
REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (PPGMADRE) 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Ciências Ambientais 

 

 

TÍTULO I 

DO CURSO E SEUS OBJETIVOS 

 
Artigo 1 – O Programa de Pós-Graduação em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Regional (PPG MADRE) foi 

proposto como uma das metas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2017. Sua 

estruturação está baseada no Documento de Área da 

Coordenação de Área das Ciências Ambientais da 

CAPES/MEC (CACiAmb), atendendo ao Plano Nacional 

de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020); no Estatuto e 

Regimento da UNOESTE, atendendo ao Regulamento 

Geral de Pós-Graduação stricto sensu da UNOESTE; e é 

normatizado por este Regimento. 

 

Artigo 2 – O PPG MADRE da UNOESTE compreende um 

conjunto de disciplinas e atividades diversas que permite 

uma sólida formação na área de concentração em 

Ciências Ambientais e compreende dois níveis de 

formação: o de Mestrado Acadêmico e o nível de 

Doutorado, os quais conferirão os títulos de Mestre e de 

Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, 

respectivamente.  

 

Artigo 3 – O PPG MADRE abrange estudos avançados e 

atividades de investigação no domínio específico da área 

de concentração e outras áreas afins, com a perspectiva 

de contribuir com o desenvolvimento regional. 

 

Parágrafo 1 – A área de domínio específico inclui 

disciplinas e atividades ligadas diretamente à área de 

concentração. 

 

Parágrafo 2 – A área de interesse geral, denominada Área 

de Domínio Conexo, inclui disciplinas e atividades 

complementares, convenientes e/ou necessárias à 

formação pretendida 

 

Artigo 4 – O PPG MADRE tem por objetivo formar 

pesquisadores, com formação técnico-científica e 

pedagógica de qualidade, e de ofertar 

professores/pesquisadores e profissionais especializados, 

envolvidos na área de concentração, para a promoção do 

desenvolvimento regional. 

 

TÍTULO II 

DO CORPO DOCENTE 

 
Artigo 5 – O corpo docente será constituído por 

professores/pesquisadores com titulação acadêmica 

mínima de Doutor egressos de cursos reconhecidos pelo 

MEC/CAPES inseridos em três categorias: permanente, 

colaborador e visitante conforme legislação atual (Portaria 

Capes nº 068, de 03 de agosto de 2004). 

 

Parágrafo 1- O corpo permanente é constituído, 

exclusivamente, por docentes ligados à UNOESTE. 

 

Parágrafo 2 – Poderão integrar o corpo docente 

professores de outras Instituições, na condição de 

professores colaboradores ou visitantes, bem como 

profissionais liberais com título de doutor com reconhecida 

expressão em pesquisa relacionada à área de 

concentração do PPG. 

 

Artigo 6 – A seleção do pessoal docente será feita pelo 

Colegiado do Curso, tendo em vista a qualidade e 

adequação do curriculum vitae (Plataforma Lattes); e 

entrevista e prova escrita e/ou didática, quando 

necessárias. O resultado da seleção (qualificação) será 

apreciado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

(PRPPG) e enviado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE) e Conselho Universitário (CONSU), 

e à Reitoria para análise e homologação final. 

 

Artigo 7 – Dentre os docentes permanentes e 

colaboradores do Curso, serão definidos orientadores, 

cuja função será assistir o aluno em suas atividades na 

Pós-Graduação. 

 

Parágrafo 1 – O número de orientandos por orientador 

será baseado de acordo com normas e recomendações 

da CACiAmb.  

 

Parágrafo 2
 
– Excepcionalmente, poderá integrar o corpo 

de orientadores, professores não vinculados ao corpo 

docente do Curso, após manifestação favorável do 

Colegiado do Curso, com aprovação e homologação pela 



PRPPG, Departamento Jurídico da UNOESTE e 

Conselhos Superiores (CONSEPE/CONSU- Reitoria), 

para exercer orientação pontual, cujo vínculo se encerra 

com a conclusão definitiva da orientação. 

 

Artigo 8 - Atribuições do corpo docente: 

a) ministrar aulas teóricas e práticas; 

b) orientar atividades de pesquisa científica de 

caráter básico e/ou aplicado; 

c) promover e organizar seminários científicos; 

d) participar de Bancas Examinadoras de 

Qualificação e Defesa Pública, internas e 

externas ao MADRE; 

e) orientar e/ou co-orientar dissertações e teses 

científicas; 

f) contribuir com a produção bibliográfica do curso, 

pesquisando e publicando continuadamente; 

g) integrar-se em grupos de pesquisa cadastrados 

no CNPq e envolver nestes grupos os 

graduandos das áreas afins, estimulando a 

integração do PPG MADRE com as graduações 

(para iniciação científica). 

 

DO CREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 

 

Artigo 9 - Para ser credenciado como docente no PPG 

MADRE, o candidato deve atender aos seguintes 

requisitos: 

 

I - ter título de doutor reconhecido pelo MEC; 

II - ter média anual de publicação igual ou superior a 0,5 

artigos em estrato superior no último quadriênio. 

III – ter concluído, no mínimo, duas orientações de 

Iniciação Científica para credenciamento como orientador 

de mestrado; e ter concluído, no mínimo, duas orientações 

de mestrado, para credenciamento como orientador para 

o doutorado. 

 

Parágrafo 1 - A categoria do credenciamento como 

Docente Permanente, Colaborador ou Visitante, será 

definida pelo Colegiado do PPG, baseada em análise de 

currículo e no número relativo de docentes 

permanentes/colaboradores atuais do PPG. Será então 

homologada pela PRPPG e aprovada no CONSEPE/ 

CONSU e pela Reitoria da UNOESTE, com base nos 

seguintes documentos:  

 

I - Art. 14 e parágrafos 1 e 2 do Regulamento Geral da 

Pós-Graduação stricto sensu da UNOESTE. 

II – Das Portarias CAPES N
o
 068 (03 de agosto de 2004),  

N
o
 88 (27 de setembro de 2006) e N

o
 3 (07 de janeiro de 

2010). 

 

DO RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

Artigo 10 - A permanência do docente no PPG, seja como 

Permanente ou Colaborador, é condicionada ao 

cumprimento das normas estabelecidas nesse regimento: 

a) atualização do currículo na Plataforma Lattes; b) 

cumprimento das metas de publicação anual igual ou 

superior a 0,5 artigos em estrato superior no último 

quadriênio. 

 

Parágrafo único - Não há necessidade de o Docente 

solicitar o recredenciamento quadrienal, cabendo apenas 

ao Colegiado do PPG fazer o acompanhamento anual das 

atividades desenvolvidas, por meio de avaliação do 

currículo Lattes dos docentes, das informações 

disponíveis na Secretaria do curso e do Relatório Anual da 

plataforma Sucupira. 

 

DO DESCREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 

 

Artigo 11 - Em caso de não ter atendido o disposto no 

caput do artigo 10, o Colegiado do PPG analisará o 

desempenho do Docente para tomar decisão sobre a 

indicação de descredenciamento do PPG. 

 

Parágrafo 1 - Após aprovação pelo Colegiado do pedido 

de descredenciamento, este será encaminhado para a 

homologação da PRPPG e, posteriormente, para o 

CONSEPE/CONSU e a Reitoria da UNOESTE, que 

decidirão sobre a aprovação final do Processo de 

descredenciamento. 

 

Parágrafo 2 - Caso o docente seja descredenciado, as 

orientações sob sua responsabilidade terão continuidade 

até a defesa das dissertações ou teses, desde que, o 

trabalho esteja mais de 50% concluído e haja aprovação 

do Colegiado. 

 



Parágrafo 3 - O Docente que for descredenciado no 

quadriênio, por descumprimento dos artigos 8 e 10, só 

poderá solicitar novo credenciamento ao Colegiado do 

PPG, se o desligamento tiver ocorrido em razão de 

aposentadoria, ou outra razão pessoal como estado de 

saúde, alteração do endereço da residência, ocupação 

temporária de outros cargos/funções 

acadêmicos/científicas. 

 

Parágrafo 4 - Após aprovação do retorno do docente no 

PPG pelo Colegiado, o pedido será encaminhado para a 

homologação da PRPPG e, posteriormente, para 

CONSEPE/CONSU e reitoria da UNOESTE, que decidirão 

sobre a aprovação final do Processo de reintegração no 

corpo docente permanente. 

 

DOS ORIENTADORES 

 

Artigo 12 – Do corpo docente permanente e colaborador, 

todos estarão aptos à condição de atuarem como 

orientadores de mestrado. Para o doutorado, estarão 

aptos à condição de atuarem como orientadores aqueles 

que possuírem, no mínimo, duas defesas de mestrado 

concluídas, bastando a homologação do Colegiado do 

Programa. 

 

Artigo 13 – São atribuições do orientador: 

I – acompanhar a vida acadêmica do aluno, orientando na 

escolha de disciplinas e no desenvolvimento de 

atividades, em todas as fases do programa, até a defesa 

final da dissertação ou tese; 

II - auxiliar o orientando na elaboração do seu plano de 

atividades.  

III – opinar sobre alterações no plano de atividades, nas 

mudanças e no(s) cancelamento(s) de disciplinas, 

obedecendo às normas deste Regimento; 

IV – acompanhar o desempenho do aluno, orientando-o 

em todas as questões referentes ao bom desenvolvimento 

de suas atividades; 

V – encaminhar ao Colegiado do Programa, o texto 

elaborado de pesquisa (objeto da dissertação ou tese), 

quando em condições de ser submetida à Banca do 

Exame de Qualificação e da Defesa Pública; 

VI – participar, como membro nato e presidente, das 

Bancas Examinadoras no Exame Geral de Qualificação e 

na Defesa Pública da Dissertação ou Tese; 

VII – justificar o pedido de aproveitamento de créditos 

obtidos fora da UNOESTE; 

VIII – encaminhar sugestões de nomes de especialistas 

para compor as Bancas de Exame Geral de Qualificação e 

das defesas de Dissertação ou Tese; 

IX – indicar ao Colegiado do Programa seu substituto em 

caso de impedimento temporário; 

 

 

DOS COORIENTADORES 

 

 Artigo 14 – Poderá o orientador indicar, de comum acordo 

com seu orientado, um ou mais coorientadores.  

 

Parágrafo 1 – Cabe ao co-orientador:  

I – colaborar na elaboração do plano de curso e do projeto 

de pesquisa do aluno;  

II – colaborar no desenvolvimento de partes específicas 

do projeto de pesquisa, a critério do orientador;  

 

Parágrafo 2 – O coorientador poderá pertencer a outras 

unidades da UNOESTE ou a outras Instituições de 

Pesquisa e Ensino.  

 

Parágrafo 3 – O coorientador sem vínculo empregatício 

com a universidade deverá ser denominado como 

participante externo ao programa.  

 

TITULO III 

 DO COLEGIADO DO PROGRAMA E COORDENAÇÃO 

 

Artigo 15 - O Colegiado do PPG MADRE será eleito pelo 

corpo docente, conforme normas do Regulamento Geral 

do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 

UNOESTE. 

  

Artigo 16 - O Colegiado será composto por: 

I – sete docentes permanentes, entre eles, o coordenador 

e vice-coordenador do PPG, mais dois suplentes. 

II – dois representantes discentes (01 mestrando e 01 

doutorando) indicados pelos alunos regularmente 

matriculados no programa, e seus respectivos suplentes. 

 

Parágrafo 1 – Os docentes-membros e os representantes 

dos alunos, bem como os suplentes serão escolhidos por 

seus pares, em eleição direta. 



 

Parágrafo 2 – Os suplentes no Colegiado substituirão os 

titulares na vacância da representação (faltas e 

impedimentos). 

 

Parágrafo 3 – Os docentes-membros e suplentes terão 

mandato de quatro anos, sendo permitida uma reeleição, 

desde que aprovada pela maioria absoluta do Colegiado. 

 

Parágrafo 4 – A representação discente terá mandato de 

um ano, não sendo permitida sua recondução. 

 

Artigo 17 – São atribuições do Colegiado do PPG: 

I – propor a programação de atividades do PPG, bem 

como as alterações convenientes; 

II – propor à PRPPG as disciplinas a serem oferecidas, o 

calendário de atividades do programa e suas eventuais 

alterações, bem como outras medidas relativas ao ensino; 

III – classificar as disciplinas como área de Domínio 

Específico e área de Domínio Conexo; 

V – indicar, anualmente, o número de vagas a serem 

oferecidas de acordo com a disponibilidade de orientação, 

bem como as disciplinas a serem ministradas, devendo 

ser aprovada e homologada pela PRPPG, respeitado o 

limite de vagas estabelecido para cada orientador; 

VI – homologar a escolha do orientador, bem como 

aprovar proposta de mudança de orientador; 

VII – homologar sobre o Plano de Atividades de cada 

aluno, especialmente no que se refere às disciplinas a 

serem cursadas e ao projeto de dissertação ou tese, 

assim como suas eventuais alterações; 

VIII – decidir sobre suspensão de matrícula solicitada por 

membro do corpo discente; sobre desligamento do aluno e 

sobre cancelamento de matrícula em disciplina (ouvido o 

orientador); 

IX – Estabelecer as Normas do Exame de Suficiência em 

Língua Inglesa; 

X– estabelecer as normas de realização do Exame Geral 

de Qualificação; 

XI – homologar as Bancas Examinadoras do Exame de 

Suficiência em Língua Inglesa e do Exame Geral de 

Qualificação e de Defesa Pública, indicadas pelos 

orientadores; 

XII – aprovar os créditos em disciplinas cursadas como 

aluno especial para alunos que passarem à condição de 

aluno regular; 

XIII – elaborar critérios para seleção de candidatos ao 

curso; 

XIV – homologar sobre o aproveitamento de créditos 

obtidos em outros cursos de Pós-Graduação, prestados 

internos e externos à Instituição. 

XV – reunir-se, periodicamente, para, em conjunto com 

todo o corpo docente, produzir relatório de auto-avaliação 

do andamento do curso, de acordo com as Políticas de 

Autoavaliação definidas neste Regimento e no Projeto 

Político Institucional (PPI) da UNOESTE, determinando, 

quando necessário, as providências cabíveis: 

XVI – fixar prazos para a inscrição, seleção, matrícula e 

trancamento de disciplinas; 

XVII – propor alterações e/ou atualizações deste 

Regimento julgadas úteis ao funcionamento do curso e 

submetê-las à apreciação a PRPPG, CONSEPE, CONSU 

e Reitoria. 

 

Parágrafo 1 – As normas para a realização da eleição do 

Colegiado do PPG serão baixadas pela PRPPG. 

 

Parágrafo 2 – As reuniões do Colegiado do PPG terão 

como quórum mínimo quatro membros. 

 

Artigo 18 – A coordenação do PPG será exercida por um 

docente permanente eleito pelos pares. 

 

Parágrafo 1 – O Coordenador e o Vice-Coordenador serão 

eleitos pelos docentes permanentes, e os nomes eleitos 

deverão ser homologados pela PRPP /CONSEPE/CONSU 

e pela Reitoria. 

 

Parágrafo 2 – O Coordenador será substituído, em suas 

faltas ou impedimentos, pelo Vice-Coordenador. 

 

Parágrafo 3 – Os mandatos do Coordenador e do Vice-

Coordenador serão de 04 anos e coincidentes, facultado 

ao Coordenador o exercício de, no máximo, dois 

mandatos consecutivos. 

 

Parágrafo 4 – No caso de vacância da função de 

Coordenador ou de Vice-Coordenador, antes do término 

de seus mandatos, a eleição far-se-á no prazo máximo de 

15 dias. 

 

Artigo 19 – Cabe ao Coordenador do Programa: 



I – presidir o Colegiado; 

II – preparar, com o auxílio do corpo docente, o calendário 

de atividades de Pós-Graduação; 

III – zelar pelo cumprimento do calendário de atividades 

programadas; 

IV – encaminhar à PRPPG, nos prazos estabelecidos, os 

documentos relativos à gestão do PPG; 

V – marcar as datas dos Exames Gerais de Qualificação e 

Defesa Pública dos alunos que os solicitem, a pedido do 

orientador; 

VI – preparar qualquer documentação relativa ao PPG, 

que possa vir a ser solicitada para fins de credenciamento, 

recredenciamento, descredenciamento e relatório de 

avaliação anual, quadrienal da CAPES. 

VII – representar o PPG junto às suas instâncias 

superiores, entidades de financiamento, pesquisa e pós-

graduação e no Colegiado. 

 

Parágrafo único - são atribuições do Vice-coordenador do 

Curso substituir, em seus impedimentos ou faltas, o 

Coordenador do PPG, bem como o auxílio nas tarefas que 

a ele competem. 

 

TITULO IV 

DO CORPO DISCENTE 

 

Artigo 20 – O corpo discente do PPG será constituído por 

alunos regularmente matriculados nos níveis de mestrado 

ou doutorado, portadores de diploma de graduação em 

cursos superiores de duração plena, cujo currículo 

proporcione uma formação básica em disciplinas 

compatíveis à área de concentração, que deverá ser 

aprovado após a análise do Colegiado do Programa. 

 

Parágrafo 1 – Os alunos de doutorado deverão ser 

portadores do título de mestre. 

 

Parágrafo 2 – Excepcionalmente, poderão ser admitidas 

candidaturas para Doutorado Direto de alunos oriundos 

diretamente de cursos de graduação ou de alunos com 

curso de mestrado não concluído. Tais situações deverão 

ser regulamentadas e analisadas pelo Colegiado do PPG 

MADRE. 

 

Artigo 21 – Havendo vaga, a critério do Colegiado do 

PPG, poderá ser aceita a inscrição em uma ou mais 

disciplinas, de aluno especial, portador de diploma de 

graduação. 

 

Parágrafo 1 – O aluno especial, no que couber, ficará 

sujeito às mesmas normas exigidas para o aluno regular. 

 

Parágrafo 2 – Ao aluno especial a que se refere este 

artigo será conferido certificado de aprovação em 

disciplinas, com indicação de créditos correspondentes á 

cada uma. 

 

Parágrafo 3 – No caso do aluno especial pretender passar 

à condição de aluno regular em um dos dois níveis 

ofertados (mestrado ou doutorado), deverá submeter-se 

às exigências da seleção de acordo com este Regimento. 

 

Parágrafo 4 – Uma vez aprovado, o aluno poderá solicitar 

ao Colegiado  do  Curso, que   sejam   computados os 

créditos que tenha cursado em disciplinas optativas e, no 

máximo   08 (oito)   créditos   em  disciplinas   obrigatórias, 

como  aluno  especial,  tendo  como  prazo  de  validade 

02 anos anteriores à matrícula no curso como aluno 

regular. 

 

Artigo 22 – Na hipótese da existência de vagas, será 

aceita a matrícula em disciplinas dos alunos vinculados a 

outros cursos do mesmo nível, mantidos pela UNOESTE, 

ou por Instituições Externas, mediante proposta do 

respectivo orientador, análise e parecer final do 

Colegiado. 

 

Parágrafo único – A matrícula de aluno nas condições 

previstas no "caput” deste Artigo terá precedência sobre a 

de aluno especial 

 

DO NÚMERO DE VAGAS, DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E 

MATRÍCULA 

 

Artigo 23 – O número de vagas para cada nível será 

proposto pelo Colegiado à PRPPG antes do período de 

abertura das inscrições do programa. Para esclarecimento 

do número de vagas, o Colegiado levará em 

consideração, os seguintes elementos: 

        a) número limite de vagas definido pela 

CAPES/CACiAmb; 



b) capacidade de orientação do PPG, baseado no 

número de vagas por orientador; 

c) fluxo de entrada e saída de alunos; 

 

Artigo 24 – Os candidatos ao PPG, mestrado ou 

doutorado, deverão, de acordo com calendário 

previamente divulgado, apresentar para fins de inscrição 

ao processo de seleção: 

I – requerimento de inscrição dirigido ao Colegiado do 

Curso; 

II – cópia do diploma de graduação para o nível de 

mestrado; e de graduação e de mestrado (ou ata da 

defesa de dissertação) para o nível de doutorado; 

III – Curriculum Vitae atualizado e documentado; 

IV – histórico escolar do curso de graduação para o nível 

de mestrado; e de graduação e de mestrado para o nível 

de doutorado; 

V – duas cartas de recomendação; 

VI – cópia da cédula de identidade ou documento 

equivalente; 

VII – comprovante de serviço militar, quando do sexo 

masculino; 

VIII – 02 fotos 3 x 4 atualizadas; 

IX – no caso de estrangeiros, comprovação de estar em 

situação regular no país; 

X – comprovante do recolhimento de taxa de inscrição. 

XI – pré-projeto de pesquisa, elaborado conforme 

orientações no Edital de seleção. 

 

Artigo 25 – A seleção dos candidatos será realizada em 

conformidade com Edital lançado anualmente, cujas 

normas e critérios de seleção serão previamente definidos 

pelo Colegiado do PPG. 

 

TÍTULO V 

DO REGIME DIDÁTICO 

 

Artigo 26 – No ato da matrícula, o orientador deverá 

formalizar a aceitação dos respectivos orientandos, 

através de ofício dirigido ao Colegiado do PPG.  

 

Parágrafo 1 – A qualquer tempo, o aluno ou o orientador 

poderão solicitar mudança de orientação, mediante 

justificativa encaminhada ao Colegiado, que decidirá 

sobre a solicitação. 

 

Parágrafo 2 – Em caso de impedimento definitivo do 

orientador, o aluno indicará novo orientador, que deverá 

ser analisado e aprovado pelo Colegiado. 

 

Artigo 27 – Dentro do prazo máximo de 06 (seis) meses 

para o Mestrado e 09 (nove) meses para o Doutorado, 

após a matrícula inicial no PPG, o aluno apresentará, por 

escrito, um plano global de atividades, de comum acordo 

com o orientador, que deverá ser organizado conforme 

normas próprias e encaminhado pelo orientador ao 

Colegiado para análise e aprovação. 

 

Parágrafo único – O plano de atividades poderá ser 

alterado, desde que as circunstâncias justifiquem. 

 

Artigo 28 – O plano de atividades deverá contemplar: 

I – disciplinas, seminários, atividades de laboratório e/ou 

de campo;  

II – atividades de pesquisa: projeto individual da 

dissertação ou da tese, previsão de elaboração de 

trabalhos subsidiários, tais como resenhas, artigos, 

comunicações em eventos científicos; 

III – outras atividades julgadas convenientes pelo 

orientador, e aprovadas pelo Colegiado do PPG. 

IV – Para o curso de doutorado, deve ser apresentado o 

plano de estágio de docência ao Colegiado, antes do 

inicio do estágio, e o relatório final no término do estágio  

para integralização dos créditos. 

 

Artigo 29 – Será obrigatória a execução pelos alunos das 

atividades programadas no plano de atividades, sob risco 

de descredenciamento do PPG; 

 

Parágrafo 1 – O aluno será reprovado na disciplina em 

que não obtenha, no mínimo, 75% de frequência. 

 

Parágrafo 2 – Será facultado ao aluno regular, sempre 

que haja anuência do orientador, o cancelamento de 

matrícula em qualquer disciplina, desde que o 

requerimento seja apresentado ao Colegiado, antes de 

decorrido 1/3 da duração prevista para o desenvolvimento 

total da disciplina em causa. 

 

Artigo 30 – Poderá ser concedida, após cursar o 1º 

semestre, a suspensão de matrícula no PPG, por prazo 



não superior a seis meses, ao aluno que a requeira por 

motivo justo, ouvidos o orientador e o Colegiado. 

 

Parágrafo 1 – A suspensão de matrícula no PPG implicará 

na cessação, pelo tempo que durar, da contagem dos 

prazos fixados neste regimento. 

 

Parágrafo 2 – Poderá ser concedido segundo período de 

suspensão de matrícula, por motivo de força maior, por 

mais seis meses, no máximo. 

 

Artigo 31 – Do prontuário do aluno deverá constar: 

I – a anuência formal do orientador; 

II – a transferência de orientador se houver; 

III – os créditos e conceitos obtidos nas disciplinas; 

IV – demais documentos relativos às exigências 

regimentais; 

V – Resultado de Exame de Suficiência em Língua 

Inglesa. 

 

Artigo 32 – No histórico escolar de cada aluno deverão 

constar, além dos níveis de desempenho expressos em 

conceitos, as seguintes anotações: 

I – disciplinas cursadas ou atividades realizadas fora do 

PPG; 

II – o resultado no Exame de Suficiência em Língua 

Inglesa. 

III – os resultados obtidos no Exame Geral de 

Qualificação; 

IV – os resultados relativos à defesa de dissertação ou 

tese, seguidos da data do evento. 

 

Artigo 33 – O ano letivo será dividido em dois períodos, 

sendo a matrícula semestral. 

 

Parágrafo 1 – As disciplinas deverão ser oferecidas com 

periodicidade anual, exceto em casos justificados junto ao 

Colegiado do PPG. 

 

Parágrafo 2 – Durante os períodos letivos ou nos de férias 

escolares poderão ser oferecidas disciplinas sob forma 

concentrada, para utilizar a presença de professores 

nacionais ou estrangeiros que visitem a UNOESTE, ou em 

outros casos excepcionais, desde que justificados e 

aceitos pelo Colegiado. 

 

Artigo 34 – O cronograma de atividades proposto para 

cada período letivo deverá estabelecer, para cada 

disciplina, o número de vagas mínimo e máximo, e a 

carga total de trabalho, exigidos para sua caracterização. 

 

Artigo 35 – A avaliação das disciplinas e outras atividades 

previstas no plano expressarão os níveis de desempenho 

do aluno, de acordo com os seguintes conceitos: 

A (9 a 10) - Excelente, com direito a créditos; 

B (7 a 8,9) - Bom, com direito a créditos; 

C (5 a 6,9) - Regular, com direito a créditos; 

D (3 a 4,9) - Deficiente, sem direito a créditos; 

E (0 a 2,9) - Reprovado, sem direito a créditos e a cursar 

novamente a disciplina; 

I - Incompleto. 

 

Parágrafo 1 – O conceito I indica situação provisória de 

aluno que, tendo deixado por motivo justo de completar 

uma parcela dos trabalhos exigidos, faz jus a conceito que 

dê direito aos créditos que lhe serão atribuídos, uma vez 

cumprida a tarefa em prazo estipulado pelo responsável 

pela disciplina ou atividade. 

 

Parágrafo 2 – O aluno que obtiver conceito D em qualquer 

disciplina ou atividade poderá repeti-la uma única vez, 

constando, em seu histórico escolar a avaliação obtida 

anteriormente. 

 

Artigo 36 - As disciplinas se dividem em obrigatórias e 

optativas. 

 

Parágrafo 1- Além das disciplinas oferecidas regularmente 

pelo PPG, podem figurar como optativas disciplinas 

oferecidas por outros cursos de Pós-Graduação, desde 

que, segundo juízo do Colegiado, seu conteúdo, sua 

carga horária e sua metodologia estejam em 

conformidade com as diretrizes curriculares do PPG 

MADRE. 

 

Artigo 37 – Como pré-requisito para a realização do 

Exame Geral de Qualificação, o aluno deverá se submeter 

ao Exame de Suficiência em Língua Inglesa, a ser 

realizado semestralmente. 

 



Parágrafo 1 – Será considerado aprovado no Exame de 

Suficiência o aluno de mestrado que obtiver nota mínima 

igual a 6,0. 

 

Parágrafo 2 – A aluno de doutorado que já tiver 

comprovado suficiência, com nota igual ou maior que 07 

(sete) durante o mestrado poderá ser dispensado deste 

pré-requisito, mediante solicitação ao Colegiado.  

 

Parágrafo 3 – Alunos que apresentarem certificados de 

proficiência em língua inglesa obtidos em instituições 

reconhecidas, poderão ser dispensados do Exame de 

Suficiência, mediante solicitação ao Colegiado.  

 

Parágrafo 4 – Em caso de reprovação, o aluno poderá 

repetir o exame apenas uma única vez. 

 

Artigo 38 – Completados os créditos correspondentes às 

disciplinas e outras atividades, bem como, a aprovação no 

exame de suficiência em língua inglesa, o aluno deverá 

submeter-se ao Exame Geral de Qualificação, antes da 

defesa de dissertação ou tese, para validação de 

formação global em função do título pretendido. 

 

Parágrafo 1 – A data para o Exame Geral de Qualificação 

deverá ser estabelecida pelo Colegiado do PPG, em 

conformidade com o nível, a formação e linha de pesquisa 

do aluno, ouvido o orientador. 

 

Parágrafo 2 – O Exame Geral de Qualificação consistirá 

na apresentação e defesa do texto preliminar da 

dissertação ou tese com, no mínimo, resultados parciais 

obtidos, e discutidos adequadamente. 

 

Parágrafo 3 – O Exame Geral de Qualificação deverá ser 

realizado, no máximo, até seis meses após a 

integralização dos créditos em disciplinas para os alunos 

do nível de mestrado. Para os alunos do nível de 

doutorado, além dos créditos obtidos em disciplinas e nos 

seminários obrigatórios, será exigida a publicação de um 

artigo científico completo em periódico com Qualis no 

mínimo B4, não necessariamente derivado dos dados da 

sua tese.  

 

Parágrafo 4 - O Exame de Qualificação dos alunos de 

doutorado deverá ser realizado até no máximo 36 meses 

após a matricula no PPG MADRE. 

 

Artigo 39 – A Banca Examinadora para o Exame Geral de 

Qualificação será composta por três membros titulares e 

dois suplentes, com título mínimo de Doutor, podendo ser 

um titular e/ou um dos suplentes professor/pesquisador de 

Instituição Externa, desde que não implique em custos 

para o programa. 

 

Parágrafo 1 – O orientador será membro nato e presidente 

da Banca Examinadora. 

 

Parágrafo 2 – A participação do membro externo da banca 

poderá ser realizada de forma não presencial, das 

seguintes formas: a - participação virtual (online) durante a 

apresentação e arguição do candidato, utilizando-se dos 

recursos de comunicação virtual que estiverem 

disponíveis, cabe também, neste caso, encaminhar 

parecer escrito, com antecedência de 24 horas, 

justificando a aprovação ou reprovação do candidato; b – 

análise prévia do texto do manuscrito e emissão de 

parecer consubstanciado, indicando ao final a aprovação 

ou reprovação do candidato, até o dia anterior do Exame. 

Adicionalmente, o membro externo da banca deverá 

encaminhar três questões a serem feitas ao candidato 

durante a arguição pelo presidente da Banca 

Examinadora, cujas respostas serão avaliadas pelos 

membros presentes. 

 

Parágrafo 3 – No caso de interrupção acidental da 

comunicação online com o membro externo não 

presencial, a Banca Examinadora terá os trabalhos 

suspensos por no máximo uma hora para o 

restabelecimento da comunicação. Caso a comunicação 

não seja restabelecida em tempo hábil, os membros 

presentes da banca retomam os trabalhos, o presidente 

da banca procederá a leitura do parecer previamente 

encaminhado pelo membro externo. 

 

Parágrafo 4 – Cabe ao Colegiado do PPG analisar a 

pertinência e adequação da participação não presencial 

do Membro Externo, assegurando a melhor avaliação 

possível do desempenho do candidato. 

 



Artigo 40 – O Exame Geral de Qualificação expressará o 

aproveitamento de acordo com o conceito: aprovado, 

aprovado condicionalmente ou reprovado. 

 

Parágrafo 1 – A aprovação ficará restrita ao candidato que 

obtiver conceito aprovado com pelo menos dois 

examinadores. 

 

Parágrafo 2 – O aluno reprovado poderá submeter-se a 

apenas mais uma vez ao Exame Geral de Qualificação, no 

mínimo três e no máximo seis meses após a realização do 

primeiro. 

 

Artigo 41 – O aluno será desligado do PPG, na ocorrência 

de uma das hipóteses seguintes: 

I – uma vez o conceito D ou E na mesma disciplina; 

II – reprovação por duas vezes no Exame Geral de 

Qualificação; 

III – não obediência ao prazo estabelecido para a 

realização do Exame Geral de Qualificação e de Defesa 

Pública; 

IV – por sua própria iniciativa; 

V – por solicitação do orientador, junto ao Colegiado do 

PPG, mediante justificativa, garantido o direito de defesa 

do aluno; 

VI – por condenação à pena de eliminação por processo 

disciplinar; 

VII – por não comprovação de suficiência em idioma 

estrangeiro nas condições estabelecidas neste 

Regimento; 

VIII – ultrapassar os prazos máximos para a conclusão do 

mestrado (24 meses) ou do doutorado (48 meses). 

 

Artigo 42 – O aluno desligado do PPG, por qualquer 

motivo, exceto o explicitado no item VII do Artigo 41, 

poderá reingressar na mesma Área de Concentração, 

uma vez que participe de um novo processo seletivo e 

seja devidamente aprovado. 

 

Artigo 43 - Ao aluno do PPG que, ao término do prazo do 

curso de Mestrado ou Doutorado, não tiver obtido o título 

respectivo, poderá ser concedido certificado de 

especialização, de 360 (trezentos e sessenta) horas, das 

quais, pelo menos, 240 (duzentos e quarenta) horas 

tenham sido dedicadas à área de concentração do PPG 

MADRE, mediante solicitação ao Colegiado.  

 

TÍTULO VI 

DOS CRÉDITOS 

 

Artigo 44 – A integralização das atividades necessárias à 

obtenção do título acadêmico de Mestre ou de Doutor será 

expressa em unidades de crédito. 

 

Parágrafo 1 – Cada unidade de crédito corresponderá a 

15 horas de atividades programadas, compreendendo 

aulas semanais, desenvolvimento de pesquisa, 

elaboração da Dissertação ou Tese, e atividades 

complementares. 

 

Parágrafo 2 – As disciplinas (no máximo 2 disciplinas) 

cursadas pelo discente em cursos credenciados pela 

CAPES antes do seu ingresso no nível de Mestrado do 

PPG MADRE podem ser aproveitados, a juízo do 

Colegiado e nos termos do Regimento do programa e da 

universidade. 

 

Parágrafo 3 – Para os alunos de doutorado, poderão ser 

aproveitados no máximo 10 créditos, referentes às 

disciplinas optativas cursadas anteriormente em PPGs 

reconhecidos pela CAPES, a critério do Colegiado. 

 

Artigo 45 – O candidato ao título de Mestre deverá 

integralizar, no mínimo, 98 unidades de crédito, em 

diversas atividades descritas abaixo, correspondentes a 

1470 horas de atividades programadas. O Candidato ao 

título de Doutor deverá integralizar 194 unidades de 

crédito, correspondentes a 2910 horas de atividades 

programadas. 

 

Parágrafo 1 – Para o nível de mestrado, do total de 98 

créditos exigidos para a conclusão do curso, 30, no 

mínimo, deverão ser obtidos em disciplinas da área de 

domínio específico, sendo 14 créditos em disciplinas 

obrigatórias e 16 créditos em disciplinas optativas; 28 

créditos serão atribuídos a outras atividades, sendo: 03 

créditos para a elaboração do Plano de Atividades; 10 

créditos para o Exame Geral de Qualificação; 15 créditos 

para atividades de pesquisa; 30 créditos obtidos com a 

defesa da dissertação; 08 créditos obtidos com a 

submissão de um artigo cientifico, derivado de sua 

dissertação, após a aprovação da defesa conforme 



estabelecido no Artigo 51 Parágrafo 4; e 02 créditos 

relacionados a elaboração de um texto de cunho técnico 

para divulgação e extensão, conforme modelo 

estabelecido pelo Colegiado do PPG MADRE. 

 

Parágrafo 2 – Para o nível de doutorado, do total de 194 

créditos exigidos para a conclusão do curso, 34, no 

mínimo, deverão ser obtidos em disciplinas da área de 

domínio específico, sendo 14 créditos em disciplinas 

obrigatórias e 20 créditos em disciplinas optativas; 08 

créditos obtidos com a realização de Seminários 

obrigatórios (três Seminários no total, o primeiro com 02 

créditos, o segundo e terceiro com 06 créditos, 03 créditos 

cada); 08 créditos para a elaboração do Plano de 

Atividades; 20 créditos para o Exame Geral de 

Qualificação; 50 créditos para atividades de pesquisa, tais 

como: participação de eventos e cursos de natureza 

científica, apresentação do aluno de trabalhos em 

congressos ou reuniões científicas e/ou a publicação de 

artigos em periódicos de reconhecida qualidade; 08 

créditos para estágio de docência na graduação, em um 

total de 02 semestres letivos (PORTARIA Nº 181, DE 18 

DE DEZEMBRO DE 2012 – artigo 20); 50 créditos obtidos 

com a defesa da tese; 10 créditos obtidos com a 

submissão de um artigo cientifico, derivado de sua tese, 

após a defesa conforme estabelecido no Artigo 51, 

Parágrafo 4, e 06 créditos relacionados a elaboração de 

um texto de cunho técnico para divulgação e extensão, 

conforme modelo estabelecido pelo Colegiado do PPG 

MADRE. 

 

Parágrafo 3 – O aluno de doutorado, em conformidade 

com seu orientador, poderá solicitar ao Colegiado do PPG 

a dispensa de todas as disciplinas, incluindo as 

obrigatórias, mediante comprovação de realização anterior 

de disciplinas equivalentes neste ou em outro PPG 

reconhecido pela CAPES. 

 

Parágrafo 4 – Os prazos, mínimo e máximo, para a 

conclusão do nível de Mestrado, compreendendo a 

integralização dos créditos, a aprovação em Exame Geral 

de Qualificação e o encaminhamento da dissertação para 

o Colegiado (para homologação de Defesa Pública) serão 

de dezoito a vinte e quatro meses, respectivamente, 

podendo haver a possibilidade de prorrogação por mais 

seis meses, desde que devidamente justificada e 

aprovada pelo Colegiado do curso. 

 

Parágrafo 5 – Os prazos, mínimo e máximo, para a 

conclusão do nível de Doutorado, compreendendo a 

integralização dos créditos, a aprovação em Exame Geral 

de Qualificação e o encaminhamento da tese para o 

Colegiado (para homologação de Defesa Pública) serão 

de trinta e seis e quarenta e oito meses, respectivamente, 

podendo haver a possibilidade de prorrogação por mais 

seis meses, desde que devidamente justificada e 

aprovada pelo Colegiado do PPG. 

 

Artigo 46 – Os alunos do PPG MADRE poderão obter 

créditos em disciplinas cursadas em outros cursos 

recomendados pela CAPES, dentro da própria UNOESTE 

ou em outras Instituições, desde que não ultrapassem 1/3 

do total fixado das disciplinas para os alunos de mestrado 

(08 créditos) e no máximo 10 créditos para alunos do 

doutorado. 

 

Parágrafo único – Para aproveitamento dos créditos 

previsto no "caput" desde artigo, o aluno deverá 

apresentar requerimento, devidamente justificado pelo 

orientador, e dependerá de apreciação pelo Colegiado.  

 

TÍTULO VII 

DA DISSERTAÇÃO E DA TESE 

 

Artigo 47 – Os candidatos deverão entregar 03 (três) 

exemplares da dissertação de mestrado impressos e o 

arquivo em PDF, ou 05 (cinco) exemplares da tese de 

doutorado impressos e o arquivo em PDF, à secretaria do 

programa. Os exemplares impressos serão destinados 

aos membros titulares da Banca Examinadora, e o arquivo 

em PDF aos membros suplentes.  

 

Parágrafo único - A dissertação de Mestrado e a tese de 

Doutorado constituem um instrumento essencial à 

formação do aluno, podendo ser monográfica ou na forma 

de artigo(s) científico(s), na qual ele deve demonstrar 

domínio do tema escolhido, capacidade de sistematização 

de ideias e de utilização de uma adequada metodologia 

científica. 

 

 



DA DEFESA 

 

Artigo 48 – A dissertação de Mestrado será defendida pelo 

candidato perante uma Banca Examinadora, composta de 

três membros. A Banca Examinadora da Tese de 

Doutorado será composta por cinco membros. Em ambos 

os casos, os nomes serão indicados pelo Orientador e 

encaminhados ao Colegiado para análise e homologação.  

 

Parágrafo 1 – Pelo menos um membro da Banca 

Examinadora para o mestrado, e dois membros para o 

doutorado, deverão pertencer a corpo docente de outra 

Instituição de Ensino Superior, Instituto de Pesquisa, ou 

empresa pública ou privada. 

 

Parágrafo 2 – Serão indicados, também, dois suplentes 

para a Banca Examinadora, um dos quais, deverá 

pertencer a outra Instituição. 

 

Parágrafo 3 – Os membros da Banca Examinadora 

deverão possuir o título mínimo de Doutor. 

 

Parágrafo 4 – Uma vez designada a Banca Examinadora, 

poderá ser marcada a data da defesa, com um mínimo de 

quinze dias após o envio da dissertação ou da tese aos 

membros. 

 

Parágrafo 5 - A participação dos membros externos da 

Banca Examinadora poderá ser realizada de modo não 

presencial, de maneira análoga às formas estabelecidas 

no Artigo 39, Parágrafos 2 e 3. 

 

Parágrafo 6 – Cabe ao Colegiado do PPG analisar a 

pertinência e adequação da participação não presencial 

do Membro Externo, assegurando a melhor avaliação 

possível da qualidade da Dissertação ou da Tese 

apresentada. 

 

Artigo 49 – A defesa da dissertação de Mestrado ou da 

tese de Doutorado será realizada em sessão pública. 

 

Parágrafo 1 – Será de 30 a 60 minutos o tempo de 

apresentação (exposição) do candidato, seguida de 30 

minutos de arguição para cada examinador, exceto no 

caso do Membro Externo ter sua participação não 

presencial por meio da emissão prévia do parecer, 

dispondo o candidato de igual tempo para responder à 

arguição. 

 

Parágrafo 2 – No caso do examinador optar pelo diálogo, 

com anuência do candidato, o tempo de arguição e de 

resposta será, em conjunto, de 60 minutos para cada 

arguição. 

 

Artigo 50 – Na avaliação da dissertação ou da tese serão 

atribuídos os conceitos de aprovado ou reprovado.  

 

Parágrafo 1 – A aprovação ficará restrita ao candidato que 

obtiver conceito aprovado com, pelo menos, dois 

examinadores, no caso do mestrado, e quatro 

examinadores, no caso do doutorado. 

 

Parágrafo 2 – Em caso de reprovação, havendo interesse 

do candidato, e anuência do orientador, será permitida 

uma nova apresentação da dissertação ou da tese, 

observando um intervalo de, no máximo, seis meses entre 

a primeira e a segunda apresentação. 

 

Parágrafo 3 – Em caso de aprovação, o candidato terá o 

prazo de 30 dias para promover as alterações solicitadas 

pelos membros da banca, e apresentação do exemplar 

definitivo da dissertação ou da tese, em 01 (uma) cópia 

em encadernação padrão da PRPPG (capa dura) e uma 

cópia digital em arquivo PDF em CD, para obtenção dos 

créditos referentes a defesa da dissertação ao tese, 

conforme Artigo 45.  

 

Artigo 51 – Para obtenção do título de Mestre ou de 

Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, 

será exigida a aprovação da defesa da dissertação ou da 

tese, e apresentação de comprovante de submissão de, 

pelo menos, um artigo científico em periódico classificado 

no sistema Qualis da CAPES no estrato superior (A1, A2, 

B1 ou B2), antes do agendamento da defesa ou até 30 

dias após a aprovação da defesa da dissertação ou da 

tese. 

 

Artigo 52 – Caberá à PRPPG homologar o título de Mestre 

ou de Doutor depois de cumpridas todas as exigências 

definidas no parágrafo 3, Artigo 50, e no Artigo 51. 

 



Artigo 53 – O título de Mestre ou de Doutor somente 

poderá ser expedido após aprovação pela PRPPG, 

relativa ao processo específico de cada candidato. 

 

Artigo 54 – O título de Mestre ou de Doutor será 

qualificado de acordo com normas estabelecidas pelo 

Conselho Federal de Educação – CAPES/MEC. 

 

TÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Artigo 55 - O Colegiado do PPG indicará, dentro de seu 

corpo docente, uma comissão para elaboração de 

Sistema de Autoavaliação do Curso. 

 

Parágrafo 1 - O Sistema será aplicado anualmente pela 

Comissão Própria de Autoavaliação da UNOESTE (CPA), 

com base em questionários formulados pela Comissão de 

Autoavaliação do PPG de Mestrado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional. 

 

Parágrafo 2 - Deverão participar da Autoavaliação Interna 

do PPG, na condição de avaliadores e avaliados, 

coordenadores, docentes, discentes e funcionários 

administrativos do PPG e da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação. A Autoavaliação deverá gerar 

indicadores que venham a explicitar os conceitos: 

satisfatório ou insatisfatório. 

 

Parágrafo 3 - Os indicadores da Autoavaliação servirão de 

base para o aprimoramento do PPG e da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Parágrafo 4 - A aplicação do questionário será realizada 

de forma a manter o sigilo das informações fornecidas 

pelos participantes. 

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 56 – Para os casos omissos deverão ser 

consideradas as normas estabelecidas no Regulamento 

Geral dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu da 

UNOESTE, no Estatuto e no Regimento Geral da 

UNOESTE e na legislação nacional de Pós-Graduação 

(MEC/CAPES). 

 

Artigo 57 – O presente Regimento estará sujeito às 

demais normas de caráter geral que vierem a ser 

estabelecidas para os Programas de Pós-Graduação da 

UNOESTE. 

 

Artigo 58 – Este Regimento entrará em vigor após sua 

aprovação pelo Colegiado do PPG MADRE, PRPPG e 

homologação pelo CONSEPE, CONSU e Reitoria. 


