitamento dos cnedctos 
mencionados no CapuZ deste antigo, seria de cinco ( 5 ) anos, contados a 
pantin da data de obtenção do criédito na instituição onde a disciplina fioi 
cansada.

§ 29 - A não sen, nos casos de consõncios oa convénios entne a 
L1PES e outnas InstZtaiçõeó, peto menos 2/3 ( dots tenços ) da canga horiã- 
nÁa mZnima devem sen ZntegnaLizados na UFES.

Ant. 30 - Em casos especiais, podenão sen aceitos criêditos ob
tidos em disciptinas cunsadas em outnos cunsos de pos-gnaduação stntcto 
■sensa cnedenciados.

Ant. 29 - Atanos dos cunsos de Mestnado e Douto nado podenão, a 
cniténio do Cotegiado Académico, sen autonizados a cunsan disciptinas e a 
neatizan atividades e tnabatlws fio na da'sede do êunso, em outnos cunsos 
cnedenciados ou. em cunsos de aJtto nZvet no PaZs oa no Extenion, desde qae 
seja ganantida a existência de onientadones individuais quatifiicados, am
biente cniadon adequado e condiçõeó mateniati necessãnias.
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eb-

SEÇÁO m

PA SELEÇÃO E APMISSÃO

candida-

com o

con-

A/lí. 32 - íteóoEu.çõo n9 05/83 -• CFE, § 1Ç do AaX. 10.NOTA:

MOO. UFES • R-82

de parecer fiavorãveE' do pro^ebbor rebponbãveE ^peZa dibctpZEna e de aprova
ção do CoZegEado.

§ 40 - Não haverá aproveitamento de ebtudob dab ativEdades; 
tudob Endependenteb, bemEnãrEob e ebtãgEob.

normab 
/teQuZ- 

GeraZ

Art. 33 - A ^Exação do numero de vagab para cada turma de Meó- 
trado e Vocotorado berá fieEta por ãrea de concentração, ou por curso, 
^orine 0 cabo.

poderão
de

CLbT-SO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ê anãtúse do carrEcuEuni vEtae do candidato.
9 verE^Ecação de aptidão para eAtadob a nZveE de pob - graduação.

Parágrafo QnEco - Caberá, ã Coordenação doò curbob /jEx.ar 
ebpecE/ricab para a ôeEeção, podendo, EnctubEve, acrebcentar outrob 
bEtob atem dob ebtabeEecEdob no Caput debte artigo e no RegEmento 
da UFES.

Art. 32 - Poderão Enberever-be no proceóbo de beZeção 
tob dEpZomadob etn curbob de graduação pEena.

Parágrafo ÚnEco - A crEterEo do CoEegEado AcadêmEco, 
Enbcr.ever.-be no procebbo de beZeção candidato5 dEpEomadob em curbob 
graduação dEverbob, verEficada a compatibilidade currEcuEar. 
pretendido.

Art. 31 - A admEbbão aob curbob de Mebtrado e Voutorado bera 
£eEta mediante procebbo de bcEeção reaZizado peZa coordenação de cada cur- 
bo, compreendendo :



UNIVERSIDADE FEDERAL

SEÇÁO IV

VÁ MATRICULA

NOTA: Ant. 37 -

MOD. UFES • R-B2

]6

Baóeacto no Art. 131 do Regimento Gerat da UFES.
i

Ml. 34 - A primetra matrZcuJLa é o ato de tncorporação do 
didato òeJLecZonado ao corpo d-cóceníe do curso. 

pe-
um

I
I can-

I

nao
*o.

Parãgrafio Único - 0 candidato sete cio nado para o curso 
.pos-graduação stricto-sensu. devera, obrigatoriamente, efetivar a sua 
mcira matrZcuta no 1° período tetivo reguJtar, após a seteção, sem a 
perdera -óea direito de, ingresso.

DO ESPÍRITO SANTO

de 
t 

pri- 
quat

í
Ml. 35 - A matrZcuta nas atividades acadêmicas serã fieita ' no 

Órgão próprio da Sab~ Reitoria de Pesquisa e PÓ s-Graduação, com autorização 
do pfio^òofi ofbie.wtadofi do atu.no. i

I 
i

Afit. 36 - Setia pefuiitttdo o canc.ctajne.nto, acficsctmo doa óu.bòtc- 
tutção de, dtsctpttnas dou attvtdadcA, con^ofunc oò cdtcfutoó còtabctccidoó 
no fLcgatamcnto do A coesos.

Pafiãgfia^o Ontco - Compete ao Conáetho UntveAdtãAto^ {ftxa/L. .. . o 
numero dc vagas post pfwpoóta do Cotcgtado Academtco dos cususoa.

Ant. 31 - Miâ pefontttdo o tfiancamento dc matfu.cata pofi úm 
futodo niãxtmo dc um ano tetevo ôendo, pofiem, vedado ao atuno maós dcj 
tfiancamento, exceto quando ocoM.cn. mottvo de doença devtdamente comprovada 
por taado etaborado por autoridade medica da Llntverstdade.

Parágrafo Ontco - 0 período de trancamento de matnZcata , 
óera contado para e^etto do prazo mãxtrno (Zxado para a conctasão do ,ci

I ______ I \y

ocoM.cn


n

/ie-

SEÇÂO V

PA FREQUÊNCIA E VA' AvalTAÇAO—

do

OAtZgO

i \

MOD. UFES - R-82

a 
cento )

£cna£
a

A/it. 39 - Se/tã condZção nece-ó^a/úa, pasta apsiovação e obtenção 
doò cstédctoò coMtebpondenteA a cada ducZpZZna ou atZvZdade académZca, 
compstovação de uma frieqlLêncZa mZnZma dc 75? ( óetenta e cZnco pox. 
da ca/tga hostanZa, em cada dcócZpZZna ou atZvZdade.

A/it. 38 - 0 sieguZamento do A cuuoó nZza/ia at> dzmaZá notímoA 
ZatZvaA à mat/iZcuZa.

§ 3°. - 0 aZuno que obtZvest gttau Zn^enZotL a 6,0 ( acZa ) 
ceZto ”R”, em quaZsquett daó dZòcZpZZnaò ou 
òÕ podeãã siepetZ/t a dZàcZpZZna ou atZvZdade uma unZca vez.

a calc
ou "REPROVAVO" ( R ),-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

A/it. 41 - AZém doó gsiauó e conceZtoó ^pccZ^Zcadoó no
40 e § 1Ç podenã óqa a&iZbuZdo, ao atuno, um "INCOMPLETO" ( I ).

ou con- 
ativZdadeé do coaaZcuEo do cuaao ,

§ 29 - Se/tã conbZdMiado aprovado o atuno que, em cada dZóccpEZna 
ou atZvZdade, obtóve/i gstau ZguaZ ou AupenZo/t a 6,0 ( 4etó ) ou ZguaE ao 
concecto "S".

Aàt. 40-0 ap/iovelamento ncos ducZpZZna^ e naò aXZvZdadeà 
cumZcuEo óe/iã avaZZado po/t meZo de pfiovaA, Z/tabaZJw6 de pcAquÍAa ZndZvZdu- 
aZ ou poft outsw ptioceAAo, a cnZZenZo de cada docente, óendo o gtiau 
ex.pA.eóóo em \jaZo/ieó nume/iZcoó, dtôt/LZbuZdoó numa eócaZa de 0,0 ( zqao ) 
10,0 ( dez ).

§ 1Q - Noó AemZnãsiZoò e eótãgZoó poderiw òen a&iZbuZdoA, 
tenZo do CoZegZado, oó conceZtoó "SATISFATÓRIO"( S ) 
4em o oaZo/t nume^iZco equZvaZente.
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casoò :

a)

b)

cohcZuZa.,

da

MOD. UFE3 - R-82

§ 39 - CumpAldas as taAe^as estipuladas pelo pAo^esóoA 
disciplina ou atividade, o "Incompleto" ACAa -Substituído pcA um dos 
ou conceitos AefieAldos no aAtigo 40 e § 19 de acordo com o Acndimento 
aluno.

ÁAt. 42 - A ctcó/SeAtaçao de MestAado e a tese de VoutoAado seAÚo 
avaliadas, obedecendo-se aos cAitétios seguintes :

gAaus
1 do

e 
da

- quando o aluno tiveA cuAsado, no mínimo, 75% ( óeXenXa 
cinco poA cento ) da caAga hoAoAla da disciplina ou 
atividade e tiveA deixado de. paAticípaA de alguns dos tAa- 
balhos de gAupo ou individuais, tAabalhos de estagio ou de 
outAas taAe^as exigidas.

- quando, em casos excepeionais e com justificativa convin
cente, o aluno fattoA ao exame final da disciplina.

§ 2Ç - Obtido o "Incompleto", o aluno, ob/oigatoAiamente, deoenã 
no peÃiodo lettvo AcgutaA Aubóeqllente, aò taAc^aA complementaACó 

fixadas pelo pAofieòòoA Aeòponôãvel pela dióctpltna ou atividade, óem o que 
òcriã conáldetado AepAovado.

DO ESPÍRITO SANTO

§79-0 Incompleto podexã óca òoticótado pelo aluno até o úl
timo dia do peAÍodo conAÁdzAado e óeAa concedido, a cnÁteAio do pAo^eóóot, 
noò ôeguintoAi

UNIVERSIDADE FEDERAL

a) - apAovação óetn AeôtAições, quando nenhuma alteAação ^oa

pAopoéta pela comlóóão ou quando aó coAAeçõeó òugeAÁdaA - 
fioAem apenas oAtogAa^icaó ou datilogAÚ^lcaó e o candidato 
demonátAaA conhecimento ôatió^atÕAlo do aóôunto Investiga
do;

b) - apAovaçao com AestAlçocò, quando, enboAa o pAoblema Inves
tigado, a metodologia utilizada e o conhecimento denons- 
tAado pelo candidato óejam mcAecedoAes de apAovaçao da 
Comissão, fioAem -sugeAldas alteAaçocó de ^oAma ou. de^ con
teúdo; \ )
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no

SEÇÃO (/I

PA ORIENTAÇÃO POS ESTUVOS

NOTA:

MOD. UFES - R-82

A/tZ. 43 - A avaZZação do trabaZho terminaZ serã definida 
ReguZamento de cada curso.

Art. 44 - Cada aZuno de Mestrado ou Doutorado serã orientado por 
um professor orientador que,eócoZhi.do dentre os membros do corpo docente e- 
fcZZvo do curso e designado peZa Coordenação, deverã ser portador da quaZi.- 
ficação exigida peZa ZegisZação cm vigor, por este ReguZamento e peZo Regu- 
Zamento proprio do Curso.

ne.ce.ó-
dÚA^tta-

c) - reprovação, quando a Comissão Zevantar questionamentos re- 
Zevantes e pertinentes quanto ao conteúdo e d metodoZogia - 
do trabaZho, quando o trabaZho não atender aos critérios 
mcncZonadoó no ktá.. 26, § 29 c § 49, ou quando o candZdato 
não dejwnsViaA. conhecimento ôotZó^ato^Zo do assunto Znveó- 
tZgado.

Ant. 45 - Pana apreciação da dZóóentação ou do trabaZho Ze/unZnaZ 
do mestrado, o aZuno óerã examinado por uiva com-csóão compoóta de Zres ( 3 ) 
pro^eóóoreó, um doò quaZò o orientador, Zodoó ZndZcadoò peZa Coordenação e 
portadores da quaiZfaicação exZgZda peZa ZegtsZação em vtgor.

§ 19 - Um dos membros da Comissão Examinadora deverá ser profes
sor externo ao quadro docente da UFES.

§ 29 - A Universtdade garantira, ao curso, os recursos 
sãrios ã participação de examinador convtdado para apreciação da 
ção ou do trabaZho teriZnaZ,

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

1 t

Art. 44 - Baseado no Art. 62 do Regimento GeraZ da UFES.
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no

SEÇÀÚ l/II

PAS CÚWPIÇlJES PARA OBTENÇÃO VO GRAU

paAa

do

Comissão

MOD. UFES • R-82

§ 19 - PaAa cumpAZmento do que estabeZece o tnctso IV 
AAtigo, o candidato, pAimeiAamente, apAeseitaãã aVZsseAtação o a o 

juntamente

OS ACCILASOS 

defesa da tese.

deste 
tAaba-

minado poA ama comissão composta de cinco ( 5 ) pAo^essoAes, um dos 
o o Atentado Af Zndicados peta CooAdenação e possutdoAes de tttuZo de 
ou equivatente.

Zho tefaninaZ, ate o pAazo ttmite do cuaso, ao o Atentado A que, 
com dots outAos membAos da comissão examinado Aa, dana paaeceA.

§ 19 - Peto menos um dos membAos da comissão mencionada
Caput do aAttgo devena sea atheio aos .quadAos da_UntveAstdade.^_

§ 29 - A UniveAstdade gaAanttAa, ao cuaao, 
6aAto6 d poAttcipação de examinado A convtdado paAa a

AAt. 46 - PaAa a defieáa da tese de VoutoAado, o atuno óeAa exa- 

quats 
douto A

no
cumpAtda6

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

AAt, 47 - CumpAidas as demats extgencias, óão condições 
que o aZuno se quaZi^ique paAa AeqaeAeA concessão do TZtuZo de MestAe ••

I - Compao voa o conhecimento de peZo menos uma Ztngua estxaj'!-

geiAa, dentAe as tndicadas peZa CooAdenação do cuaao, 
gAau su^ictente paAa ZeituAa,

II - CompZetaA o mtntmo de cAeditos exigZdos no cuaaZcuZo 
cuaao.

III - Obtei media oAtimettca ZguaZ ou. supeAtoA ã nota sete 
conjunto de todas as dZsctpZZnas e attvZdades 
duAante o cjjlaso,

IV - ApAesentaí e obteA apAovação em exame pAestado ã 
Examinado Aa.
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do

até

■

con

do

no

defesaem

NOTA:

MOO. UFE3 - R-82

§ 3? - Re/exZada a dissertação, o candidato terã o prazo 
do curso para uma segunda e ultima apresentação,_nos termos do_§ 19, 
seja aceZta, o candidato se submetera a exame nos termos do § 2o..

§ 4Q - 0 texto final da dissertação devera ser entregue 
seis meses apos o exame oral.

§ 59 - No caso de trabalho terminal., o Regulamento do curso 
xarã oó procedimentos de avaliação.

§ 2Q - Aceita a tese, devera o candidato defendê-la 
te, perante a Comissão, dentro de seis ( 6 ) meses.

línguas 
' Curso,

limite
e caso

deste 
limite

§ 19 - Para cumprimento do que estabelece o inciso IV 
Artigo o candidato, primeiramente, apresentara a Tese, até o prazo 
do curso, ao orientador que, juntamente com dois outros membros da comissão 
examinadora, dará parecer sobre a mesma.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Art. 4S - Cumpridas as demais exigências regimentais, são 
dições para que o aluno se quaLifique para requerer a concessão do Titulo - 
de Doutor :

l - Comprovar o conhecimento de peto menos duas ( 2 ) 
estrangeiras, dentre as indicadas pela Coordenação do 
em grau suficiente para leitura.

11 - Completar o mínimo de créditos exigidos no currículo 
curso.

111 - Obter media aritmética igual ou superior ã nota sete 
conjunto de todas as disciplinas cumpridas durante o curso.

IV - Apresentar a Tese e obter a aprovação da mesma, 
publica, perante a comissão examinadora.

§ 29 - Aceita a dissertação f devera o candidato, dentro de no 
mãximo seis meses, submeter-se a exame orai perante a comissão examinadora, 
podendo este exame ser privado ou publico, a critério do regulamento 
Curso.

pubticcunen-

\ l

Art. 47 - Baseado no Art. 65 do Regimento Geral da UFES.
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( 6 )

SEÇÃO i/in

DO DESLIGAMENTO DO CURSO

a) numa

6)

c)

d)

MOD. UFES • R-82

cação para a obtenção do tituZo de Mestre ou. de Doutor, verificadas 
Sub-Reitorias Académica e de Pesquisa e Pos-Graduação, o candidato 
requerer a concessão dos referidos trtuZos que serão conferidos peZo 
tor.

de 
de

ou
Comissão,

Art. 49 - Uma vez satisfeitas as condições referentes ã quaZifi- 
peZas 

poderá 
ReZ-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- - § 39 - Rejeitada a Tese, o candidato teria o prazo Ztmite do cur
so pana uma nova e“ uZtrina apresentação, nos termos do § 19 deste Artigo, e 
caso seja aceita, será a Tese defendida nos termos do § 29.

§49-0 texto finaZ da Tese devera ser entregue ate seis 
meses apos a sua defesa.

Art. 50 - Atem dos casos dispostos na ZegisZaçao em vigor, 
desZigado do curso o aZuno que se enquadrar num dos seguintes casos :

- Obter,mais de uma vez, grau inferior a 6,0 ( seis ) 
mesma discipZina ou conceito "R" numa mesma atividade;

- Não concZuir o numero mínimo de créditos ou não ter aceita
ção peta Comissão a dissertação ou trabaZho terminai 
mestrado ou Tese de Voutorado, dentro do timite máximo 
tempo estabetectdo para o curso;

- Não ter a dissertação ou trabatho terminai, de Mestrado 
Tese de Doutorado aprovada -óeni restrições, peta
apos exame ou defesa, conforme o caso, dentro dos prazos - 
estabeZecidos por este ReguZamento;

- Não obter aprovação na prova de Zínguals] estrangeira(s), -
até seis ( 6 ) meses depois do híccZo do Mestrado e um ano 
depois do inZcio do Doutorado. j \4

\
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SEÇXO 1K

VO CORPO VOCEKTE

de

de

condt-

Conpo

NOTA:

MOD. UFES - R-82

§ 29 - A 4o£ZcZtação .de diópenóa do tLtuto de Vouton óõ 
encamZn/iada ao ConAetho Fede^at de Educação apÕó aprovação peta Cãmana 
PeAquása e PÕA-Gnaduaçao da Sub-Rettonta de Peóqutóa e PÕA-Gnaduaçao.

Baseado na Resotução nÇ 05/83 - CFE, AaX. 79
Baseado na Rasotução n° 05/83 - CFE, Aat. 89

conátde- 
doò 

dedteado
Aenia-

òcnã
dc

Ant. 51
Ant. 52

Ant. 53 - A tndccaçao do A pno^CAAoneA que tntegnanão o
Vocente dos canso* dc po*-gnaduação *tntcto-*en*u *enã ^eãta peta Coondena

§ 19 - Em ca*o* e*pectatò, a juZzo do Consetho Fedenat 
Edacaçao, o tZtuto dc Vouton pode *en dás pensa do de*de que o docente tenha 
atta quattfitcação pon *ua expencencto. e conhectmento em óeu campo de att- 
vtdade. '
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Atá. 52 - Extgtfi-ée-ã do A docentes que atuam no A cuáaoa 
Meât/iado e Oouto/iado, em e^pectat, doò ohtentadofLCò, atem da quatt/^caçao 
constante no aAttgo antetb/oft, dedtcaçao ao en^tno e ã pe^qut^a eiti 
çõeó de ^oAma/L ambtente ^avo/iavet ã attvtdade entado^a.

PaÁãg/ia^o Ontco - Pana atendimento aeòta^ extgênctaá 
nan-òe-ã, no computo da canga honãnãa dtdãttca do pno^eóóon, atem 
demató encango4 de enótno dai dtóctpttnaó e ativtdadeó, o tempo 
ã ontentação de dÁ^^entaçao ou leàe, numa ba^e de tneí> ( 3 ) honab 
natb pon ontentando.

Ant. 51 - Voò docentes neópo^ãvets petas attvtdadeó de enceno 
e pesquása do a cunóoó de pÕA-gnaduação òtnteto-òCYbSu extgtn-òe-ã o exenct- 
aw da attvtdade entadona, demonAtnada peta pnodução de tnabathoò ontgt- 
nats de vaton compnovado em òua ãnea de atuação, e ^onjnação academtca, 
nepneáentada peto tZtuto de Vouton ou equtvatente.
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„ çõo dos PAogAamas de Pos-GAaduação ou pe£oó CooAdenaçõeó Pe/xtAZa/nen/aZó, 
confio Ame o caso, -devendo tcA. apAovaqão do Aespectivo Colegiado Académico 
e da CãmoAa de Pesquisa e Põs-GAaduação da Sub-ReitoAia de Pesquisa e 
Pós-GAaduaqão, ouvido o OepaAtamento ao quai o pAJofiessoA estives, vincula
do.

A AZ. 54 - Os ptofiessoA.es dos cuasos de pos-gAsiduaqão stAioto 
-sensu setao avaliados peia CãmaAa de Pesquisa e Pos-GAa,duaqão da Sub-Rei 
totia de PeóQCbúa e Pos-Gtaduação, a cada dois anos, com base em AeíaZd - 
Aios eiaboAados peio CooAdenadot do PAogsama ou do Cuaso, aptovados peios 
Colegiado s tespectivos, levando em conta os seguintes cAiteAios :

a) - Vedieaqão a atividades académicas de, ensino e pos-gAadua 
ção, oAientação e paAticipaqão em comissões de disseAta- 
qão, tsabalho teAminal ou tese.

b} - Produção cientifica demonAtM-da peia /teaiizaqão de Viaba 
ihoA de petqaisa de vaion, comp/tovado em éua cbtea 
atuaqao.

A/lí. 55 - Oé CU/LÓ04 de Meót/cado e Vo ato fiado da ãfiea bãóica de 
vefiao tefi peio menoA 40^ ( quarenta pofi cento ) de acu. co/ipo docente em 
tempo integfiai no cu/uóo.

§ 19 - Nat ãt-caò técnico-pftofiôionaió, podefiao òeA admitidoò- 
20% ( vinte pofi cento ) de psiofcAAosiCA em tempo integfiai ou 50% ( cinquen 
ta poft cento ) no ftegime de um tuA.no completo de trabalho no cuaao1. \

)

§ 19 - A não paAticipação naò atividades académicas e de pes
quisa mencionadas no afitigo anteAioA so setã justificada no caso de pAo- 
fessoAes que, no petuodo, ex.eA.qam atividades de admitistfiaqão na UFES.

§ 29 - Os pAofessoAes que no penZodo equivaiente a duas ava- 
iiaqoes não otendeA. aos cAÂteAios dos itens a e b_ seAao desligados do Co- 
iegiado do cuaso.

ptofiessoA.es
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en-

SEÇÁO X

CAPITULO ii

VOS CURSOS VE PÚS-GRADUAÇÃO

LATO-SEMSU

SEÇÃO I

DA CRIAÇÃO

MOTA; A/it. 55 Caput e. § 19 - Ba,seado_ no PaA.eceA. 77/69-CFE, AaX. 11.

MOD. UFE3 - R-82

§ 29 - ExcZciêni-óe do poAcentuat acima citado oò pAjo^essoAjes 
votvidos na CooA.dehaç.ão dos Cuasos de PÕó-Graduação.

§ 39 - Oó ÕAgãos noò quatá os pA-ofiessoAcs estivoAcm totados pAjo- 
videnei.aAã.0 o atendimento destes cAÂtcAtos, atátcutando-se os tntoAotóo^ da 
CooA.do.nação doò Cuasoó com oó doà VcpaAtamcntoó.

cAiadoò
Po^s-

Mt. 57 - Oó ca/Lóo^ dc pÕó-graduação Zato-AOMu. óotão 
peto CoYvsotlw dc En^tno c PcAqutsa, poA. psiopoòta da Sab~Petto/ita dc 
qutóa c Poó-Graduação.

ÁAt. 56 - Oó Cu/lsoa dc PÕò-Graduação podeAão acottaA atunoó có- 
pcctats poAtadoA.es dc diptoma dc gAa.duação ptena devendo, paAa tat, e^stabe- 
ZeeeA. cAitentos especZ^tcoó em acu. A.egutamento.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

DOS ALUNOS ESPECIAIS

poAtadoA.es
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deve-

MOD. UFES - R-82

§29-00 p/io/eZoó dc cu/lóoó dc põó-g/iaduação Zato-òcnAu 
/tão conte/c Zn^o/unaçõcô /ic^c/icntcA a :

§ io - A ctabo/cação c ap/tovação ZnÁ.cÁ.aJL doò p/ioj&tM dc cAÁ.ação 
dc cu/táoA dc poA-g/iaduaç.ão Zato-Acnóa éc/tã ^c&ia como òc ócguc :

a)
b)
c)
d)
e) 
á) 
5)

I - 0 p/coje/to doó cu/iaoa a Ac/cem o^cn.ccÂ.doò po/c P/cog/uama^ 
Póú-G/tadaação &e/iã eZabo/tado po/c e^tcb o/cgãoA,

IV - EòVautu/ca CciA/Ú-CLlEo/i;
V - Qo/ipo Doccntc;

VI - CaZencfi/iZoó do Clluo;
VII - P/ie.ví.óão de. Quàtoú e. Ve^pe^ccô.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

I - Vadoò de. IdcrvtcReação;
II - JcLó^z^Zcatíuaó;

III - 0/cgayú.zag.ão do Cu/lóo:
Obj ctiooò
CtccnteZa.
Pevilodo de. /cca^czação
NãmeM de. oageu
Rcqcocó^toò parca. Znic/ocção
P/uoceAAo de. òcEcção
CnÁjteAÁ.00 ou. avcoLcação do Rcndíme/vto

dc 
c ap^.ccÁJido 

po/t ó cu. Co£cgí.a.do kcadèjníco c peto ConscEho Vcpa/i^mcyitccE. do 
CcyvUco cco qua£ AC v^ncu^a(m) 0(4) P/iog/camaU).

II - 0 p/iojeto doò cuJiAok a óeÃcm o^eAccZdoA po/c Vcpa/utamcntoó, - 
Ccn&ioò ou. OLct/LOó o/egãoó da UFES óc/cã eXabo/tado na fio/una 
p/cev^ta pe£o Regimento Gc/caE da UFES.
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SEÇÃO n

PA SELEÇÃO E MATRÍCULA

i

MOO. UFES - R-82

I

I

I f 
i

Atí. 58 - Poderão inscrever-se para o processo dê seteção 
cursos de pos-graduação tato-sensu portadores de diptoma de curso 
graduação ptena na(ó) areais) definida(s) no projeto de. cada cu/lóo.

aos
de

no
de

po-
o

i 

i

Art. 60-0 candidato setecionado devera efetivar sua matrZcuta 
no período estabetecido peta Coordenação, sem a quat perdera acu. direltd de 
ingresso. j

i 
. . . . -9 _ . ~ n . I

I
Ari. 59 - A seteção dos candidatos será realizada por comissão 

destgnada peto coordenador, escotfitda dentre os docentes do curso, .conforme - 
critérios estabetectdos no projeto do curso.
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Ari. 61 - A matrlcuta nos cursos de pos-graduação tato-sensu é 
£eÁt:a por disctptina ou conjunto de disctptinas, como espectficado ; 
projeto de cada curso, não se apticando aos cursos eventuais o regime ■ 

- - ! créditos. j
i

Art. 62 - Nos cursos permanentes, o regutamento dos cursoS 
derã admitir o cancetamento, substitutção e acréscimo de disciptinas -e 
trancamento de curso por até um ano tettvo.

Parágrafo Gnico - Nos cursos eventuais, não se admite 
tuição, cancetamento ou acréscimo de disciptinas nem tran^

I
I
i
iubsti-

mento do çurso.

I
II
I 
i
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SEÇÃO III

VO CURRÍCULO vos cursos

eótTotU-

na

Eaóeado na ReóoZução nQ 12/83-CFE, Art. 4Q.NOTA: A/ií. 64 -
i

MOO. UFES - R-82

A/lí. 63 - Oó cutóoó de poó-graduaçao iato-óenóu óerão 
radoó de conformidade com a iegióiação em vigor.

terão
/ o

Caput deóte artigo 
critica, 
caracte-

pràzo
i

I
i

terminai
i

A/iZ. 64 - Oó cutóoó de eópeciaiização e aperfeiçoamento 
a duração mZnima de 360 ( trezentaó e óeóóenta ) horaó, não computado 
tempo de estado individuai ou em grupo,-^em~aóóiótencia docente.

Parágrafo Único - Oó cutóoó de eópeciaiização ou aperfeiçoamen
to poderão óer adniniótradoó em uma ou mocó etapaó, não excedendo o 
de dotó ( 2 ) anoó conóecutcvoó para o cumprimento da carga horária.

DO ESPÍRITO SANTOUNIVERSIDADE FEDERAL

§ 2Q - 0 projeto do cutóo zópecÁ.ficará o tipo e aó 
ticaó do trabaiho finai a óer reatizado.

caracierZó-

i 
i

§ 3Ç - 0 tempo dedicado ao trabalho finai não óerã corríputado
carga horária do cutóo.

§ 1Ç - 0 trabaiho terminai a que óe refere o 
poderá óer uma monografia, exameó, peóquióa, enóaioó de refiexão 
revióão bibliográfica, produção artZótica ou projetoó conforme aó 
rZóticaó do cutóo.

Art. 65 - Ao finai do cutóo óerã exigido trabaiho 
compatZvei com a área de conhecimento e aó caracterZóticaó do cutóo.
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SEÇÃO 11/

PA FREQUÍNCIA E VA AVALIAÇÃO

de
r/u.-

atuno

iAe-

1,0 ( òeXe ) .

cu

do

SEÇÃO V

CONCESSÃO E EXPEVIÇAO VO CERT1FICAVOVA

Baseado na Reòotuçao nQ 12/83-CFE, AaZ. 59. NOTA: AntÁgoò 66 e 67 -

MOD. UFES - R-82

A^t. 69 - Ao atuno aprovado no eu/uso òeAa eonfiextdo Cetát^teado 
de. EôpectaLZzaq.ão ou ApeA£etçoamento.

A/tzt. 67 - SeAa constdeAado aprovado em cada diócZpEÁna o 
que, atendeA aoò òegutntcs AequÁsttoò ••

A/tX. 66 - A ^AeqlLencÁa a todas as attvtdadeA do6 cu/usoó 
paó-gAaduação tato-òenáu òeAa obAtgatoAía, extgtndo-òe uma frieqUêncZa 
nZma de ( oTjtenta e ctnco poA ce.nto ).

o obteA peto menoó 85% ( ottenta e cÁnco poA cento ) de 
qllencta; e

o obteA nota tguat ou. óupeAtoA a

■■ _

DO ESPÍRITO SANTOUNIVERSIDADE FEDERAL

A/lí. 68 - SeAa apAovado no cu/uso o atuno que, cumpAÍdas 
demaós extgênctas, atendeA ao óegutnte :

9 obteA apAovação eiti todas as dLscÁpttnas e attvtdadeA 
euAAlcuto;

9 obteA nota tguat ou AupeAÁoA a 1,0 ( òete ) na monogAa^ta ou 
no tAabatko ^tnat.
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SEÇÁO VI

VO CORPO DOCENTE

SRPPG.

paJta

\

NOTA:

MOO. UFES - R-82

I 

r

i

!
I

apeA-

AaX. 70 - 0 CeAti ficado teta expedido peio VAA da. Sub-ReÁtoAia 
Acadêmica, apo* ae^queAtmento feito ã Sab-ReitoAia de PeòquÁAa e Poà-GAadua- 
ção.

__________________  I
MX. 71 e paAagAafoó - Baleado na Reóotação n9 12/83-CFE - A At. 39 e 

paAãg/tafoò. •

Ant. 71 - PodeAao ieciomz/t em cuaóoò de eópeeiaiização e 
feiçoamento pJLofeMoaeá cuja quattficação mZnimaAeja o tatuJLo de. MeóiTte.

§ 1? - PodeAão tecionaA docentcó não po Atado aeá do tZtuto ‘ de 
MeóZ/te, óe Aua qaai.i^icação foi juigada óaficicntc peio ConòciJio de Ensino 

— • ~ 1 e PeAqaúa, com PaAeceA. favotiãvei da CãmaJta de Peéquióa e Poó-G^aduaçao- 
i 

-§29-0 numeJto de docentes A em iZtuio de Mcót/ce não pode/iã- u£- 
tnapa^òaa a 1 /3 ( cun tenço ) do costpo docente.

§ 3Q - A apreciação da qualificação do A não potáadosteA do tatuto 
de Meót/ce tevanã em conta o "cu/iAicutum vitae" do ptiofeAAo/i e óua adequação 
ao piano geAat do cu/uso e da dtódpitna peta quat fieaJia 7leAponAã\jet.\

§ 49 - A aprovação do p/iofeá-óo/L não positado/i do tctuto de iMcót/te 
t 

óomente te/iã vatidade pa/ca o cu/uso de eópeciaitzação e ape^tfciçoamenl 
o quat tive/L óido aceito. v

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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TITULO V

VÁS OISPOSLÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS

sert

de

A/lí. 11 - Revogom-^e oó d-cópoóZçõeó em contAa/uio,

MOD. UFES • R-82

AaX. 76 - Oó coóo-ó omZóóo-ó senão nesotvtdos peto Consetho 
Enótno e Pesquisa.

Ant. 12 - Os atunos dos cunsos de pos-gnaduação podenão 
monttones nos cunsos de gnaduação.

como 
o^e-

AaZ. 13 - Antes do tnZcto dos cunsos de pos-gnaduação e 
priz-nequisito d mattácuta em suas attvtdades académicas, podenão sen 
necidas, caso se evidencie a necessidade, dtscipitnas e attvtdades pnepana- 
to sitas ou. de ntvetamento que não componham o cunntcuto do cunso.

Pajiãgtiafp Único - 0 canso pnepasiatonto senã pafite do pA.oce^òo de 
òcEcção, devendo òe/t /ceguLanientado peZo Co^eglado do Cuuo.
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Pa/Lag/ta^o OnZco - Aó (zLte/iaçõeó ca/i/uccuEa/LCó a ^e/Lem ^mpLaniadaò 
no Cu/lôo de Me6t/iado em Educação não òe apticam aoò aJLunob óeLecéonado-ó 
anteó da aprovação deóte ReguLamento pe£oá CoLegZadoò Supe^co^teó.

A/iX. 75 - Oa cu/iòoa de eòpecéoEÁ.zação e ape^eÁ.çoamento aT,nda 
não ZnLcZadoó, eujoò ptiojetoA jã tenham ótdo ap/tovadoó petoA Cotegtadoó Su- 
peAtosicó, deverão adaptast-òe no p/teòen£e steguLamento, anteó de óe/tein ZnZ- 
ctadoò.

A/tí. 14-0 P/iog/Latna de Poó-G/caduação em Educação te/ia 180 
( cento e o^ctenta ) .dZoó, contado a a pa/itÂJi da pubttcação deóte documento 
pa/ca adapta/c ^uaó no/uraA e éua e^tA.utuA.a a eéte Regulamento, submetendo-a^s 
ao Consetho de Enstno e Pesquisa da UFES pa/ia ap^tectação.


