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CAPÍTULO I 

Objetivos 

 

Art. 1
o
 – O Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Acadêmico em 

Administração (PPGA-MA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

destina-se a formação científica nos diferentes campos da Área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo, desenvolvendo o conhecimento para o exercício do ensino, da pesquisa 

e da extensão, bem como a capacidade de atuação profissional.  

 

Art. 2
o
 – O curso de Pós-Graduação stricto sensu na modalidade de Mestrado Acadêmico 

confere o grau de Mestre em Administração aos alunos que cumprirem o disposto neste 

regimento.  

 

Art. 3
o
 – O Curso de Mestrado será ministrado em regime regular e semestral. Considera-se o 

semestre a unidade de ensino. 

 

Art. 4º - No contexto da Administração o PPGA-MA está organizado em Áreas de 

Concentração e Linhas de Pesquisa.  

 

§1.º - As Áreas de Concentração e as Linhas de Pesquisa são definidas pelo Colegiado do 

Programa. 

 

§2.º - As Linhas de Pesquisa devem caracterizar a atuação dos professores e alunos do 

Programa e devem ser enquadradas nas Áreas de Concentração. 

 

 

CAPÍTULO II 

Inscrição 

 

Art. 5
o
 – O prazo das inscrições ao PPGA-MA será definido pelo Colegiado do Programa e 

em conformidade com as Diretrizes estabelecidas pela PROPPG. 

 

Art. 6º - Poderão se inscrever como candidatos ao PPGA-MA brasileiros ou estrangeiros 

portadores de diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento, realizado em 

instituição de ensino superior, cujo curso seja reconhecido pelo MEC. Candidatos com 

diplomas obtidos no exterior deverão apresentar a revalidação dos mesmos por Instituição 

Federal de Ensino Superior Brasileira.  

Parágrafo Único – Candidatos estrangeiros poderão se inscrever ao PPGA-MA, de acordo 

com a legislação brasileira vigente e normas dispostas pela Capes conforme §1
o
 Art. 8º 

Capítulo III. 

 

Art. 7
o
 – A inscrição será feita em formulário próprio fornecido pela Pro-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação - PROPPG, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia autenticada do diploma ou declaração original de conclusão de curso de 

graduação (com protocolo de solicitação de diploma); 

b) Curriculum Vitae comprovado (modelo Lattes completo); 

c) Pré-projeto de pesquisa; 

d) Histórico escolar da graduação autenticado; 
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e) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição, recolhida em conta única do Tesouro 

Nacional de acordo com instruções da PROPPG; 

f) Comprovante das notas obtidas no Teste ANPAD – Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração. Quaisquer outras formas de acesso, além do 

Teste ANPAD, serão deliberadas pelo Colegiado; 

g) Outros documentos a serem entregues serão especificados no respectivo edital de 

abertura das inscrições. 

 

Parágrafo Único - O ingresso por transferência somente poderá ser efetivado mediante 

aprovação do Colegiado do Programa. 

 

CAPÍTULO III 

Seleção 

 

Art. 8
o 

- A seleção dos candidatos será feita pelo Colegiado do Programa, ou por Comissão 

instituída por este, cujo resultado será referendado pelo Colegiado, considerando o número de 

vagas disponibilizadas. O Colegiado se dá ao direito de não preencher todas as vagas 

ofertadas no edital de seleção, caso os candidatos não reúnam os requisitos mínimos 

estabelecidos. 
 

 

§1
o
 – Como parte do processo de seleção, candidatos oriundos de IES credenciadas no país 

deverão apresentar o resultado do teste ANPAD, cuja nota de corte varia a cada ano 

atendendo a métrica estabelecida pela ANPAD. Os candidatos oriundos de instituições 

estrangeiras deverão submeter-se ao Graduate Management Admission Test (GMAT) e a uma 

prova de proficiência na língua portuguesa ou a normas dispostas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em seu Programa de Estudantes-

Convênio de Pós-Graduação (PEC – PG). 

 

§2
o 

- O Colegiado do Programa poderá deliberar outras formas de acesso do candidato no 

processo de seleção, como testes internos, o que deverá constar do edital do processo de 

seleção. 

 

§3
o 

- Todas as etapas do processo de seleção deverão constar no Edital do processo de 

seleção.  

 

§4
o 

– O Colegiado de Programa determinará o número de candidatos habilitados que serão 

chamados para a cada etapa do processo de seleção respeitando o aproveitamento obtido 

pelos mesmos em cada etapa. 

 

§5
o
 – O teste ANPAD já contempla o exame de suficiência de língua estrangeira. No caso de 

teste interno realizado pelo próprio Programa, haverá prova específica do idioma inglês. 

 

Art. 9
o
 – Cabe a Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação comunicar oficialmente os 

resultados do processo de seleção através dos meios de Comunicação da Universidade, cuja 

relação dos aprovados e as suas respectivas notas serão disponibilizadas pelo Programa que 

também se responsabilizará pela sua publicização na sua página. 

 

Parágrafo Único – Os candidatos terão prazos para recursos conforme especificado no edital 

do processo de seleção, o que deve ser encaminhado à Secretaria do Programa. 
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CAPÍTULO IV 

Matrícula 

 

Art. 10
o
 – Aos candidatos aprovados no processo seletivo será obrigatória a comprovação da 

conclusão do curso de graduação, por meio de declaração ou diploma emitido por órgão 

competente, para fins de efetivação de sua matrícula na Pós-graduação. A entrega do diploma 

fica sujeita ao determinado neste Regimento no §4
o
 Artigo 11º, Capítulo IV. 

 

Art. 11
o
 – A matrícula dos candidatos selecionados efetivar-se-á mediante a inscrição na 

secretaria do PPGA-MA. 

 

§1
o
 - A renovação da matrícula far-se-á presencialmente a cada período letivo pela inscrição 

em disciplinas regulares ou de orientação de trabalho final, nos prazos estabelecidos pelo 

Programa, sob pena de desligamento. 

 

§2
o
 - É vedado ao aluno o vínculo simultâneo em mais de um Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu ou deste com um curso de graduação, conforme legislação vigente. 

 

§3
o
 - É vedado ao aluno o trancamento de disciplinas obrigatórias, relativas ao primeiro 

período letivo do curso, salvo por razões excepcionais, ouvido o Colegiado do Programa. 

 

§4
o
 - É vedada a renovação da matrícula ao aluno que, até o final do primeiro ano não 

apresentar à secretaria do PPGA-MA a cópia autenticada do diploma de conclusão de curso 

de graduação.  

 

§5º - A matrícula de estudantes estrangeiros e suas renovações ficarão condicionadas à 

apresentação de visto temporário vigente, de visto permanente ou de declaração da Polícia 

Federal, atestando situação regular no país para tal fim.  

 

§6º - Os alunos com vínculo empregatício deverão apresentar documentação comprobatória 

de liberação por parte do empregador para assistir as aulas e demais atividades do mestrado, 

no ato da matrícula, sendo que este documento será exigido a cada renovação de matrícula. 

 

Art. 12º – A partir do segundo período letivo o aluno poderá trancar a matrícula em uma ou 

mais disciplinas antes de decorrido um quarto da carga horária total das mesmas. 

 

Parágrafo único – O trancamento da matrícula em disciplinas deverá ser solicitado pelo 

aluno, ao Coordenador do programa, de comum acordo com o Professor Orientador. 

 

Art. 13º – Em caráter excepcional, o aluno do PPGA-MA poderá requerer o trancamento de 

sua matrícula, com plena cessação de suas atividades escolares, por prazo de até seis meses, 

passível de renovação por igual período, ouvido o Orientador e o Colegiado do Programa, em 

ambas as solicitações.  

 

§1
o
 - O trancamento total significa suspensão da contagem de tempo para defesa de trabalho 

final. 

 

§2
o
 - O requerimento para o trancamento de matrícula deverá conter a justificativa 

documentalmente comprovada, bem como o prazo pretendido. 



6 

 

 

§3
o
 - Não será concedido trancamento de matrícula durante a vigência da prorrogação de 

prazo para conclusão da dissertação, com exceção de casos contemplados em lei ou de doença 

grave, a critério da Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ouvido o Colegiado do 

Programa. 

 

§4
o
 - O aluno bolsista que solicitar o trancamento de matrícula terá sua bolsa cancelada.  

 

§5º - Durante a vigência do trancamento de matrícula o aluno não poderá cursar nenhuma 

disciplina, efetuar exame de qualificação ou defender dissertação.  

 

§6º- O trancamento de matrícula poderá ser cancelado a qualquer momento, por iniciativa do 

aluno com a anuência do Orientador, resguardado o período mínimo definido no caput deste 

artigo. 

 

Art. 14º – Poderão ser admitidos para cursar disciplinas, alunos especiais e externos, que 

estarão sujeitos ao regulamento da pós-graduação e ao Regimento e normas específicas do 

Programa.  

 

§ 1º - Os alunos de outros Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFRRJ que se 

matricularem no PPGA são considerados alunos regularmente matriculados e estarão sujeitos 

ao Regimento e normas específicas do Programa. 

 

§2
o
 - O aluno externo é aquele que está cursando pós-graduação stricto sensu em outra 

Instituição de Ensino Superior (IES) e não têm matrícula na UFRRJ. 

 

§3
o
 - Por solicitação do aluno externo, deverá ser expedida, pela secretaria do PPGA-MA, 

declaração na qual constará o programa analítico das disciplinas cursadas, o número de 

créditos e o conceito obtido. 

 

Art. 15
o
 – Poderão ser admitidos para cursar, até duas disciplinas, como especial, alunos 

graduados na UFRRJ ou em outras IES que não se submeteram ao processo de seleção.  

 

§1
o
 - As solicitações de acompanhamento das disciplinas como aluno especial serão avaliadas 

pelo Colegiado do Programa, devendo ser ouvido o professor responsável pela disciplina. 

 

§2
o
 - A obtenção de crédito pelo aluno especial não lhe outorga o direito de matrícula no 

PPGA-MA, ou preferência no processo de seleção. 

 

§3
o
 - Se aprovado no processo seletivo e aceito para matrícula no PPGA-MA, até o prazo 

máximo de dois anos após a conclusão da disciplina, os créditos obtidos como aluno especial 

poderão ser computados para o cumprimento do número de créditos exigidos, a critério do 

Colegiado do Programa. 

 

Art. 16º – O aluno do PPGA-MA poderá se matricular em até 2 disciplinas de outros 

programas de pós-graduação stricto sensu, credenciados pela CAPES, a critério do 

Orientador, observado a equivalência da carga horária da disciplina externa com o requerido 

pelo PPGA/MA.  
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Parágrafo único - O programa analítico da disciplina cursada, o número de créditos e o 

conceito obtido deverão ser apresentados no ato da matrícula posterior ao término da 

disciplina cursada fora. As disciplinas oferecidas ao PPGA-MA por outros programas de pós-

graduação stricto sensu da UFRRJ, poderão ser computados para o cumprimento do número 

de créditos exigidos pelo PPGA, com anuência do orientador e a critério do Colegiado do 

Programa se as mesmas forem relevantes para a pesquisa e formação do discente. 

 

Art. 17º – O aluno terá sua matrícula automaticamente cancelada e será desligado do PPGA-

MA nas seguintes situações: 

 

a) obtiver conceito R ou equivalente em qualquer disciplina cursada e em qualquer 

semestre; 

b) não efetuar a renovação da matrícula regularmente, em cada período letivo, dentro do 

prazo previsto no calendário escolar fixado pelo Programa; 

c) apresentar vínculo simultâneo em mais de um Programa de Pós-Graduação strictu 

sensu ou na graduação; 

d) cometer plágio em qualquer dos trabalhos realizados durante o mestrado, sejam 

trabalhos exigidos por disciplinas, projeto ou trabalho final; 

e) obtiver Índice de Aproveitamento Acumulado, durante todo o curso, inferior a 2,5; 

f) não realizar em um período máximo de 15 (quinze) meses a partir de seu ingresso o 

exame de qualificação ou for reprovado no mesmo; 

g) for reprovado na defesa de dissertação; 

h) não concluir o curso no prazo máximo estabelecido de 24 meses, além da prorrogação 

de 6 (seis) meses, mediante aprovação do Colegiado do Programa; 

i) deixar de atender o cronograma de atividades estabelecidas pelo professor orientador, 

formalizadas por escrito. 

 

 

§1.º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, o aluno deverá ser cientificado para, caso 

queira, apresentar recurso, o qual será objeto de apreciação pelo Colegiado do Programa.  

 

§2.º - Compete a Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação efetuar o desligamento de 

matrícula pelas razões acima referidas, após comunicação da Coordenação do Programa. 

 

§3.º - O aluno que incorrer em uma das situações previstas no caput deste artigo somente 

poderá ser readmitido através de um novo processo de seleção.  

 

 

CAPÍTULO V 

Frequência e Verificação da Aprendizagem 

 

Art. 18º – O controle da integralização curricular será feito pelo sistema de crédito. Cada 

unidade de crédito corresponde a 15 horas-aula teóricas. 

 

§1º - O número de créditos e a carga horária das disciplinas deverão ser definidos nos 

processos de criação das mesmas e aprovados pelo Colegiado do Programa. 

 

§2º - Para programas ofertados em associação com outras instituições, no Brasil ou no 

exterior, será garantida a equivalência de créditos para as disciplinas cursadas naquelas 
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instituições, conforme determina o Regulamento da Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. 

 

§3º - Para efeito das disciplinas Orientação de Dissertação I e Orientação de Dissertação II – 

que tratam do processo de orientação e acompanhamento direto do aluno pelo professor 

orientador, diferenciando-se das disciplinas Dissertação I e II que operam como seminários de 

pesquisa - o orientador se responsabilizará por acompanhar e avaliar o progresso do aluno em 

formulário próprio do Programa a ser disponibilizado à Coordenação. A carga horária das 

disciplinas Orientação de Dissertação I e Orientação de Dissertação II ficará a critério do 

Colegiado do PPGA-MA. 

 

§4
o 
- Até o 15º mês após o início do curso, o aluno deverá realizar a qualificação do seu Projeto 

de Dissertação.  A qualificação envolve a constituição de uma banca organizada pelo professor 

orientador que será o presidente da mesma, tendo que, obrigatoriamente, contar com a 

participação de outros dois professores doutores especialistas no tema da dissertação, 

preferencialmente, que atuem em Programas de Pós-Graduação stricto sensu. A banca deverá 

contar com membro interno e externo para avaliar a consistência e viabilidade do projeto. 

Todavia, não é obrigatória, na composição da Banca de Qualificação, a presença de membro 

externo à UFRRJ.  

 

§5° - A decisão da Banca de Qualificação do Projeto de Dissertação a ser registrada em Ata 

da Qualificação, apontará duas condições de avaliação possíveis: Aprovado ou Reprovado. 

 

§6º - A condição de Aprovado considera que o mestrando está apto a dar continuidade ao seu 

Projeto de Dissertação conforme as recomendações da Banca.  

 

§7º - A condição de Reprovado, nesta circunstância, implicará no desligamento automático do 

aluno do Programa.  

 

§8
o
 - Até o 14

o
 mês, a partir de sua matrícula inicial, o aluno deverá apresentar sua proposta 

de dissertação na disciplina Dissertação I.  

 

§9º - Até o 22
o 
mês, a partir de sua matrícula inicial, o aluno deverá apresentar os resultados 

preliminares da sua proposta de dissertação na disciplina Dissertação II. 

 

Art. 19
o
 – O rendimento escolar em cada disciplina, avaliado através de provas escritas ou 

orais, trabalhos práticos ou outros meios, a juízo do professor da disciplina e informada a 

Coordenação e o Colegiado, será expresso por meio de conceitos abaixo indicados: 

 

A - Excelente; 

B – Bom; 

C – Regular; 

D – Insuficiente; 

R – Reprovado; 

RF – Abandono ou Reprovado por Frequência insuficiente; 

S – Satisfatório; 

NS – Não satisfatório, aplicado para resultados de exames de proficiência. 

 

§1° - Os conceitos A, B, C e S indicam aprovação. O conceito R e o RF indicam reprovação e 

implicará no desligamento do aluno do Programa. 
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§2° - Quando atribuído o conceito D, insuficiente, o aluno deverá cursar novamente a 

disciplina para substituição de conceito ou, na persistência do conceito, será atribuído o 

conceito R e o aluno será desligado do Programa. 

 

§3° - O conceito S refere-se à avaliação de atividades. Será atribuído quando uma atividade de 

pós-graduação for computada através de critérios de avaliação específicos, definidos pelo 

Colegiado, e que não resultem nos conceitos estabelecidos no artigo 19°. O conceito NS será 

aplicado quando a atividade não for atendida. 

 

§4
o
 - Em casos excepcionais, a critério do Colegiado do Programa, poderá ser atribuído à 

disciplina o conceito IC (incompleto), que deverá ser substituído pelo conceito definitivo até o 

término do próximo período letivo, depois de cessado o impedimento. Caso o aluno não 

entregue os trabalhos no prazo concedido, o IC será transformado em R.  

 

§5º - Poderão ser utilizados ainda os seguintes especificadores: 

 

T – Trancamento de Matrícula em disciplina; 

AP – Aproveitamento de disciplinas de pós-graduação cursadas em outra instituição, 

anteriormente ao ingresso do aluno no programa. 

 

§6
o
 - Ao aluno que obtiver menos de 75% de frequência, em qualquer disciplina, será 

conferido o conceito RF, qualquer que seja o resultado nas avaliações efetuadas. 

 

§7
o
- Será facultada ao professor a escolha do critério a ser adotado para atribuição dos 

conceitos. Os critérios estabelecidos em cada disciplina deverão ser comunicados aos 

estudantes no início do período letivo. 

 

§8
o
 - Os conceitos auferidos deverão ser enviados pelos professores à Coordenação do PPGA-

MA, no máximo até 30 (trinta) dias úteis após o término da disciplina. 

 

§9
o
 - Eventuais solicitações de revisão de conceitos poderão ser feitas no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis após a divulgação dos mesmos, cabendo ao professor igual prazo para 

deliberar.  

 

§10º - Para disciplinas cursadas em outros programas stricto sensu, no Brasil ou no exterior, 

deve se fazer a conversão para os conceitos usados no PPGA/MA.   

 

Art. 20
o
 – O Índice de Aproveitamento Acumulado (I.A.A.) será calculado multiplicando-se 

os créditos de cada disciplina pelo peso atribuído ao conceito, e dividindo-se a soma desses 

pelo número total de créditos das disciplinas cursadas, de acordo com os fatores abaixo 

indicados: 

A = peso4; B = peso 3; C = peso 2; D, R e RF = peso 0 

 

§1
o
 – O Índice de Aproveitamento Acumulado durante todo o curso não poderá ser inferior a 

2,5. 

 

§2º - Ao aluno que obtiver no primeiro semestre do programa Índice de Aproveitamento 

inferior a 2,5 será permitida matrícula condicional no semestre seguinte, com exigência de 

cursar disciplinas e alcançar o I.A.A. exigido no parágrafo § 1º. 
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§3º - Para a correspondência do critério de notas ao de conceitos, podem ser usadas as 

seguintes faixas: A = 9,0 a 10; B = 7,5 a 8,9; C = 6,0 a 7,4; D = 5,0 a 5,9 e R = inferior a 5,0. 

 

§4
o
 - Até seis meses após a matrícula no programa, o aluno deverá formar e protocolar 

processo regular com solicitação de aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas em 

outros programas stricto sensu até 3 (três) anos antes do seu ingresso no programa, no qual 

deverão ser apresentados o histórico escolar e os programas analíticos de cada disciplina. 

Créditos cursados há mais de três anos, antes do ingresso do aluno no Programa, deverão 

receber parecer do professor responsável pela disciplina com a anuência do Colegiado. 

 

§ 5º O término das disciplinas do programa e emissão de conceitos deverão  ocorrer no ano 

letivo em que são ofertadas ou, no caso de disciplinas ofertadas ao final do segundo semestre, 

no máximo até o mês anterior ao início do período letivo seguinte. 

 

Art. 21º – A cada semestre é obrigatório matricular-se em crédito de disciplinas e nas 

disciplinas de orientação: Orientação de Dissertação I e II e Dissertação I e II ao longo dos 4 

(quatro) semestres do curso. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Condições Mínimas para a Titulação 

 

Art. 22 – Para a obtenção do grau de Mestre, o aluno deverá satisfazer as seguintes 

exigências, no prazo máximo de 24 (vinte de quatro) meses, excepcionalmente, com 

possibilidade de prorrogação por até 06 (seis) meses, ouvido o Colegiado: 

 

§1° – Completar o mínimo de 12 (doze) créditos em disciplinas obrigatórias;  

 

§2º – Completar o mínimo de 12 (doze) créditos em disciplinas eletivas; das 04 (quatro) 

disciplinas eletivas a serem cursadas, pelo menos 02 (duas) disciplinas devem ser cursadas no 

Programa; 

 

§3
o
 – Completar as disciplinas Seminário de Pesquisa Qualitativa, Seminário de Pesquisa 

Quantitativa, além das disciplinas Orientação de Dissertação I e II, e Dissertação I e II. Para 

os alunos bolsistas será obrigatório o cumprimento de Estágio de Docência; 

 

§4
o
 – A critério do Colegiado, ser aprovado em exame de língua estrangeira, em que fique 

demonstrada a capacidade de leitura e compreensão de textos técnico-científicos da área, no 

máximo até o final do segundo período letivo contado do ano de ingresso; 

 

§5º – Qualificar o projeto de Dissertação no prazo máximo compreendido entre 12 (doze) e 15 

(quinze) meses a contar do ingresso no PPGA-MA e apresentar a Dissertação em até 24 meses 

(vinte de quatro) meses, com possibilidade de prorrogação por 06 (seis) meses, 

excepcionalmente, ouvido o Colegiado; 

 

§6
o
 – Cumprir todas as etapas anteriores previstas pelo programa antes de apresentar o 

trabalho final; 
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§7
o
 – O aluno deverá entregar, a cada membro da banca examinadora, uma cópia do trabalho 

final a ser avaliado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de defesa. Os 

componentes titulares e suplentes da banca examinadora deverão estar definidos, e 

apresentados pelo Orientador para a homologação do Colegiado. O não cumprimento destes 

requisitos impedirá a marcação da data de defesa do trabalho final; 

 

§8
o
 – Apresentar o trabalho final (Dissertação) em que demonstre domínio sobre o tema 

escolhido, assim como capacidade de elaborar e sistematizar ferramentas metodológicas 

referentes à pesquisa científica realizada; 

 

§9
o
 – Ser aprovado na defesa do trabalho final perante uma Banca Examinadora de, no 

mínimo 03 (três) componentes, aprovada pelo Colegiado do Programa. A Banca Examinadora 

será presidida pelo professor orientador ou co-orientador, no caso da impossibilidade do 

primeiro, acordado entre ambos, e deve ser composta por professores doutores especialistas 

no tema da dissertação, preferencialmente, que atuem em Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu. Dentre os componentes da Banca, no mínimo, um membro deve ser externo à UFRRJ e 

ao quadro de orientadores do Programa. Devem ser indicados 2 (dois) membros suplentes 

para as respectivas categorias; 

  

§10
o
 – Membro externo da banca é compreendido como professor externo à UFRRJ; já o 

membro interno da banca, é professor oriundo da UFRRJ; 

 

§11
o
 – O Co-orientador só poderá participar da Banca Examinadora em substituição ao 

Orientador. Observando que a presidência da banca deve ser realizada conforme o parágrafo 9 

deste artigo, devendo ter o Co-orientador o seu nome registrado na versão final da dissertação; 

 

§12º– Apresentar à Coordenação os dados comprobatórios da publicação de, no mínimo, um 

artigo científico publicado em Anais de Congresso qualificado pela Área da Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo e um artigo científico aceito, pelo menos na etapa do desk 

review, para futura publicação, em periódico qualificado, preferencialmente, no mínimo como 

B2 ou acima desse extrato, segundo os critérios Qualis/CAPES, relativo à Área da 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo para a obtenção do diploma, sendo, 

preferencialmente, produto da pesquisa da dissertação;  

 

§13º – Os artigos publicados a partir dos resultados totais ou parciais da Dissertação devem 

ter o orientador como coautor, tendo em vista a sua participação efetiva em todo o processo de 

realização da pesquisa e desenvolvimento da Dissertação; 

 

§14º – A concessão do título estará condicionada ao atendimento a todos os itens acima e à 

entrega, ao PPGA-MA, em no máximo 60 dias, dos exemplares definitivos do trabalho final, 

impressos, encadernados em “capa dura” e em meio digital (arquivo formato PDF), formatado 

e redigido segundo o “Manual de Instruções para Organização e Apresentação de 

Dissertações e Teses da UFRRJ”. 

 

Art. 23
o
 – A defesa da dissertação será realizada em sessão pública e presencial. Casos 

excepcionais serão avaliados pelo Colegiado do Programa e aprovados na Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

§1° – O resultado da defesa da dissertação, a ser registrado em Ata de Defesa, apontará uma 

das três condições de avaliação possíveis: Aprovado, Aprovado com Restrições e Reprovado; 
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§2º – A Aprovação considera que o mestrando deverá incorporar as alterações sugeridas pela 

Banca no momento da defesa, conforme a Ata de Defesa, entregando a versão final ao 

orientador no prazo de até 30 dias; 

 

§3º – A Aprovação com Restrições considera que o mestrando deverá incorporar as alterações 

sugeridas pela Banca no momento da defesa, conforme a Ata de Defesa, entregando a versão 

final ao orientador no prazo de até 60 dias; 

 

§4º – A condição de Reprovação jubila o mestrando do Curso. 

 

CAPÍTULO VII 

Orientadores e Orientação 

 

Art. 24
o
 – Será considerado orientador, no âmbito do PPGA-MA, o professor do quadro 

permanente ou professor colaborador sendo este último aprovado pelo Colegiado do 

Programa que: 

 

A – seja portador do título de doutor ou equivalente; 

B – atue no ensino de pós-graduação e/ou graduação; 

C – demonstre produção científica (artigos científicos, livros e capítulos de livros), técnica ou 

tecnológica em conformidade com o Capítulo VIII, artigo 30 deste regimento. 

 

§1
o 

- Cada orientador do quadro permanente poderá ter no máximo 08 (oito) alunos como 

orientandos, considerando-se todas as orientações sob sua responsabilidade nos programas de 

pós-graduação stricto sensu onde estiver credenciado.  

 

§2
o
 – Ao aluno será facultada a mudança de orientador uma única vez, dentro do prazo 

máximo de 06 (seis) meses após seu ingresso no programa. Ao orientador será dado o direito 

de não aceitar o candidato, no processo de seleção, ou interromper a orientação em 

andamento, em prazo máximo de 06 (seis) meses do ingresso do aluno no programa, mediante 

exposição de motivos e a aprovação pelo Colegiado do Programa. 

 

§3
o
 – Não será aceita ou renovada a matrícula ou permitida a defesa do candidato ao grau de 

Mestre ao qual não for possível designar um orientador, credenciado no PPGA-MA, 

esgotadas todas as possibilidades de substituição de orientador, após avaliação do Colegiado 

do Programa e julgados eventuais recursos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

§4
o 

- As disciplinas Orientação de Dissertação I e Orientação de Dissertação II são 

constituídas de encontros presenciais, relatórios de atividades elaborados pelo aluno e de 

avaliação por parte dos orientadores. O formulário de avaliação do orientando deverá ser 

entregue na Coordenação, assim como nas demais disciplinas.  

 

Art. 25
o
 – O orientador, juntamente com o orientando, nos casos pertinentes, estabelecerá o 

plano individual de estudos e pesquisa, para o qual poderão colaborar vários Departamentos, 

Unidades ou Instituições externas à UFRRJ, o que será encaminhado ao Colegiado para 

aprovação. 
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Art. 26
o
 – O orientador credenciado no PPGA-MA será habilitado anualmente para receber 

novos orientandos, desde que não ultrapasse o limite estabelecido pelo Colegiado do 

Programa.   

 

Parágrafo único – No caso de aluno bolsista, a troca de orientador, devidamente formalizada 

e acatada em Colegiado, cuja solicitação seja originada pelo orientador ou orientando, não 

implica na perda da bolsa ou outros prejuízos para o bolsista. A perda da bolsa pode ocorrer 

nas circunstâncias previstas pelo Regimento da Agência de Fomento fornecedora da bolsa, em 

concordância com o Regulamento da PROPPG. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Credenciamento, Manutenção e Descredenciamento dos Docentes do Programa 

 

 

Art. 27° – O corpo docente será constituído por professores credenciados pelo Colegiado do 

Programa e registrados no PROPPG. O credenciamento poderá ocorrer por meio de Edital, a 

critério do Programa. 

 

Art. 28° – Para efeito de credenciamento junto ao Programa, os docentes deverão ser 

designados como: 

I – Permanentes - docentes que atuam de forma direta, intensa e contínua no Programa, 

constituindo o núcleo estável que desenvolve as principais atividades de ensino, pesquisa e 

orientação de dissertações, desempenhando ainda as funções administrativas necessárias para 

o funcionamento do mesmo, bem como colaborando com ações deliberadas em Colegiado que 

envolvam a contribuição destes docentes; 

 

II – Colaboradores - integram a categoria de colaboradores os demais membros do corpo 

docente do programa, aí incluídos os bolsistas de pós-doutorado, que não atendam a todos os 

requisitos para serem enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, mas 

participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de 

ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem 

ou não vínculo com a instituição; 

 

III – Visitantes - integram a categoria de visitantes os docentes ou pesquisadores com 

vínculo funcional-administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam 

liberados, mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal vínculo para 

colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em 

projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no programa, permitindo-se que atuem como 

orientadores e em atividades de extensão.  

 

IV – Pesquisadores - docentes recém-doutores ou doutorandos interessados em atuar no 

PPGA-MA.  A condição para atuar como pesquisador exige a participação em pesquisas 

relacionadas às linhas propostas pelo Programa de maneira a estimular sua produção 

acadêmica, a níveis de produção científica compatíveis com as exigências para o seu 

credenciamento ao Programa, trabalhando em conjunto com os professores do mesmo. 

Professores pesquisadores poderão ministrar disciplinas, ouvido o Colegiado pleno do PPGA. 
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§ 1
o 

Os membros colaboradores do Programa somente poderão orientar dissertações de 

mestrado após aprovação do Colegiado, respeitando os critérios e as normas da Área de 

Avaliação. 

 

§2º – O percentual de docentes colaboradores e visitantes deve se restringir a no máximo 30% 

do total de docentes permanentes do Programa. 

 

§3º – Será permitido o percentual máximo de 30% dos docentes permanentes em condições 

especiais segundo a Portaria CAPES n° 068, de 03 de agosto de 2004 e suas modificações 

segundo a Portaria nº 03, de 07/01/2010.  

 

§4º – O Docente Permanente deverá dedicar no mínimo 12 (doze) horas semanais para as 

atividades de ensino, orientação e pesquisa no Programa de Pós-graduação ao qual pertence e 

só poderá participar nesta categoria em até dois Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

independentemente da Instituição. 

 

Art. 29° – Para o Credenciamento como Permanente, o docente deverá atender aos 

seguintes critérios mínimos estabelecidos pelo PPGA-MA, atendendo as exigências da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ: 

 

I - ser portador de título de Doutor, Livre-Docente ou equivalente; 

 

II – atuar no ensino de graduação, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), e na pós-graduação (lato e/ou stricto sensu). Uma vez credenciado na Pós-

graduação, o docente deverá ministrar no mínimo uma disciplina, que deverá ser oferecida 

regularmente. No caso de criação de nova disciplina, o docente deverá apresentar ao 

Colegiado a proposta da disciplina com ementa, programa analítico e bibliografia, sendo que 

essa disciplina deverá atender a linha de pesquisa ou demanda do Programa; 

 

III - comprovar potencial para publicação mínima de acordo com as métricas da CAPES para 

a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo no quadriênio vigente ao 

credenciamento como permanente; 

 

IV - ter experiência na orientação de bolsistas de Iniciação Científica (IC) ou equivalente ou 

de trabalhos de conclusão de curso de alunos de graduação (monografias), para os Programas 

de Pós-graduação que tenham cursos de graduação vinculados; 

 

V – ser coordenador/responsável por projeto de pesquisa evidenciando sua aderência, a pelo 

menos, uma das linhas de pesquisa do Programa. Esse projeto deverá ser preferencialmente 

financiado por agências de fomento ou, do contrário, o docente deverá comprovar sua 

capacidade de prover condições materiais e financeiras necessárias para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa; 

 

VI – ser cadastrado em pelo menos um Grupo de Pesquisa nos Diretórios de Grupos de 

Pesquisa do CNPq e certificado pela UFRRJ evidenciando a sua aderência a pelo menos uma 

das linhas de pesquisa do Programa. 

 

Art. 30° – Para o Credenciamento como Colaborador, o docente deverá atender aos 

seguintes critérios mínimos estabelecidos pelo PPGA-MA, atendendo as exigências da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ: 
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I - ser portador de título de Doutor, Livre-Docente ou equivalente; 

 

II - atuar no ensino de graduação e participar, em colaboração com um Docente Permanente 

ou independentemente, em disciplinas da Pós-graduação (lato e/ou stricto sensu); 

 

III - participar em grupos de pesquisa do Programa em que atua e/ou ser 

coordenador/responsável por projeto de pesquisa evidenciando sua vinculação, a pelo menos, 

uma das linhas de pesquisa do Programa; 

 

IV - comprovar potencial para a publicação mínima de acordo com as métricas da CAPES 

para a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo no quadriênio vigente ao 

credenciamento como colaborador em periódicos qualificados nesta Área; 

 

V – é desejável que tenha experiência na orientação de bolsistas de Iniciação Científica (IC) 

ou equivalente ou de trabalhos de conclusão de curso de alunos de graduação (monografias). 

 

Art. 31
o
 – O credenciamento do docente do quadro permanente ou colaborador requer: 

 

I - solicitação formal do interessado por meio de proposta de trabalho encaminhada ao 

Colegiado do MA, onde explicite sua contribuição direta à área de concentração do Programa 

ao qual se pretende vincular;  

 

II - aprovação pelo Colegiado do Programa, após avaliação qualitativa e quantitativa de sua 

proposta. 

 

Art. 32° – Para os candidatos que solicitarem ingresso pela primeira vez no Programa de Pós-

graduação, o credenciamento como docente terá validade de até quatro anos. O 

credenciamento será realizado pelo colegiado do Programa, com base nos critérios mínimos 

estabelecidos no Regimento e desde que não transgridam os critérios do Regulamento dos 

Programas de Pós-graduação da UFRRJ. O resultado será encaminhado para homologação 

pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação. 

 

§1º – A avaliação para recredenciamento desses novos docentes deverá coincidir com os 

períodos de avaliação da CAPES; 

 

§2º – Os docentes que desejarem mudar da categoria de Colaborador para Permanente 

deverão solicitar o seu credenciamento em atendimento ao artigo 29 deste Regimento e 

estarão sujeitos aos critérios de manutenção descritos no artigo 33º.  

 

Art. 33
o - 

A manutenção do docente no quadro permanente ou de colaboradores dependerá de 

avaliação anual realizada pelo Colegiado. Os requisitos considerados na avaliação do 

desempenho dos docentes são:  

 

I - participação efetiva e cumprimento de suas atividades de ensino, orientação e pesquisa 

conforme proposta de trabalho; 

 

II - observação e cumprimento dos critérios quantitativos e qualitativos relativos à produção 

científica conforme requerido pelo Programa e pelos indicadores da CAPES; 

 



16 

 

III - presença anual mínima em 75% das reuniões as quais for convocado pela Coordenação 

do Programa solicitando aprovação de dispensa pelo Colegiado, em caso de impedimento; 

 

IV- participação em 80% nas demais atividades demandadas pelo Programa, solicitando 

aprovação de dispensa pelo Colegiado em caso de impedimentos justificados até, no máximo, 

de uma atividade. Entende-se como atividades a aula inaugural e os eventos anuais 

organizados pelo PPGA-MA. 

 

Art. 34° – Os docentes do PPGA-MA serão avaliados a fim de obterem o Recredenciamento, 

o que os habilitará a retornar ao Programa. Entende-se por Recredenciamento, tanto o 

processo de revalidação das atribuições dos membros docentes permanentes e colaboradores 

no Programa de Pós-graduação que solicitaram sair do programa, quanto a avaliação do 

docente que foi descredenciado anteriormente. 

 

§1º – Para seu Recredenciamento, o docente deverá comprovar a publicação mínima de 

acordo com as métricas da CAPES para a área de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo no quadriênio vigente ao recredenciamento em periódicos qualificados nesta Área, 

assim como livros, capítulos de livros e registro de patentes;  

 

§2º – O docente deverá apresentar regularidade na oferta de disciplinas no PPGA-MA; 

 

§3º – O docente deve ter orientado pelo menos 01 (um) aluno do programa no triênio do 

recredenciamento. Para o recredenciamento de docentes colaboradores, essa exigência poderá 

ser excluída, caso a Área de avaliação do Programa não recomende a orientação por 

colaboradores; 

 

§4º – Para se proceder a avaliação de recredenciamento do docente, o mesmo deverá enviar à 

coordenação do Programa a documentação comprobatória até a 60 (sessenta) dias antes do 

período de avaliação. 

 

Art. 35° – Na avaliação estabelecida no artigo 34º, os docentes que não satisfizerem todos os 

requisitos listados, serão descredenciados do Programa. Aqueles que os satisfizerem serão 

mantidos, salvo solicitação de descredenciamento pelo próprio docente. 

 

 

Art. 36° – Os docentes descredenciados deverão aguardar o interstício de no mínimo 04 

(quatro) anos para solicitar recredenciamento, quando deverão comprovar o atendimento aos 

critérios estabelecidos nesse Regimento, de acordo com a pontuação apresentada pelo docente 

requerente. Casos especiais deverão ser submetidos à apreciação do Colegiado.  

 

Art. 37°– Os docentes permanentes descredenciados poderão concluir eventual orientação em 

andamento, de acordo com critérios do Programa, estabelecidos neste regimento no Artigo 29. 

Para os docentes colaboradores descredenciados, suas orientações em andamento serão 

transferidas para os docentes permanentes do programa.  

 

Art. 38° – Os docentes recredenciados serão anualmente habilitados a receber novos alunos 

para a próxima seleção, respeitando-se o número de vagas estipulado para cada Orientador, 

definido pelo Colegiado do Programa, e levando-se em conta as seguintes condições 

estabelecidas pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação: 
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I - ter concluído a maioria de suas orientações dentro do período estipulado pelo regimento do 

Programa como prazo máximo para defesa de Mestrado; 

 

II - ter publicações no ano de habilitação, em quantidade e qualidade suficientes, segundo 

critérios do Programa, salvo os casos em que esta condição não é exigida anualmente. 

 

Art. 39°– A avaliação de Credenciamento/Recredenciamento/Descredenciamento e 

Habilitação de orientadores para o PPGA/MA será realizada pelo Colegiado do Programa. Os  

resultados serão homologados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.  

 

Art. 40° – Casos omissos serão analisados e avaliados pela Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFRRJ. 

 

CAPÍTULO IX 

Administração do Programa 

 

Art. 41
o
 – O PPGA-MA será administrado por duas instâncias decisórias: Colegiado Pleno e 

Colegiado Executivo. O Colegiado Pleno do Programa será constituído de Coordenador; Vice 

Coordenador; 01 (um) Coordenador por Linha de Pesquisa e, na ausência destes, 01 (um) 

suplente por Linha; todos os docentes do PPGA-MA – Colaboradores e Permanentes; 20% do 

colegiado constituídos por discentes do PPGA-MA e, até 10% do colegiado constituído por 

técnicos administrativos do PPGA-MA. O Colegiado Executivo do Programa é escolhido e 

eleito em reunião do Colegiado pleno e obedece a seguinte composição: Coordenador, Vice 

Coordenador, 01 (um) membro titular por cada Linha de Pesquisa (do quadro permanente) - 

cada titular com 02 (dois) suplentes; 01(um) representante discente titular com 02 (dois) 

suplentes–, e 01(um) representante servidor técnico administrativo do quadro permanente da 

UFRRJ – com 01(um) suplente. 

 

§1
o
– As atribuições do Colegiado Pleno podem ser delegadas a um Colegiado Executivo, à 

exceção da substituição do Coordenador (casos em que seja necessário remover a coordenação 

por motivos apresentados pelo próprio colegiado), escolha de Coordenador e Vice 

Coordenador na qualidade de temporário (indicado sem eleição) ou pró-tempore, organização 

de eleições para a coordenação, mudanças no regimento e definição de vinculação ao CEPEA. 

 

§2
o
– Os cargos de Coordenador e Vice Coordenador do PPGA-MA deverão ser 

obrigatoriamente, preenchidos por professores permanentes do programa, pertencentes ao 

quadro funcional ativo da UFRRJ, em regime de tempo integral, sendo eleitos pelos membros 

do Colegiado, em regime de votação fechada, com edital próprio que apresentará as regras 

eleitorais. Os eleitos serão designados por Portaria. 

 

§3
o
 – Os Coordenadores das linhas de pesquisa, com seus respectivos suplentes, serão eleitos 

em reunião de colegiado, com votação aberta, pelos professores credenciados no Programa e 

designados por Portaria. 

 

§4
o
 – Os representantes do corpo discente, com seus respectivos suplentes, serão eleitos pelos 

alunos regularmente matriculados no PPGA-MA. 

 

§5º - Para tratamento de assuntos extraordinários, o Colegiado poderá prescindir da presença 

de representantes do corpo discente.
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Art. 42
o
 – O Colegiado Pleno do Programa será presidido pelo Coordenador e, na sua 

ausência, pelo Vice Coordenador. 

 

§1
o
– O Coordenador e seu Vice Coordenador terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos por mais três mandatos consecutivos. Sendo a recondução apreciada e 

referendada pelo Colegiado Pleno do PPGA-MA. O mandato dos coordenadores de linhas de 

pesquisa será de um 01 (um) ano, podendo ser reeleitos por mais dois mandatos consecutivos 

até o máximo de 03 (três) anos. O mandato do representante discente será de 01 (um) ano, 

podendo ser reeleito até o máximo de 02 (dois) anos. 

 

§2
o
– Em qualquer uma das funções administrativas ocupadas, nos casos de afastamento 

superior a 3 (três) meses, renúncia, aposentadoria ou morte, a eleição deve ser realizada 

dentro de no máximo sessenta dias que se seguirem à vacância. 

 

Art.43
o
– As eleições do Coordenador, Vice Coordenador do Programa, representantes 

discentes e técnico-administrativos serão convocadas com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, contados antes da conclusão do mandato. Quando a coordenação for exercida 

por Coordenador e Vice na qualidade de pró-tempore, as eleições podem ser convocadas em 

reuniões ordinárias ou extraordinárias do colegiado do PPGA-MA, respeitando-se também a 

convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Os editais de convocação para as 

eleições são assinados pelo Presidente do Colegiado garantida ampla divulgação com 

antecedência mínima de15 (quinze) dias. 

 

§1
o
– Os editais devem ser aprovados pelo colegiado; 

 

§2
o
– Cabe ao plenário do colegiado a designação de Comissão Eleitoral, composta por 

membros dos três segmentos; 

 

§3
o
– Não são admitidos votos cumulativos ou através de procuração; 

 

§4
o
– Dos resultados alcançados, cabe recurso ao colegiado, no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas. 

 

Art.44
o
– Nas funções acadêmico-administrativas na Universidade, no impedimento do titular, 

cabe ao seu substituto legal assumir a função e, no impedimento também do substituto, a 

ordem de substituição é por docente pertencente à instância, considerando-se sempre o maior 

tempo de magistério na Universidade. 

 

Art. 45
o
 – As reuniões de Colegiado do PPGA-MA serão instaladas e terão prosseguimento de 

acordo com o quórum definido pelo Colegiado, sendo essas convocadas por escrito, pelo 

respectivo Presidente, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. Devem ser 

solicitadas aos membros do colegiado, sugestões de ponto de pauta, além daqueles indicados 

previamente pelo presidente do colegiado que por sua vez devem enviá-los com a antecedência 

mínima até 24 horas antes da reunião. A pauta deve ser entregue aos membros do colegiado na 

ocasião da convocação. 

 

§1
o
 – Não havendo quórum para as Reuniões Ordinárias do Colegiado, estas ocorrerão, após 

30 (trinta) minutos de espera da hora estipulada para a Reunião, de acordo com a modalidade 

de Colegiado Executivo, conforme o Regulamento da Pós Graduação Stricto Sensu da 

UFRRJ.   
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§2
o
 – O membro do Colegiado (executivo), quando impedido de comparecer, deverá justificar 

a ausência antecipadamente, e comunicar ao seu suplente, enviando-lhe a pauta da reunião. 

 

§3
o
 – Às reuniões do Colegiado terão acesso seus membros. Não havendo restrições, poderão 

ser convidadas, a juízo do Colegiado, pessoas para prestar esclarecimentos sobre assuntos de 

interesse do PPGA-MA. 

 

§4
o
– Em sua última reunião ordinária anual, o Colegiado estabelece o calendário de reuniões 

ordinárias do ano seguinte. São consideradas ordinárias as reuniões de colegiado que ocorrem 

nas datas previstas no calendário anual e extraordinárias todas as outras, sejam por convocação 

de seu presidente ou por decisão de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

 

Art. 46
o
 – São atribuições da Coordenação do PPGA-MA: 

 

I. coordenar e presidir as reuniões do Colegiado e representar o Programa onde 

necessário; 

II. comunicar todas as deliberações do Colegiado, a quem de direito, para que as mesmas 

venham a ser fielmente cumpridas; 

III. planejar, implantar, coordenar e avaliar, sistematicamente, ações que visem a 

manutenção e o desenvolvimento do Programa; 

IV. cumprir e fazer cumprir as normas e deliberações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e dos Colegiados Superiores da UFRRJ; 

V. aplicar os recursos destinados ao programa de forma transparente e correta; 

VI. participar do Fórum de Assessoramento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;  

VII. adotar medidas de urgência, ad referendum do Colegiado; 

VIII. realizar o planejamento de ações que visem o desenvolvimento contínuo do Programa 

que envolva a colaboração do Colegiado 

 

 

Art. 47
o 

– São atribuições do Colegiado pleno e do Colegiado executivo do PPGA-MA, 

observadas as exceções estabelecidas pelo Art.41,§1
o
: 

 

I. Deliberar sobre as atividades do curso, de acordo com as normas estabelecidas pelo 

CEPE, CEPEA e Pró-Reitorias Acadêmicas; 

II. Estabelecer normas para o edital de seleção (nomeando comissões se assim 

considerar necessário), definir o número de vagas a serem oferecidas e homologar o 

resultado do processo de seleção;  

III. Propor as modificações que se fizerem necessárias no Programa e Regimento 

Interno do Programa; 

IV. Indicar, dentre os candidatos selecionados, em edital público e com base em critérios 

de mérito definidos em regulamento específico, os que farão jus a eventuais bolsas 

designadas pelas agências de fomento ao programa ou a seus orientadores através do 

programa, observando as regras estabelecidas pela Comissão de Bolsas que deverão 

ser aprovadas pelo Colegiado; 

V. Avaliar e aprovar os pedidos de trancamento de curso, aproveitamento de créditos, 

prorrogação de prazos para defesa de dissertações e outras atividades acadêmicas; 

VI. Apreciar os casos de desligamento de alunos, conforme o artigo 23. 

VII. Participar do processo seletivo; 

VIII. Aprovar disciplinas na forma de tópicos especiais ou outras atividades acadêmicas 
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de professores ou pesquisadores visitantes; 

IX. Credenciar, avaliar o desempenho e descredenciar os professores orientadores do 

programa; 

X. Aprovar a composição das bancas examinadoras conforme as exigências do 

Programa; 

XI. Auxiliar a Coordenação em suas atividades quando for pertinente; 

XII. Destituir a Coordenação, nomeando Coordenação pró-tempore. No caso de 

destituição da Coordenação deve haver votação aberta onde a maioria dos votos 

determinará tal destituição. 

XIII. Organizar a escolha do Coordenador e do Vice Coordenador, de acordo com o 

estabelecido no Art. 44 deste Regimento. 

XIV. Solucionar os casos omissos nas presentes normas e dirimir as dúvidas que, 

porventura, surgirem. 

 

CAPÍTULO X 

Das Disposições Gerais 

 

Art.48
o
– A concessão do Diploma de Mestre estará condicionada não somente à entrega dos 

exemplares impressos da dissertação em capa dura e a cópia, em meio digital à Secretaria do 

PPGA-MA, encaminhadas pelo mestrando com anuência do Orientador, devidamente 

corrigidos segundo sugestões da Banca Examinadora e redigidos segundo o “Manual de 

Instruções para Organização e Apresentação de Dissertações e Teses na UFRRJ”. Será 

requerido também o comprovante de publicação de no mínimo, um artigo científico publicado 

em Anais de Congresso qualificado pela Área da Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

e um artigo científico aceito, pelo menos na etapa do desk review, para futura publicação, em 

periódico qualificado, preferencialmente, no mínimo como B2 ou acima desse extrato, segundo 

os critérios Qualis/CAPES, relativos à Área da Administração, Ciências Contábeis eTurismo e, 

conforme definido neste Regimento, em até 180 dias após a data da defesa. 

  

§1
o
– Caso o aluno venha entregar os exemplares definitivos de sua dissertação, de forma 

impressa e digital no prazo superior a 180 dias este deverá apresentar em ofício a justificativa 

para o atraso ao Colegiado, que deliberará sobre a homologação da defesa e autorização para a 

concessão de certificado e diploma pela PROPPG; 

 

§2
o 

- Ultrapassado o prazo de 180 dias, caso o discente não apresente ofício com a justificativa, 

conforme§1
o
, o grau de Mestre ou qualquer certificado de conclusão não será mais conferido 

ao solicitante, salvo impedimentos devidamente comprovados mediante avaliação pelo 

Colegiado do Programa. 

 

§3º– Nenhum documento será expedido pelo Programa de Pós-graduação ou pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação até que a versão definitiva da dissertação seja recebida e todos 

os demais itens exigidos para titulação tenham sido atendidos. 

 

Art.49º – O aluno desligado, por não concluir o curso do PPGA-MA, no prazo máximo de 30 

meses, desde que haja anuência do Colegiado, poderá participar de novo processo seletivo. 

Em caso de aprovação deverá solicitar, na qualidade de reingressante, incorporação dos 

créditos cursados, e dar continuidade ao trabalho de orientação com vistas à conclusão e 

defesa da dissertação. 
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§1º O candidato, cujo pedido de reingresso for aprovado, será considerado aluno novo, com 

nova matrícula. Este deverá permanecer vinculado por, no mínimo, 6 (seis) meses antes de 

estar habilitado para defesa de sua dissertação, que deverá ocorrer no período máximo 

de12(doze) meses, após o reingresso. 

 

§2º– Para o reingresso será exigida nova seleção, aplicando os procedimentos normais do 

programa, e o novo ingresso, se houver, não poderá ocorrer no ano de desligamento. 

 

§3º – A solicitação de nova matrícula deve ser instruída com os seguintes documentos: 

I. Justificativa do interessado; 

II. Manifestação do Colegiado do Programa de Pós-graduação, apoiada em parecer 

circunstanciado; 

III. Anuência do orientador e, se houver mudança de orientador ou alteração do projeto, 

deverão ser apreciadas para a provação do Colegiado; 

IV. Plano de trabalho e cronograma de atividades aprovado pelo orientador que o 

assumiu/ou, a ele designado; 

V. Histórico escolar completo referente à antiga matrícula no programa; 

 

§4º– O reingresso mencionado no caput deste artigo será permitido uma única vez, 

independente do motivo do desligamento anterior.  

 

§5º– O não cumprimento das presentes normas implicará no cancelamento da nova matrícula 

e no desligamento definitivo do aluno do Programa. 

 

§6º–Aos alunos desligados por mais de 04 (quatro) anos ficará vedada esta forma de 

reingresso. 

 

Art.50º– O colegiado do PPGA-MA poderá nomear comissões especiais para conduzir 

processos eleitorais, questões relacionadas às bolsas, ao processo de seleção, etc. 

 

Parágrafo único – Os membros de tais comissões deverão ser professores Permanentes ou, 

Colaboradores do PPGA-MA, nomeados pelo Colegiado. As decisões e pareceres de todas as 

comissões devem ser referendados pelo Colegiado em reuniões ordinárias ou extraordinárias 

para que as decisões sejam implementadas.  

 

Art. 51º – Os alunos matriculados no PPGA-MA ficarão sujeitos ao regime disciplinar da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

Art.52º–As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGA-MA. 

 

Art.53º–Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

======================================================== 

Este Regimento foi atualizado em 2015 após Relatoria da Câmara de Pós-Graduação e 

Revisado em 2016 conforme a atualização do Regulamento  

da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFRRJ. 

======================================================== 


