
 
 
 

 
NÚCLEO DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
 
 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA EXPERIMENTAL 
(PGBIOEXP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMENTO 
MESTRADO E DOUTORADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICADAS EM 16/06/2015 
APROVADAS PELO COLEGIADO DO PROGRAMA EM 16/06/2015 
APROVADAS PELA RESOLUÇÃO 438/CONSEA EM 06/05/16 

 



 

 

2 

 
 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO SENSO ESTRITO EM 
BIOLOGIA EXPERIMENTAL 
NÚCLEO DE SAÚDE - UNIR 

 
 
 
 O Regimento da Pós Graduação nos níveis do Mestrado e Doutorado em Biologia 
Experimental (PGBIOEXP), Depto de Medicina/ Núcleo de Saúde/ Universidade Federal de 
Rondônia, na forma de um documento único e ordenado, foi proposto e aprovado pela Resolução n° 
097/CONSEA/ UNIR, de 14 de setembro de 2000, que aprovou o Programa Senso Estrito em 
Biologia Experimental, nível Mestrado, recomendado em abril de 2001 pela CAPES. O Curso de 
Doutorado foi recomendado pelo CT/CAPES em 17/03/2005, conforme Portaria Ministerial n° 
2.264, de 19 de dezembro de 1997, e Aprovado pela UNIR pelo Parecer 519/CTG/2005. 
 
 
TÍTULO I – DOS OBJETIVOS 
 
Capítulo I: Das Disposições Gerais e dos Objetivos 
 
SEÇÃO I: Das Disposições Gerais 
 
Art. 1º- A Pós Graduação Senso Estrito do Programa de Pós-graduação em Biologia Experimental, 
do Núcleo de Saúde da Universidade de Federal de Rondônia está estruturada sob bases de natureza 
acadêmica, voltada para a geração do conhecimento e destina-se à formação de pesquisadores com 
amplo domínio de seu campo de saber. 
 
Art. 2º- A Pós Graduação compreenderá pelo menos dois níveis finalísticos: o Mestrado e o 
Doutorado, diferenciados pela amplitude e profundidade dos estudos.   
 
§ 1º - O título de mestre não será obrigatório para a obtenção do grau de doutor.  
 
§ 2º - Para obter o grau de mestre ou de doutor, o aluno deverá cursar disciplinas na área de 
concentração e, se necessário, em áreas de concentração complementares, além de cumprir outras 
exigências estabelecidas.  
 
Art. 3º - Por área de concentração entende-se cada campo específico do conhecimento que faz parte 
de um programa de Pós-Graduação.  
 
Art. 4º- Entende-se por área de concentração complementar ou de domínio conexo, aquela 
estruturada por disciplinas não pertencentes à área de concentração comum, mas considerada 
necessária para a formação.  
 
SEÇÃO II: Da Conceituação de Dissertação e Tese 
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Art. 5º - Considera-se Dissertação de mestrado, o trabalho supervisionado que demonstre 
capacidade de sistematização da literatura existente sobre o tema tratado e capacidade de utilização 
dos métodos e técnicas de investigação científica, tecnológica ou artística.  
 
Art. 6º - Considera-se Tese de doutorado o trabalho de investigação que represente contribuição 
original ao estado da arte do tema tratado. 
 
SEÇÃO III: Dos Títulos de Mestre e Doutor 
 
Art. 7º - O título de mestre será obtido após a conclusão de todos os requisitos do curso e da defesa 
de Dissertação. 
 
Art. 8º - O título de doutor será conferido após a conclusão de todos os requisitos do curso e da 
defesa da Tese. 
 
 
TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO 
 
Capítulo I: Da Organização Geral 
 
SEÇÃO I: Dos Órgãos Administrativos 
 
Art. 9º - São órgãos administrativos da Pós Graduação: 
 
I - Colegiado de Pós Graduação – ColPG 
 
Art. 10º - O Colegiado é o órgão de Coordenação do PGBIOEXP, sendo responsável por definir as 
diretrizes, zelar pela execução deste Programa, e coordenar as atividades didático-científicas 
pertinentes. 
 
Art. 11°- O Colegiado do Curso de Pós Graduação (cursos de Mestrado e Doutorado) será composto 
por docentes credenciados no Programa (70%), representantes discentes do mestrado (10%) e do 
doutorado (10%) e representantes técnico-administrativos (10%). 
 
§ 1º - O número de docentes membros do Colegiado será de 1/3 (um terço) do número total de 
docentes do PGBIOEXP, sendo nomeados os que obtiverem o maior número de votos de seus pares 
para mandato de 4 anos. 
 
§ 2º - Serão nomeados membros suplentes do Colegiado aqueles com maior número de votos que 
não foram nomeados membros titulares, sendo: dois para os docentes, um para os discentes, e um 
para os técnico-administrativos. 
 
§ 3º - Em caso de vacância de membros titulares e suplentes no decorrer do mandato será feita nova 
consulta aos docentes para recomposição do colegiado. 
 
§ 4° - Aos docentes são atribuídas as funções de: 
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I - Coordenador 
 
II- Vice-Coordenador 
 
§ 4º - O Coordenador presidirá o Colegiado, sendo o Vice-coordenador seu substituto imediato. 
 
§ 5° - Em todas as votações, o Coordenador do PGBIOEXP terá direito, além de seu voto, ao de 
qualidade, em caso de empate, exceto nas votações secretas. 
 
§ 6º - O Coordenador e o Vice-Coordenador serão escolhidos pelos membros do Colegiado para um 
mandato de 4 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo por igual período. 
 
§ 7° - Os representantes do corpo discente e da administração serão escolhidos para mandato de um 
ano, com recondução, pelos seus pares. 
 
§ 8º - O conselheiro, quando impedido de comparecer, deve justificar a ausência, antecipadamente, e 
comunicar ao seu suplente, enviando-lhe a pauta da reunião. 
 
§ 9º - Poderão ser convidadas, a juízo do Colegiado, pessoas para prestar esclarecimentos sobre 
assuntos de interesse do PGBIOEXP. 
 
Art. 12º- O Colegiado do PGBIOEXP reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros em 
primeira chamada e após o término da terceira chamada, deliberará pelo voto da maioria dos 
presentes. 
 
§ 1º - Quando o objeto da deliberação for perda de mandato ou modificação do regimento do curso, 
exigir-se-á, para aprovação, o pronunciamento favorável de, no mínimo, 2/3 dos membros do 
Colegiado.  
 
§ 2º - O Colegiado do PGBIOEXP reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, por convocação da Coordenação, ou mediante requerimento da maioria simples 
dos membros do Colegiado. 
 
§ 3º - Todas as reuniões serão convocadas com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência. 
 
Art. 13º- São atribuições do Colegiado: 
 
I - Eleger, dentre os membros de seu corpo docente, por maioria absoluta, o Coordenador e Vice-
Coordenador do Mestrado e do Doutorado; 
 
II - Elaborar e alterar o currículo dos Cursos de Mestrado e Doutorado; 
 
III - Compatibilizar os planos de curso e supervisionar a sua realização; 
 
IV - Decidir acerca da revalidação e transferência de créditos; 
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V - Articular, com os Departamentos envolvidos, a participação dos docentes no Programa e 
credenciá-los, informando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação quando da sua aceitação ou 
desligamento; 
 
§ 1º - Aprovar o credenciamento inicial e o re-credenciamento dos orientadores e co-orientadores e, 
no caso de docentes externos à UNIR, encaminhar o credenciamento à PROPESQ; 
 
§ 2º - Homologar ou não a indicação de professores orientadores; 
 
VI - Autorizar a participação de professores colaboradores em disciplinas de Pós Graduação; 
 
VII - Fixar o número de alunos para ingresso em cada período letivo; 
 
VIII - Designar a comissão de seleção para ingresso ao Programa e solicitar a nomeação junto a 
PROPESQ; 
 
IX - Analisar as decisões de qualquer comissão designada ou aprovada pelo Colegiado; 
 
X - Propor convênios e projetos com outros setores da Universidade e com outras Instituições; 
 
§ 1º - Coordenar os contatos e entendimentos com organizações nacionais e internacionais 
interessadas em manter intercâmbio e fomentar futuras atividades de Pós Graduação; 
 
§ 2º - Acompanhar a administração de fundos correspondentes a convênios firmados pelo Programa; 
 
XI - Aprovar o plano de aplicação de recursos apresentado pela Coordenação dos cursos de 
Mestrado e Doutorado; 
 
XII - Propor ao CONSEA o calendário escolar para o ano letivo; 
 
XIII - Elaborar o edital de seleção de alunos; 
 
XIV - Coordenar as medidas necessárias à divulgação deste Programa; 
 
XV - Fazer cumprir as exigências decorrentes da concessão de bolsas e nomear os membros para a 
Comissão de bolsas; 
 
XVI - Elaborar o regulamento próprio aos Cursos de Mestrado e Doutorado e estabelecer as normas 
para funcionamento destes Cursos; 
 
§ 1° - A aprovação dos Regulamentos de Mestrado e Doutorado será dada por no mínimo 2/3 do 
Colegiado e será referendado pelo NUSAU antes da aprovação pelo CONSEA.  
 
§ 2° - Os Regulamentos deverão obedecer às linhas gerais deste Regimento de Pós Graduação Senso 
Estrito; 
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XVII - Acompanhar e avaliar os trabalhos de Dissertação e Tese; 
 
XIX - Estabelecer o número máximo de alunos por orientador, respeitado as normativas da CAPES. 
 
XX - Organizar a relação anual dos orientadores credenciados; 
 
XXI - Autorizar a co-orientação por orientador já credenciado ou não no programa; 
 
XXII – Deliberar sobre a  mudança de orientador; 
 
XIII - Fixar o número de línguas estrangeiras que serão obrigatórias, discriminando-as, e estabelecer 
os critérios do exame de proficiência; 
 
XXIV - Definir a percentagem máxima de créditos que podem ser aproveitados como atividades 
complementares; 
 
XXV - Aprovar o aproveitamento de disciplinas cursadas externamente à UNIR. 
 
XXVI - Aprovar as solicitações de mudança de nível para o doutorado sem a conclusão do mestrado, 
conforme critérios previamente estabelecidos pelo PGBIOEXP; 
 
XXVII - Estabelecer critérios para realização de exame de qualificação em nível de doutorado e de 
mestrado; 
 
XXVIII - Aprovar as comissões examinadoras de exame de qualificação. 
 
XXIX - Deliberar sobre pedidos de trancamento de matrícula 
 
XXX - Deliberar sobre pedidos de prorrogação de prazo para entrega da dissertação ou tese. 
 
XXXI - Homologar o relatório de comissões julgadoras de defesas de dissertações e teses; 
 
XXXII - Deliberar sobre transferência de área de concentração, linha de pesquisa e mudança de 
projeto; 
 
XXXIII - Exercer outras atribuições, não previstas neste Regimento, por solicitação da maioria dos 
membros do Colegiado, desde que estejam de acordo com o regimento geral da UNIR; 
 
XXXIV - Elaborar e divulgar as pautas de reuniões;  
 
§ único - Às reuniões do Colegiado somente terão acesso os seus membros e convidados pelo 
coordenador; 
 
II: Secretaria do PGBIOEXP 
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Art. 14º - Os serviços de apoio administrativo serão prestados pela Secretaria, órgão subordinado 
diretamente à Coordenação deste Programa. 
 
§ único - A Secretaria do PGBIOEXP deverá prestar contas de suas atividades à Secretaria Geral de 
Pós Graduação da UNIR. 
 
Art. 15º - Integram a Secretaria, servidores e estagiários designados pela Pró-Reitoria de Pós 
Graduação e Pesquisa, para desempenho de tarefas administrativas deste Programa. 
 
Art. 16º - São atribuições da Secretaria: 
 
I - Manter atualizados e devidamente resguardados os registros do PGBIOEXP; 
 
II - Secretariar as reuniões do Colegiado do PGBIOEXP; 
 
III - Secretariar as sessões destinadas à Qualificação e Defesa de Dissertação e Tese; 
 
IV - Expedir aos professores e alunos, os avisos de rotina; 
 
§ único - Exercer outras tarefas que lhe sejam atribuídas desde que estejam relacionadas a atividades 
do PGBIOEXP. 
 
Art. 17°  - O representante discente, eleito pelos seus pares, em número correspondente a 20% (20 
por cento) do total dos membros do Colegiado do PGBIOEXP, deve ser aluno regularmente 
matriculado no programa de Pós Graduação correspondente, e não vinculado ao corpo docente da 
Universidade, com mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 
 
§ 1° - Na eleição da representação discente, é assegurado o direito de voto, mas não de ser votado, 
aos alunos que sejam também membros do corpo docente. 
 
§ 2° - O representante administrativo será eleito pelos seus pares, em número de 10% (dez por cento) 
do total dos membros do Colegiado, e poderão concorrer todos os funcionários que prestam serviço 
ao PGBIOEXP. 
 
SEÇÃO II: Do Funcionamento do Colegiado 
 
Art. 18º - As reuniões do Colegiado somente poderão ser realizadas com a presença de mais da 
metade de seus membros, salvo em casos de terceira convocação. 
 
§ único - O Coordenador do Colegiado conduzirá as reuniões e, em seu impedimento, será 
substituído por seu vice. 
 
 
TÍTULO III – DO ENSINO 
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Capítulo I: Admissão, Matrícula e Prazos dos Alunos 
 
SEÇÃO I: Da Inscrição 
 
Art. 19º - Para a inscrição ao processo seletivo, o Colegiado determinará regras expressas em Edital; 
 
§ 1º - Aos candidatos aprovados no processo seletivo, será obrigatória a comprovação da conclusão 
do curso de graduação para fins de matrícula na Pós Graduação. 
 
§ 2º - A aceitação de diploma obtido em licenciatura de curta duração fica a critério do Colegiado. 
 
SEÇÃO II: Da Seleção  
 
Art. 20º - O acesso à Pós Graduação deve ser feito através de critérios previamente definidos, 
claramente estabelecidos e divulgados em Edital, assegurando-se o ingresso de candidatos com 
maior mérito; 
 
Art. 21º - Os estudantes estrangeiros somente poderão ser admitidos e mantidos nos cursos de Pós 
Graduação quando apresentarem o visto de estudante e CPF; 
 
§ único – A PROPESQ velará pela fiel observância da exigência de que trata este Artigo. 
 
SEÇÃO III: Da Matrícula 
 
Art. 22º - O estudante de Pós Graduação deverá efetuar a matrícula regularmente, em cada período 
letivo, nas épocas e prazos fixados pelo Colegiado, em todas as fases de seus estudos, até a obtenção 
do título de mestre ou doutor. 
 
§ único - Fica delegado ao Colegiado a competência para fixar as épocas e prazos de matrícula, que 
deverão seguir editais próprios. 
 
SEÇÃO IV: Dos Prazos 
 
Art. 23º - O prazo para a realização dos cursos de mestrado ou doutorado será fixado nas respectivos 
Normas, observados os limites estabelecidos pelo Colegiado. 
 
Art. 24º - Poderá ser concedida pelo Colegiado, em caráter excepcional, prorrogação de prazo para 
as providências finais de conclusão de dissertação ou tese, desde que o aluno já tenha sido aprovado 
no exame de qualificação. 
 
Art. 25º - A realização do curso de mestrado ou doutorado inicia-se pela primeira matrícula do aluno 
no Programa, e encerra-se com a defesa da respectiva dissertação ou tese, respeitados os 
procedimentos definidos pelo Colegiado. 
 
SEÇÃO V: Do Trancamento de Matrícula  
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Art. 26º - Em caráter excepcional, será permitido ao estudante matriculado em curso de mestrado ou 
doutorado o trancamento de matrícula de acordo com normas estabelecidas pela CAPES. 
 
Capítulo II: Dos Créditos e da Língua Estrangeira 
 
SEÇÃO I: Dos Créditos Mínimos Exigidos  
 
Art. 27º - A integralização dos estudos necessários ao mestrado e doutorado será expressa em 
Unidades de Crédito 
 
§ 1º - A Unidade de Crédito corresponde a quinze horas de atividades programadas. 
 
§ 2º - A carga horária necessária para integralizar os créditos de mestrado e doutorado será 
determinada por normas específicas ao mestrado e doutorado. 
 
SEÇÃO II: Dos Créditos Excedentes  
 
Art. 28º - Os créditos excedentes obtidos por alunos de mestrado oriundos do PGBIOEXP poderão 
ser aproveitados integralmente no doutorado; 
 
SEÇÃO III: Dos Créditos Especiais 
 
Art. 29º - Conforme as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) definidas nas normas 
do PGBIOEXP poderão ser contabilizadas no total de créditos mínimos exigidos em módulos, até 
20% (vinte por cento) desse mesmo total. 
 
§ único - Para fins de atribuição de créditos especiais, as atividades relacionadas deverão ser 
exercidas ou comprovadas no período em que o aluno estiver regularmente matriculado em 
programa de Pós Graduação. 
 
SEÇÃO IV: Da Língua Estrangeira 
 
Art. 30º - Os candidatos ao mestrado e ao doutorado deverão demonstrar proficiência em, pelo 
menos, uma língua estrangeira, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Colegiado. 
 
§ 1º - Sendo de interesse do PGBIOEXP a exigência de mais de uma língua estrangeira, caberá ao 
Colegiado fixar o número, discriminá-las e adotar os critérios do exame de proficiência. 
 
§ 2º - Caso seja indicado apenas uma língua estrangeira, caberá ao Colegiado estabelecer os 
diferentes critérios do exame de proficiência para os cursos de mestrado e doutorado. 
 
§ 3º - O aluno estrangeiro também deverá demonstrar proficiência em língua portuguesa. 
 
Capítulo III: Do currículo 
 
SEÇÃO I: Das disciplinas 
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O Programa está estruturado sobre um currículo multidisciplinar, cujas áreas de concentração são (i) 
Relações Parasita-hospedeiro e (ii) Biotecnologias Aplicadas à Saúde. O currículo é composto por 
disciplinas obrigatórias e optativas. 
 
Art. 31º - As disciplinas deverão ser credenciadas pelo Colegiado. 
 
Art. 32º - Cada disciplina possui um professor responsável do quadro docente do PGBIOEXP, 
aprovado pelo Colegiado. 
 
§ 1° - Além do responsável, admite-se a participação de outros professores do PGBIOEXP nas 
disciplinas; 
 
§ 2º - Admite-se a participação de professores externos com título de doutor ou especialista de 
reconhecido mérito, portador de titulação universitária, com aprovação pelo Colegiado. 
 
SEÇÃO II: Dos Conceitos 
 
Art. 33º - O aluno de mestrado ou doutorado deverá atender às exigências de rendimento escolar e 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas disciplinas de Pós Graduação. 
 
Art. 34º - O aproveitamento do aluno em cada disciplina será expresso por níveis de conceito, 
seguindo a seguinte tabela: 
 

CONCEITO NOTA SIGNIFICADO 
A 85 - 100 Excelente, com direito a crédito 
B 70 - 84 Bom, com direito a crédito 
C 60 - 69 Regular, com direito a crédito 
D 40 - 59 Insuficiente, sem direito a crédito 
E ⊆ 39 Insuficiente, sem direito a crédito 

 
 
§ 1° - Será desligado do PGBIOEXP o aluno que obtiver dois conceitos D ou E ou um D e um E, em 
qualquer uma das disciplinas; 
 
§ 2° - O aluno poderá fazer pedido de revisão de conceito ao Colegiado, no prazo de dois (2) dias 
úteis após a publicação do conceito. 
 
Art. 35º - A entrega dos conceitos atribuídos aos alunos matriculados nas disciplinas deverá ser 
efetuada no prazo máximo de sessenta (60) dias após o encerramento das mesmas. 
 
§ único – Eventuais correções de conceitos, autorizadas pelo docente, poderão ser feitas no prazo 
máximo de trinta dias, contados a partir da data da entrega destes. 
 
Art. 36º - O aluno que, com a anuência do respectivo orientador, requerer cancelamento de 
matrícula em uma disciplina, dentro do prazo previsto no calendário escolar fixado pelo Colegiado, 
não terá a referida disciplina incluída no seu histórico escolar.  
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SEÇÃO III: Das Disciplinas cursadas externamente à UNIR  
 
Art. 37º - Disciplinas cursadas fora da UNIR poderão ser aceitas para contagem de créditos, até o 
limite de 30% (trinta por cento) do valor mínimo exigido, mediante aprovação do Colegiado. 
 
SEÇÃO IV: Do Desligamento 
 
Art. 38º - O aluno será desligado do curso de Pós Graduação, tanto em nível de mestrado como de 
doutorado, se ocorrer uma das seguintes situações: 
 
I - Se obtiver dois conceitos nível D ou E ou um D e um E durante o processo de obtenção de 
créditos durante o curso. 
 
II - Se não efetuar a matrícula regularmente, em cada período letivo, dentro do prazo previsto no 
calendário acadêmico; 
 
III - For reprovado na avaliação dos relatórios de acompanhamento das atividades do mestrado e 
doutorado por duas vezes consecutivas. 
 
IV - Se for reprovado pela segunda vez no exame de qualificação; 
 
V - Se não cumprir qualquer atividade ou exigência nos prazos regimentais; 
 
VI - A pedido do interessado; 
 
VII - Se apresentar documentos/assinaturas não idôneas ou plágios; 
 
VIII – Comportamento passível de sanção disciplinar, incluindo desvios éticos e demais situações 
previstas nos artigos do Regimento Geral da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 
 
§ único - Será sempre assegurado o amplo direito de defesa e recurso 
 
Capítulo IV: Dos Orientadores/Docentes 
 
SEÇÃO I: Das Normas Gerais  
 
Art. 39º - O orientador, juntamente com o aluno, poderão colaborar com vários Departamentos, 
Unidades ou Instituições não ligadas a UNIR. 
 
Art. 40º - É facultado ao orientador, a transferência de orientação mediante a aprovação do 
Colegiado e comunicação ao aluno. 
 
§ 1º - Em caso de impedimento prolongado das atividades regulares do orientador, cabe ao 
Colegiado designar um novo orientador. 
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§ 2º - Ao aluno é facultada a mudança de orientador, mediante solicitação devidamente justificada e 
com anuência do orientador seguida de homologação do Colegiado. 
 
SEÇÃO II: Do Credenciamento e Re-credenciamento dos Orientadores/Docentes  
 
Art. 41º - O Colegiado adotará critérios mínimos para credenciamento e re-credenciamento, em 
normas próprias para Mestrado e Doutorado conforme disposto por Resolução vigente da 
Universidade Federal de Rondônia. 
 
I – O Colegiado deverá verificar periodicamente a observância dos critérios de credenciamento e re-
credenciamento estabelecidos; 
 
II - O cadastramento do Curriculum Vitae na Plataforma Lattes e sua frequente atualização é critério 
indispensável ao credenciamento e re-credenciamento em qualquer nível. 
 
III - A produção científica e tecnológica do docente é critério indispensável ao credenciamento e re-
credenciamento em qualquer nível.  
 
IV - A coordenação e/ou participação do docente em projetos de pesquisa financiados é requisito 
indispensável para o credenciamento e re-credenciamento; 
 
§ único - O docente que não se enquadrar no critério acima deverá apresentar documento ao 
Colegiado garantindo que existe alguma forma de financiamento para os projetos propostos por seus 
alunos. 
 
V – O Colegiado estabelecerá o número máximo de alunos por orientador, observando regimento 
específico da CAPES 
 
SEÇÃO III: Do Co-Orientador 
 
Art. 42º - O Colegiado poderá aceitar o co-orientador, seguindo os critérios: 
 
I - Que o aluno esteja regularmente matriculado em curso de doutorado; 
 
II - O co-orientador deverá ser portador de título de doutor; 
 
III - O credenciamento para co-orientação, devidamente justificada ao Colegiado, será específico 
para um aluno, não implicando credenciamento junto ao Programa; 
 
IV - Poderá ser indicado apenas um único co-orientador por projeto de Tese. 
 
Capítulo V: Do aluno estrangeiro 
 
SEÇAO I: Do ingresso 
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Art.43º - Os candidatos estrangeiros somente podem ser admitidos e mantidos nos cursos de Pós 
Graduação oferecidos pelo PGBIOEXP quando apresentarem o documento de identidade válido e de 
visto temporário ou permanente que os autorize a estudar no Brasil. 
 
§ único - A apresentação da documentação a que se refere o caput deste artigo constitui um pré-
requisito para a matrícula do candidato estrangeiro. 
 
Capítulo VI: Do Exame de Qualificação, do Julgamento das Dissertações e Teses e das Comissões 
Julgadoras 
 
SEÇÃO I: Do Exame de Qualificação  
 
Art. 44º - O candidato ao mestrado e ao doutorado deverá submeter-se a exame de qualificação, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo Colegiado, que fixará os procedimentos e prazos para sua 
realização, respeitadas as normas do PGBIOEXP. 
 
Art. 45º - No exame de qualificação o aluno será considerado apto ou não apto, não havendo 
atribuição de conceito. 
 
§ 1º - Será considerado apto no exame de qualificação o aluno que obtiver aprovação da maioria dos 
membros da comissão examinadora. 
 
§ 2º - O aluno que for considerado não apto no exame de qualificação poderá repetí-lo apenas uma 
vez.  
 
§ 3° - Não poderá submeter-se à defesa da dissertação ou tese o candidato que não tenha sido 
aprovado no respectivo exame de qualificação. 
 
§ 4° - A arguição em ambos os casos será realizada em sessão pública, que não deverá exceder o 
prazo de três horas, no caso de mestrado, e de cinco horas, no caso de doutorado. 
 
§ 5º - Excepcionalmente, por solicitação do orientador devidamente justificada e homologada pelo 
Colegiado, será admitida sessão fechada de defesa para fins de proteção intelectual. 
 
Art. 46° - A comissão examinadora será constituída por três membros, sendo pelo menos um 
externo ao Programa, com titulação mínima de doutor. A formação da banca examinadora poderá ser 
proposta pelo orientador e deverá ser ratificada/retificada pelo Colegiado, segundo normas 
regimentais. 
 
§ 1º - Excepcionalmente, o orientador poderá fazer parte da banca examinadora, mediante análise 
prévia e anuência do Colegiado. 
 
§ 2º - Após o encerramento do exame de qualificação, a banca preencherá a Ata de qualificação e 
formulários de avaliação, os quais deverão ser entregues pelo presidente a secretaria do PGBIOEXP. 
 
SEÇÃO II: Das Dissertações e Teses 
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Art. 47º - Mediante aprovação pelo orientador, as dissertações e teses serão depositadas pelo aluno, 
na Secretaria de Pós Graduação, obedecendo-se aos prazos determinados pelas Normas do 
PGBIOEXP. 
 
SEÇÃO III: Das Comissões Julgadoras 
 
Art. 48º - As comissões julgadoras de dissertação de mestrado e tese de doutorado serão constituídas 
por três e cinco examinadores, respectivamente, sendo membro nato e presidente, o orientador do 
candidato. 
 
§ 1º - Na falta ou impedimento do orientador, o Colegiado designará um substituto que poderá ser o 
co-orientador. 
 
§ 2º - A comissão julgadora de dissertação de mestrado e tese de doutorado deverá incluir um 
membro externo e dois membros externos, respectivamente. 
 
Art. 49º - Caberá ao Colegiado ratificar ou retificar os membros efetivos e suplentes sugeridos pelo 
orientador para constituir a comissão julgadora. 
 
§ 1º - Os membros das comissões julgadoras deverão ser portadores, no mínimo, do título de doutor. 
 
§ 2º - É vedada a participação de cônjuge, parentes até terceiro grau do candidato em comissão 
julgadora de dissertação ou tese. 
 
SEÇÃO IV: Do Julgamento das Dissertações e Teses 
 
Art. 50º - O julgamento da dissertação e da tese será realizado de acordo com os critérios previstos 
nas Normas do PGBIOEXP. 
 
§ 1º - A arguição em ambos os casos será realizada em sessão pública, que não deverá exceder o 
prazo de três horas, no caso de mestrado, e de cinco horas, no caso de doutorado. 
 
§ 2º - Excepcionalmente, por solicitação do orientador devidamente justificada, e homologada pelo 
Colegiado, será admitida sessão fechada de defesa para fins de proteção intelectual. 
 
Art. 51º - Imediatamente após o encerramento da arguição da dissertação ou da tese, a comissão 
examinadora expressará seu julgamento em sessão secreta, considerando o candidato aprovado ou 
reprovado. 
 
Art. 52º - Após o encerramento da defesa, a banca preencherá a Ata de defesa e formulários de 
avaliação, os quais deverão ser entregues pelo presidente a secretaria do PGBIOEXP. 
 
§ único - No relatório deverão constar os argumentos de aprovação ou reprovação dos membros da 
Banca. 
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TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Capítulo I: Dos Títulos e Certificados 
 
SEÇÃO I: Do Mestrado e Doutorado 
 
Art. 53º - Os titulados receberão a designação de mestre ou doutor em Biologia Experimental  
 
Capítulo II: Das Normas e do Recurso 
 
SEÇÃO I: Das Normas  
 
Art. 54º - Mudanças nas normas e regulamentos que alterem as atividades do Mestrado e Doutorado, 
excluídas as que se referem a prazos, serão submetidas a apreciação das instâncias superiores da 
Universidade.  
 
SEÇÃO II: Dos Recursos 
 
Art. 55º - O recurso contra decisões do Colegiado será interposto pelo interessado em até cinco (5) 
dias úteis a contar da data de divulgação da decisão. 
 
§ 1º - O recurso formulado por escrito e ou via e-mail, ao Colegiado, deve ser fundamentado com as 
razões que possam justificar nova deliberação. 
 
§ 2º - O Colegiado deverá apreciar o recurso na primeira reunião após sua apresentação. 
 
§ 3º - Caso haja pedido de vistas na reunião do Colegiado, o recurso deverá ser apreciado, 
obrigatoriamente, na reunião subsequente. 
 
§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, situações excepcionais serão decididas pelo Coordenador do 
PGBIOEXP. 
 
Art. 56º - Não cabe recurso das decisões nas questões de competência específica do Colegiado, 
quando o mesmo proferir decisões por maioria absoluta de seus membros. 
 
§ único - Para os efeitos do caput, são de competência específica do Colegiado: 
 
I - Aprovação de regulamentos do PGBIOEXP e suas alterações; 
 
II - Credenciamento de disciplinas de Pós Graduação; 
 
III - Emissão de históricos escolares e declaração de defesa; 
 
IV - Deliberação sobre prorrogações de prazo em caráter excepcional; 
 
V - Deliberação sobre novas matrículas. 
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SEÇÃO III: Dos prazos 
 
Art. 57º - A contagem dos prazos estabelecidos pelo PGBIOEXP obedecerá ao estipulado na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece a exclusão do dia do início e inclui o do vencimento, e 
consideram os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se 
iniciam e vencem os prazos em dia de expediente da secretaria do PGBIOEXP. 
 
SEÇÃO IV: Dos casos omissos 
 
Art. 58º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado. 
 
 
 

 


