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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA  

(PATOLOGIA E CIÊNCIAS CLÍNICAS) 

 

I. OBJETIVOS GERAIS: 

Art. 1º O objetivo geral do curso será focado no aprimoramento, aperfeiçoamento e 

treinamento de discentes para desempenho do magistério superior, pesquisa e atuação 

profissional nas áreas de Patologia e Ciências Clínicas Veterinárias.  

Art. 2° - Serão oferecidos cursos stricto sensu em nível de Mestrado e Doutorado, conferindo 

os graus de Mestre em Ciências e Doutor em Ciências, respectivamente.  

Paragrafo Único: A qualificação dos discentes será pautada em estudos regulares teóricos e 

práticos, amplos e aprofundados, acompanhados por orientador e concluídos com a defesa 

pública de uma dissertação/tese como trabalho final e requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre ou Doutor. 

Art. 3° - O Curso de Pós-Graduação será ministrado em regime regular, sendo o semestre a 

unidade de ensino. A matrícula será feita semestralmente.  

§ Único - Poderão ser oferecidas disciplinas em regime especial, a critério do Colegiado de 

Curso, respeitando o sistema de crédito vigente.  

II - ADMINISTRAÇÃO  

Art. 4º - A administração do curso será exercida em conformidade com o REGIMENTO 

GERAL DOS CURSOS DE PÓS GRADUACAO DA UFRRJ, por um coordenador e um 

coordenador substituto, em conjunto com o Colegiado de Curso.  

Art. 5º - O Coordenador e seu substituto serão eleitos pelo Colegiado Pleno para um mandato 

de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos por mais dois mandatos. Estes cargos devem, 

obrigatoriamente, ser preenchidos por professores orientadores pertencentes ao quadro 

funcional da UFRRJ e permanentes em relação ao quadro docente do programa.  

Art. 6º - O Colegiado Pleno será presidido pelo Coordenador do Curso e na sua ausência, 

pelo Coordenador substituto.  O Colegiado Pleno será constituído pelos docentes do curso, 

20% de representantes discentes e 10% de representantes do corpo técnico administrativo do 

programa. 
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§ 1º: À exceção da escolha de Coordenador e Vice-Coordenador, mudanças no projeto 

pedagógico do Curso, as demais atribuições do Colegiado do Curso podem ser delegadas a 

um Colegiado Executivo.   

§ 2º: O Colegiado Executivo do PPGMV será composto pelo Coordenador, Vice-Coordenador 

e quatro representantes dos docentes, um representante discente e um representante técnico 

administrativo, eleitos pelo pleno do Colegiado para um mandato de 1 (um) ano, podendo ser 

reeleitos indefinidamente. 

Art. 7º As reuniões dos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação serão instaladas e 

terão prosseguimento com a presença de mais da metade de seus membros.  

§ 1º – Não havendo quorum, o colegiado será convocado para nova reunião 48 horas depois, 

com a mesma pauta. 

§ 2º – Caso não haja quorum para a segunda reunião, o colegiado reuni r-se-á em terceira 

convocação 48 horas depois com qualquer número.  

§ 3º – O membro do colegiado, quando impedido de comparecer, deverá justificar a ausência 

antecipadamente, e solicitar a convocação do suplente.  

§ 4º – Às reuniões do colegiado somente terão acesso seus membros. Entretanto, poderão 

ser convidadas, a juízo do presidente do colegiado, pessoas para prestar esclarecimentos 

sobre assuntos de interesse dos Programas de Pós-Graduação. 

Art 8º - São atribuições do Coordenador: 

a) coordenar e presidir as reuniões do Colegiado; 

b) comunicar todas as deliberações do Colegiado, a quem de direito, para que as 

mesmas venham a ser fielmente cumpridas; 

c) supervisionar e avaliar, periodicamente, o desenvolvimento do programa;  

d) cumprir e fazer cumprir as normas e deliberações do Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação; 

e) adotar medidas de urgência, ad referendum do Colegiado.  

 

Art. 9º - Serão atribuições do Colegiado Executivo: 

a) Avaliar o desempenho dos docentes do programa e habilita -los para receber 

orientados 

b) Credenciar, recredenciar e descredenciar os professores orientadores.  

c) Pronunciar-se sobre os pedidos de transferência e aproveitamento de créditos obtidos 

em outros cursos. 

d) Aprovar os critérios e os membros da comissão de seleção.  

e) Definir o número de vagas a serem oferecidas e homologar o resultado da seleção de 

candidatos. 

f) Avaliar e aprovar o projeto de dissertação/tese e o relatório de atividades de cada 

aluno. 

g) Aprovar os membros da banca examinadora para a defesa da dissertação/tese e 

verificar se foram satisfeitos os demais requisitos. 
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h) Auxiliar a coordenação em suas atividades.  

1. Propor as modificações que se fizerem necessárias no programa do curso , 

aprovadas pelo Colegiado Pleno. 

2. Solucionar os casos omissos e dirimir as dúvidas que, porventura, surgirem.  

 
 
IV – Do Corpo Docente 
 

Art. 10 – A atuação do Docente no programa está vinculada a um credenciamento prévio do 
Docente/Pesquisador, pelo colegiado do PPGMV, para o desempenho das funções de Co-orientador, 
Docente Visitante, Docente Colaborador,  e Docente Permanente, conforme Portaria Capes nº 068, 
de 03 de agosto de 2004, e homologação pela Câmara de Pós-Graduação.   

Paragrafo Único – O credenciamento tem validade de até três anos, coincidindo com o triênio de 
avaliação da Capes, segundo as normas estabelecidas pelo Regulamento dos Cursos de Pós-
Graduação da UFRRJ – Delib 24 do CEPE de 19 DE ABRIL DE 2011 

 Art. 11° -  A solicitação de credenciamento para co-orientação deve ser realizada diretamente ao 
Colegiado do Curso pelo orientador da dissertação em questão, até no máximo 12 meses da primeira 
matrícula do aluno no curso.  

§ 1° A co-orientação é específica e limitada à dissertação/tese solicitada.  

§ 2º O candidato a co-orientador deve possuir Doutorado e produção científica na área do trabalho 
proposto. 

§ 3° No pedido de credenciamento como co-orientador de candidatos externos ao PPGMV devem ser 
encaminhados os seguintes documentos:   

a) Ofício do orientador solicitando o credenciamento de co-orientação junto ao PPGMV, incluindo 
a justificativa técnica;  

b) Carta de aceite do co-orientador indicado;  

c) Currículo Lattes atualizado do co-orientador.  

§ 4° Para candidatos a co-orientadores internos ao PPGMV, encaminhar: 

a) Ofício do orientador solicitando o credenciamento de co-orientação, incluindo a justificativa 
técnica; 

b) Carta de aceite do co-orientador indicado.  

Art. 12º - Poderão participar do corpo docente, na categoria de docentes visitantes os docentes ou 
pesquisadores com vínculo funcional com outras instituições que sejam liberados 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, desde que atendam aos requisitos para 
orientação estabelecidos pelo Colegiado do PPGMV. 

§ único. Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao estabelecido no caput deste 
artigo e tenham sua atuação no programa viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado 
com a instituição ou por bolsa concedida, para esse fim, por essa instituição ou por agência de 
fomento. 

Art. 13° - A solicitação de participação como docente colaborador (DC) deve ser encaminhada 
diretamente ao Colegiado do PPGMV pelo interessado.  

§ 1° No pedido de credenciamento como DC, devem ser encaminhados os seguintes documentos: 
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a) Ofício solicitando o credenciamento junto ao PPGMV;  

b) Proposta de trabalho com indicação da disciplina de atuação; 

c) Currículo Lattes atualizado do candidato; 

§ 2° No caso de colaboração em disciplina já cadastrada, encaminhar carta de aceite do responsável 
pela disciplina e, no caso de criação de nova disciplina, encaminhar ementa conforme o modelo do 
PPGMV.  

Art 14° - São condições para a atuação como DC as seguintes exigências: 

a) Titulo de Doutorado;  

b) Comprovação de produção intelectual qualificada, nos últimos três anos, de no mínimo 3 (três) 
artigos, sendo todas as publicações em periódicos classificados pela área de avaliação de 
Medicina Veterinária  como, no mínimo Qualis B. que  somem pontuação mínima de 120 

pontos, conforme os pesos indicados na classificação Qualis CAPES, na área de Medicina 
Veterinária (Tabela 1). 

Tabela 1: Pontuação relativa das revistas científicas, conforme o índice Qualis/Capes. 

Qualis Pontuação 

A1 100 

A2 85 

B1 70 

B2 55 

B3 40 

B4 25 

B5 0 

C ZERO 

 

§ 1º A aprovação como Docente Colaborador não implica em habilitação para orientação. Para 

habilitar-se para orientação, a pontuação mínima exigida é  de 165 pontos para o mestrado e 360 

pontos para o doutorado, conforme os pesos indicados na tabela 1 na classificação Qualis CAPES, 

desde que compatíveis com as atividades do PPGMV e atender às seguintes exigências: 

a) Comprovação, através da chefia imediata, que o candidato desenvolve atividades de 
docência e orientação na graduação (iniciação científica, extensão, monitoria) 
devidamente cadastradas institucionalmente;  

b) O candidato deverá ter proposta de disciplina para atuar regularmente junto ao PPGMV; 

c) O candidato deverá ter atuado ou estar atuando como co-orientador de, no mínimo, uma 
dissertação junto ao CPGCV ou em outro programa de pós-graduação da área de 
Medicina Veterinária aprovado pela CAPES, para orientar no Mestrado. 

d) Para orientar no Doutorado, o candidato deverá ter concluído ao menos duas orientações de 
mestrado, junto ao PPGMV ou em outro programa de pós-graduação da área de Medicina 
Veterinária aprovado pela CAPES. 

Art. 15° - São condições para a atuação como docente permanente (DP), ouvido o Colegiado do 

PPGMV:  

a) Ser professor com regime de trabalho mínimo de 20 horas, com vínculo institucional com a 
UFRRJ, em situação ativa;  

b) Desenvolver atividades de ensino regularmente na graduação, nos termos da LDB, e pós-
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graduação;  

c) Ter ao menos uma dissertação de mestrado defendida sob sua orientação;  

d) Comprovação de produção intelectual qualificada, nos últimos três anos, de pelo menos 3 
(três), sendo as três publicações em periódicos classificados pela área de avaliação do 
Programa como, no mínimo, Qualis B, das quais 1 (uma) no mínimo Qualis B2, que 
somados apresentem  pontuação mínima no triênio de 275 pontos conforme os pesos 
indicados na Tabela 1, compatíveis com as Linhas de Pesquisa em atividade no PPGMV.  

e)  Participar de pelo menos um projeto de pesquisa, evidenciando sua aderência às linhas de 

pesquisa do PPGMV. 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. 

§ 2º - Para orientar em nível de Doutorado exige-se ainda:  

a) Ao menos duas orientações concluídas no mestrado;  

b) Pontuação mínima de 360 pontos no triênio conforme os pesos indicados na Tabela 1, 
compatíveis com as Linhas de Pesquisa em atividade no PPGMV  

c) Demonstrar capacidade de capitação de recursos financeiros, junto às instituições de 
fomento, CNPq, Faperj, Finep, Capes ou de instituições privadas.  

§ 3º - O docente  não poderá  atuar como Docente Permanente em mais de dois programas de pós-

graduação.  

Art. 16° - Atendendo às exigências dos Artigos. 13 e 14, o candidato deverá apresentar um relato de 

suas atividades como DC ao Colegiado do PPGMV com vistas à solicitação de credenciamento como 

DP, cabendo ao Colegiado do PPGMV avaliar a solicitação e emitir parecer quanto ao pedido. 

Art. 17º - O orientador credenciado pelo Programa de Pós-Graduação será habilitado anualmente 

para receber novos orientados, respeitando-se o número de vagas estipulado para cada orientador 

definida pelo Colegiado do PPGMV. 

V – Da avaliação trienal, recredenciamento, habilitação e descredenciamento: 

Art. 18° – Os docentes do PPGMV serão avaliados a fim de obterem o Recredenciamento, o que os 

habilitará a permanecerem no PPGMV. Entende-se por Recredenciamento, tanto o processo de 

revalidação das atribuições dos membros docentes permanentes e colaboradores no Programa de 

Pós-Graduação, quanto a avaliação do docente que foi descredenciando anteriormente. 

§1º - O período de avaliação do Recredenciamento do PPGMV será de 3 (três) anos, coincidindo com 

o triênio de avaliação da Capes,; 

§2º – Para o Recredenciamento, o Docente deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - comprovar a publicação mínima de 3 artigos pelo período de até 3 (três) anos, de modo que a 

pontuação somada no triênio seja maior ou igual a 150 pontos, sendo no mínimo um artigo B2, de 

acordo com a classificação dos periódicos pela área de Medicina Veterinária, conforme os pesos 

indicados na Tabela 1 Art. 11; 
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II - das publicações citadas no inciso I, no mínimo 30% devem ter discentes do programa e/ou alunos 

de graduação da UFRRJ como co-autores e serem vinculadas ao tema de suas dissertações ou 

teses; 

III- apresentar regularidade no oferecimento de disciplinas no Programa de Pós-graduação; 

IV - ter orientado pelo menos 1 (um) aluno de pós-graduação nos últimos 3 anos. Para o 

recredenciamento de Docentes Colaboradores, não se considera esta exigência,  

V - para o Docente Permanente, ter demonstrado capacidade de prover condições materiais e 

financeiras para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

§ 3º – Para se proceder a avaliação de recredenciamento do docente, o mesmo deverá enviar à 

coordenação do PPGMV a documentação comprovando as exigências do § 2º deste artigo até a data 

de 31 de outubro do ano da avaliação. 

Art. 19 º Na avaliação estabelecida no artigo 15, os docentes que não satisfizerem todos os requisitos 

listados no parágrafo segundo, serão descredenciados do Programa. Aqueles que os satisfizerem 

serão recredenciados, salvo solicitação de descredenciamento pelo próprio docente 

Art. 20° – Os docentes descredenciados deverão aguardar o interstício de no mínimo três anos para 

solicitar recredenciamento, quando deverão comprovar o atendimento aos critérios no artigo 39. 

Art. 21° – Os Docentes Permanentes descredenciados, segundo critérios do artigo 39, poderão 

concluir eventual orientação em andamento, de acordo com critérios do Programa, estabelecidos em 

seu regimento. Para os Docentes Colaboradores descredenciados, suas orientações em andamento 

serão transferidas para outros docentes permanentes do programa. 

Art. 22° – Os docentes Recredenciados serão anualmente Habilitados a receber novos alunos para a 

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

definidos pelo colegiado do DPPG, e levando-se em conta às seguintes condições estabelecidas pela 

Câmara de Pesquisa e Pós-graduação: 

I - ter concluído a maioria de suas orientações dentro do período estipulado pelo regimento do 

Programa como prazo máximo para defesa de Mestrado e Doutorado; 

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

expectativa de publicação, ouvido o Colegiado Executivo do PPGMV. 

Art. 23° – A avaliação de Credenciamento/Recredenciamento/Descredenciamento e Habilitação de 

orientadores para os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFRRJ será realizada pelo 

Colegiado Executivo do PPGMV. Os resultados serão homologados pela Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação. 
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VI – Da Orientação: 

Art. 24 – Ao aluno será facultada a mudança de orientador e ao orientador será dado o direito de não 

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

exposição de motivos e a aprovação pelo Colegiado do PPGMV. 

Art 25 – Não será aceita ou renovada a matrícula ou permitida a defesa do candidato ao grau de 

Mestre ou de Doutor, ao qual não foi possível designar um orientador credenciado no Programa de 

Pós-Graduação, 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. 

Art. 26 - O orientador, juntamente com o candidato e o Comitê de Orientação, nos casos pertinentes, 

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

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

para aprovação. 

VII. INSCRIÇÃO: 

Art. 27 - Poderão inscrever-se como candidatos os portadores de diploma de graduação e/ou 

Mestrado em Medicina Veterinária ou certificado/declaração de conclusão do curso de 

graduação emitido por IES reconhecida. 

Art. 28- No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:  

a) Requerimento de inscrição em formulário próprio fornecido pelo Pró Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPPG) 

b) Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária, para os 

candidatos ao Mestrado e de mestrado para os candidatos ao Doutorado. 

c) Comprovante de pagamento de taxas. 

d) Histórico escolar da graduação. 

e) Curriculum Vitae (Modelo Lattes), comprovado. 

f) Duas cartas de recomendação preenchidas e assinadas por profissional ligado a sua área de 

atuação. 

g) Xerox autenticado dos documentos de identificação e duas fotos 3X4. 

VIII. SELEÇÃO: 

Art. 29 - A seleção dos candidatos será feita pelo Colegiado de Curso, ou por comissão designada 

pelo mesmo e o resultado será referendado pelo Colegiado, considerado a disponibilidade de vagas 

para o orientador pretendido e segundo critérios relativos ao mérito dos candidatos. 

§ único - A critério do Colegiado de Curso, além da análise da documentação, poderão ser realizadas 

outras avaliações como prova de conhecimentos e entrevista, segundo critérios previamente 

definidos e divulgados em edital. 

Art. 30 - Só serão selecionados diretamente para o Doutorado candidatos com título de Mestrado.  
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§ Único - A critério do Colegiado do Curso, em casos excepcionais, alunos de Mestrado com 

desempenho extraordinário - demonstrado por instrumentos específicos de avaliação, aplicados por 

banca examinadora constituída por especialistas na área e aprovada pelo Colegiado do Curso - 

poderão ser dispensados da obrigatoriedade do grau de Mestre para ingresso em Curso de Pós-

Graduação em nível de Doutorado. 

Art. 31 - O candidato de Mestrado que satisfizer todos os critérios seguintes poderá, 

excepcionalmente, obter mudança de matrícula de Mestrado para Doutorado: 

a) Completar 20 créditos em disciplinas; concluir o curso em 18 meses e obter Índice de 

Aproveitamento igual ou superior a 3,8; 

b) apresentar recomendação explícita do Professor Orientador;  

c) ser aprovado por banca constituída de quatro professores, em Seminário Específico, de 

defesa da extensão do Plano de Pesquisa de Mestrado para Doutorado. O Exame verificará a 

capacidade do candidato em relacionar campos de conhecimento, de elaborar teorias e de 

propor e desenvolver pesquisa com autonomia. 

 

Art. 32 - O Pró-Reitoriade Pesquisa e Pós-Graduação comunicará oficialmente ao candidato o 

resultado do processo de seleção. 

IX - DA MATRÍCULA 

Art.33 - A matrícula dos candidatos selecionados efetivar-se-á mediante a inscrição nas secretarias 

do PPGMV, até que se implante o sistema unificado intitucional. 

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

trabalho de dissertação/tese, dentro dos prazos estabelecidos pelo Pró-Reitoriade Pesquisa e Pós-

Graduação, sob pena de desligamento. 

§ 2º - Será vedado o vínculo simultâneo com mais de um Programa de Pós-Graduação. 

§ 3º – Será vedada a renovação da matrícula do aluno que, ao final do primeiro semestre de 

programa, não apresentar à secretaria do programa a cópia autenticada do diploma de conclusão de 

curso de graduação e/ou de Mestrado. Em casos especiais, acompanhados da devida justificativa, 

poderá ser aceita declaração da Instituição emissora do referido documento. 

§ 4º – Os alunos com vínculo empregatício deverão apresentar documentação comprobatória de 

liberação por parte do empregador, a critério do colegiado do programa, e demonstrar dedicação ao 

programa por meio de relatório de atividades acadêmicas e de pesquisa, a cada renovação de 

matrícula, sob pena de desligamento. 

Art. 34 - O aluno poderá trancar a matrícula em disciplinas antes de decorrido um quarto da carga 

horária total das mesmas. 
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§ Único - O trancamento de matrícula em disciplina deverá ser solicitado pelo aluno ao Coordenador 

do programa, de comum acordo com o orientador, e comunicado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. 

Art. 35 – Em caráter excepcional, o aluno de Mestrado e de Doutorado 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 PPGMV, 

em ambas as solicitações. 

§ 1º – O aluno bolsista que solicitar trancamento de programa perderá o direito a sua bolsa. 

§ 2º – O requerimento para o trancamento de matrícula deverá conter os motivos documentalmente 

comprovados, bem como o prazo pretendido. 

§ 3º - O documento firmado pelo aluno e com manifestação favorável do orientador será avaliado pelo 

Colegiado do PPGMV. A aprovação do trancamento de matrícula pelo Colegiado do PPGMV  será 

comunicada ao Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

§ 4º – Não será concedido trancamento de matrícula durante a vigência de prorrogação de prazo para 

conclusão da dissertação ou tese, com exceção de casos de doença grave, a critério da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação, ouvido o Colegiado do PPGMV. 

Art. 36 - Nas disciplinas do PPGMV poderão ser admitidos alunos especiais, regularmente 

matriculados em outros Programas de Pós-Graduação stricto sensu. 

§ 1º - O aluno especial estará sujeito a este regulamento e às normas específicas do programa. 

§ 2º - Por solicitação do aluno especial poderá ser expedida declaração pela Coordenação do 

PPGMV, na qual constará o programa analítico da(s) disciplina (s) cursada(s), o número de créditos e 

o conceito obtido. 

§ 3º – Também poderão ser admitidos como alunos especiais, a juízo do Colegiado do PPGMV e 

ouvido o professor responsável pela disciplina, alunos de graduação com alto rendimento acadêmico 

encaminhados por orientadores credenciados na área do respectivo programa, e que estejam 

participando de atividades de iniciação científica reconhecidas pelo PPGMV. 

§ 4º – Para os alunos de graduação, não deverá ser ultrapassado o prazo mínimo para conclusão do 

curso de graduação e a solicitação ao Colegiado do PPGMV deverá ter o aval do Coordenador de 

graduação. 

§ 5º - A obtenção de crédito pelo aluno especial não lhe outorgará o direito de matrícula ou 

preferência no processo de seleção. 

§ 6º - A critério do Professor Responsável por disciplina e ouvido o Colegiado do Curso, poderá ser 

aceito aluno ouvinte. 
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§ 7º - Se aceito para matrícula no Programa de Pós-Graduação, no 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 PPGMV. 

Art. 37 – O aluno de Mestrado e de Doutorado poderá se matricular em disciplinas de outros 

programas de pós-graduação, até o máximo de 50% dos créditos exigidos, se aprovado pelo 

Colegiado do PPGMV. 

X – DA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Art. 30 - O controle de integralização curricular será feito pelo sistema de crédito. 

§ Único: Cada unidade de crédito corresponde a quinze horas-aula teóricas, ou práticas ou 

equivalentes. 

Art. 38 - O rendimento escolar em cada disciplina, avaliado por meio de provas escritas ou orais e de 

trabalhos práticos ou outros meios, a juízo do professor, será expresso por meio dos conceitos: A- 

Excelente, B - Bom, C – Regular, D - Insuficiente e R – Reprovado, RF – Abandono ou Reprovado 

por Freqüência insuficiente, S – Satisfatório, NS – Não satisfatório, T – Trancamento de Matrícula em 

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

anteriormente ao ingresso do aluno no programa. 

§1° - Os conceitos A, B, C e S indicam aprovação. O conceito R indica reprovação e implicará no 

desligamento do aluno. 

§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. 

§3° - O conceito S 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 31°. O conceito NS será aplicado quando a atividade não for atendida. 

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

(incompleto), que deverá ser substituído pelo conceito definitivo até o término do próximo período 

letivo, depois de cessado o impedimento. 

§ 5º – Ao aluno que obtiver menos de 75% de freqüência, em qualquer disciplina, será conferido o 

conceito RF, qualquer que seja o resultado em avaliações efetuadas.  

§ 6º – Ao exame de língua estrangeira, Inglês ou Espanhol, será atribuído o conceito S (satisfatório) 

ou NS (não satisfatório). 

§ 7º – Os conceitos conferidos deverão ser comunicados pelos professores de cada disciplina à 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação até trinta dias úteis após o término de cada disciplina. 
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§ 8º – Eventuais solicitações de revisão de conceitos poderão ser feitas no prazo máximo de quinze 

dias úteis após a divulgação dos mesmos, cabendo ao professor igual prazo para deliberar. 

Art. 39 - O Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) 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 = 4; B = 3; C = 2; e conceitos D, R e RF = peso 0.§ 1º - O IAA durante todo o programa não poderá 

ser inferior a 2,5. 

§ 2º – Ao aluno que obtiver no primeiro semestre do programa IAA 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. 

Art. 40 - Por proposta do orientador, o aluno de Doutorado de alta qualificação científica poderá ser, 

excepcionalmente, dispensado de algumas disciplinas, a critério do Colegiado do Programa. 

§ 1º - Entende-se por alta qualificação científica a atuação profissional de forma contínua e 

ininterrupta durante o período que antecede o ingresso no programa, lecionando disciplinas de 

graduação e/ou pós-graduação, desenvolvendo projetos de pesquisa, participando de reuniões 

científicas, seminários e congressos nacionais e internacionais, ministrando palestras e conferências 

e publicando trabalhos científicos em revistas indexadas, etc. 

§ 2º - Às disciplinas dispensadas de que trata o presente artigo serão conferidos créditos isentos de 

peso e não computados no cálculo do Índice de Aproveitamento, correspondendo-lhes o conceito S 

(satisfatório). 

§ 3º - O aluno poderá solicitar exame nas disciplinas de que foi dispensado, para que lhe sejam 

conferidos conceitos computáveis na determinação do Índice de Aproveitamento.  

  

Art. 41 – Para os alunos de Doutorado, poderão ser aproveitados créditos obtidos no Mestrado ou em 

outro programa, incluindo strictu sensu profissional, até o limite de 50% do total mínimo exigido, a 

critério do Colegiado do Programa. 

§1º - Até seis meses após a matrícula no programa, o aluno deverá formar e protocolar processo para 

solicitação de aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas até quatro anos antes do seu 

ingresso no programa, no qual deverão ser apresentados o histórico escolar, os programas analíticos 

de cada disciplina e outros documentos exigidos pelo Programa de Pós-Graduação. 

§2º - Créditos de disciplinas cursadas há mais de quatro e até oito anos, antes do ingresso do aluno 

no programa, poderão ser aproveitadas mediante parecer favorável do professor responsável pela 

disciplina equivalente no programa de pós-graduação. 
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§3º - Não serão considerados os créditos obtidos em prazo superior a oito anos. 

§4º - Para créditos obtidos no nível de Mestrado no mesmo programa, e nos prazos especificados no 

parágrafo § 1º, poderá ser ultrapassado o limite de 50%. 

Art. 42 - O aluno de Mestrado deverá apresentar à Coordenação do PPGMV o projeto de dissertação 

para a devida aprovação pelo colegiado, ou Comissão designada pelo mesmo, no prazo de um ano 

após a primeira matrícula. 

§1º Os alunos de Doutorado deverão apresentar o projeto de tese no momento da seleção.  

§2º. Os alunos do PPGMV deverão apresentar anualmente à Coordenação do PPGMV um relatório 

das atividades desenvolvidas no programa, acompanhado de um cronograma de atividades futuras 

assinados pelo Orientador. 

XI – DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS 

Art. 43 - Para o Grau de Mestre deverá ser completado o mínimo de 20 créditos e para o de Doutor o 

mínimo de 40 créditos. 

Art. 44 - Para a obtenção do grau de Mestre, o aluno deverá satisfazer todas as seguintes 

exigências, no prazo máximo de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses 

ouvido o Colegiado do PPGMV: 

a) ser aprovado no mínimo em 20 créditos em disciplinas, sendo exigidos 50% cursadas no 

programa; 

b) ser aprovado em exame de língua estrangeira, Inglês para o mestrado, 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 do ano; 

c) apresentar dissertação em que haja revelado domínio do tema escolhido e capacidade de 

sistematização e pesquisa; 

d) ser aprovado em defesa de dissertação perante uma Banca Examinadora de no mínimo de três 

componentes com formação mínima de Doutorado há, pelo menos, um ano; possuindo ao 

menos uma orientação de mestrado ou duas de iniciação cientifica, concluídas;  produção 

científica compatível com o nível do curso;  linha de pesquisa e experiência profissional na área 

do trabalho proposto, compatível com o tema da dissertação; aprovada pelo Colegiado do 

PPGMV, composta em sua maioria por membros externos ao Comitê de Orientação do aluno, 

sendo, no mínimo, um membro externo a UFRRJ e ao quadro de orientadores do Programa de 

Pós-graduação e serem indicados membros suplentes para as respectivas categorias. O Co-

orientador, só poderá participar da Banca Examinadora em substituição ao Orientador, 

devendo ter o seu nome registrado nos exemplares da dissertação; 

e) apresentar comprovação de envio de pelo menos um artigo científico, mediante protocolo de 

recebimento, para publicação, preferencialmente, em periódicos com Qualis B4 ou superior, 

sendo o conteúdo do artigo parte de sua dissertação. 
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 f) a concessão do título estará condicionada à entrega ao Programa de Pós-Graduação dos 

exemplares definitivos da dissertação, impressos e em meio digital, no formato PDF, gravado 

em CD, e redigido segundo o “Manual de Instruções para Organização e Apresentação de 

Dissertações e Teses na UFRRJ”. 

Art. 45 - Para obtenção do grau de Doutor, o candidato deverá satisfazer todas as seguintes 

exigências, no prazo de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, ouvido o 

Colegiado do PPGMV: 

a) Completar o mínimo de 40 créditos, sendo 35 em disciplinas até cinco créditos para publicação e 

conclusão de tese em menos de 48 meses. Com a possibilidade de aproveitamento de até 20 

créditos do mestrado, se este for realizado em IES diferente do PPGMV; 

b) ser aprovado em exames em língua inglesa e outra 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 do ano; 

c) ser aprovado em exame de qualificação; 

d) apresentar tese que constitua contribuição original e significativa no seu campo de estudo; 

d) apresentar comprovação de envio de pelo menos um artigo científico, mediante protocolo de 

recebimento ou carta de aceite, para publicação, preferencialmente, em periódicos  com Qualis 

B2 ou superior, sendo o conteúdo do artigo parte de sua tese; 

f) ser aprovado em defesa de tese perante uma Banca Examinadora de no mínimo cinco 

componentes, indicados pelo Colegiado do Programa e aprovados pela Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, composta em sua maioria por membros externos ao Comitê de Orientação do 

aluno, nos casos pertinentes, e com, no mínimo, dois membros externos à UFRRJ e ao quadro 

de orientadores do PPGMV, com formação mínima de Doutorado há, pelo menos, três anos; 

possuindo ao menos uma orientação de doutorado ou duas de mestrado, concluídas;  

produção científica compatível com o nível do curso;  linha de pesquisa e experiência 

profissional compatíveis com o tema da tese; 

g) a concessão do título estará condicionada à entrega ao Programa de Pós-Graduação dos 

exemplares definitivos da tese, impressos e em meio digital, gravado em CD, e redigidos 

segundo o “Manual de Instruções para Organização e Apresentação de Dissertações e Teses 

na UFRRJ”. 

Art. 46 – A defesa da dissertação ou tese será realizada em sessão pública. Casos excepcionais 

serão avaliados pelo Colegiado do Programa e aprovados na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Art. 47 - Será desligado do programa o aluno que: 

a) obtiver conceito R ou equivalente,, em qualquer disciplina, em qualquer semestre; 

b) não efetuar a renovação de matrícula regularmente, em cada período letivo, dentro do prazo 
previsto no calendário escolar fixado pelo Programa de Pós-Graduação; 

c) obtiver Índice de Aproveitamento inferior a 2,5; 

d) obtiver conceito R em disciplinas de nivelamento; 
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e) tiver desempenho insatisfatório no desenvolvimento da pesquisa, avaliado pelo Colegiado do 
PPGMV. 

f) não for aprovado no (s) exame (s) de língua estrangeira no prazo de três anos; 

g) for reprovado pela segunda vez no exame de qualificação; 

h) for reprovado no exame de defesa de dissertação ou tese; 

i) não concluir o programa no prazo máximo estabelecido. 

Parágrafo Único - Compete à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação efetuar o desligamento de 

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

Art. 48. BOLSAS DE ESTUDO -  Os alunos poderão ser contemplados com bolsas de estudo 

concedidas pela CAPES, CNPq,  FAPERJ ou outras equivalentes, nas condições estabelecidas pelo 

Colegiado do Curso e em consonância com as normas estabelecidas pelas instituições. Como critério 

para concorrer à bolsa de Demanda Social da CAPES o candidato não poderá possuir vínculo 

empregatício. 


