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Minuta de Resolução 

REGIMENTO GERAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA URCA 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

Art. 1º Este Regulamento estabelece as normas norteadoras das 
atividades de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Regional 
do Cariri (URCA), em consonância com o seu Estatuto, o seu 
Regimento Geral e as demais normas vigentes. 

Art. 2º Fica entendido por Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, por meio dos Cursos de Mestrado e Doutorado acadêmicos e 
profissionais, o conjunto de atividades que tem por objetivo a 
formação de pessoal qualificado artística, técnica e cientificamente 
para o exercício de atividades de ensino e pesquisa, bem como 
atividades técnico-profissionais que proporcionem o 
aprofundamento, a complementação, o aprimoramento e a 
atualização do conhecimento em áreas específicas do saber. 

Art. 3º São instâncias administrativas da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa (PRPGP), ligadas ao Ensino de Pós-Graduação 
Stricto Sensu: 

I. Coordenação Geral da Pós-Graduação - CGPG Stricto Sensu;  

II. Secretariado Geral da Pós-Graduação - SGPG Stricto Sensu; 

III. Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do CEPE- CPGP; 

IV. Coordenação de Registro Acadêmico da Pós-Graduação - 
CAPG. 

Art. 4º Caberá à PRPGP, no plano executivo e administrativo, 
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nos termos do Art. 40, inciso IV, do Regimento Geral da URCA, a 
Coordenação Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

§ 1° Compete ao Pró-Reitor(a): 

I. auxiliar a CGPG na definição de políticas de pós-graduação; 
II. emitir parecer, no âmbito da CPGP, sobre a criação, extinção, 

alterações e reestruturação dos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu; 
III. acompanhar regularmente os Programas nos ciclos avaliativos 
da CAPES; 
IV. apoiar pesquisadores vinculados aos Programas, na busca de 
recursos junto às agências de fomento; 
V. coordenar e acompanhar a expedição de declarações e ofícios 

relativos a normas, procedimentos e avaliação institucional dos 
cursos, convênios e programas relacionados ao ensino e à pesquisa; 
VI. nomear os membros da CAPG, CGPG e SGPG Stricto Sensu; 

VII. emitir parecer, no âmbito da Câmara de Pós-Graduação e 
Pesquisa, sobre os regimentos internos dos Programas;  

VIII. emitir parecer, no âmbito da Câmara de Pós-Graduação e 
Pesquisa, sobre as normas de credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamentos dos docentes dos Programas; 
IX. emitir parecer, no âmbito da Câmara de Pós-Graduação e 
Pesquisa, sobre o reconhecimento de títulos e diplomas de Pós-
Graduação Stricto Sensu outorgados por outras instituições  nacionais 
ou internacionais; 
X. julgar recursos interpostos. 

§ 2° O(a)  Coordenador(a) Geral da Pós-Graduação - CGPG 
Stricto Sensu, será um professor(a) efetivo(a) da URCA, nomeado 
pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação e Pesquisa e com, no 
mínimo, o título de doutor(a). 

§ 3° Compete à Coordenação Geral da Pós-Graduação - CGPG 
Stricto Sensu: 

I. supervisionar os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 
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II. acompanhar o desempenho dos Programas em suas avaliações 
periódicas da CAPES; 
III. articular os Programas com as políticas internas da instituição; 
IV. intermediar, junto à PRPGP, as demandas internas dos 
Programas;  
V. emitir parecer sobre os regimentos internos dos Programas;  

VI. avaliar os critérios e exigências para a Análise de Propostas de 
Cursos Novos (APCN) da Capes, extinção ou alterações dos Cursos 
de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da URCA; 

VII. incentivar atividades de ensino, pesquisa, extensão e ações de 
avaliação, planejamento e internacionalização de Pós-Graduação 
Stricto Sensu. 

§ 4° Compete ao Secretariado Geral da Pós-Graduação - SGPG 
Stricto Sensu: 

I. acompanhar a emissão, recebimento e arquivamento da 
documentação produzida no âmbito da CGPG Stricto Sensu; 
II. auxiliar a CGPG Stricto Sensu na condução de suas atividades 

rotineiras;  
III. elaborar atas das reuniões da CGPG Stricto Sensu, recolhendo 
assinaturas dos presentes, e arquivá-las; 
IV. coordenar as atividades de secretariado da PRPGP. 

§ 5º A Câmara de Pós-graduação e Pesquisa, constituída no 
âmbito do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CEPE,  terá atribuições de órgão deliberativo na sua área de 
competência para procedimentos específicos da pós-graduação e da 
pesquisa. 

§ 6º Compete à Coordenação de Registro Acadêmico: 

I. o recebimento das solicitações de emissão de certificados e 
diplomas; 
II. o controle e a guarda dos documentos nos arquivos da PRPGP; 

III. o registro dos diplomas nos livros a eles destinados; 
IV. a emissão dos diplomas e recolha das assinaturas; 
V. o apostilamento dos diplomas e registros afins; 
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VI. a atualização dos registro de escolaridade nos sistemas de 
informação da URCA destinados à pós-graduação. 

Art. 5º Os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da URCA 
terão sua estrutura organizacional e funcional composta, no mínimo, 
por: 

I. uma Coordenação; 
II. uma Coordenação Adjunta; 

III. um Colegiado como órgão deliberativo e normativo; 
IV. uma Secretaria como órgão administrativo e de assessoramento; 
V. uma Comissão de Bolsas, com representação discente 

garantida, se houver cotas vinculadas; 
VI. uma Representação Discente no Colegiado. 

Art. 6º Cada Programa de Pós-Graduação será dotado de uma 
organização acadêmico-administrativa própria, descrita em seu 
Regimento e complementada, no que for omissa, por esta Norma. 

§ 1º O Regimento Interno aprovado pelo Colegiado do Programa, 
deverá ser encaminhado à PRPGP para parecer técnico e posterior 
envio, para apreciação, ao CEPE. 

§ 2º Eventuais alterações posteriores do Regimento Interno 
deverão seguir a mesma tramitação disposta neste artigo. 

Art. 7º Compete à Coordenação do Programa:  

I - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa; 

II - Coordenar as atividades administrativas, didáticas e científicas 
do Programa; 

III - Propor a oferta curricular e de outras atividades de formação 
acadêmica oferecidas pelo Programa, com os respectivos planos de 
ensino, para homologação pelo Colegiado; 

IV - Propor os planos de aplicação de recursos, submetendo-os à 
apreciação do Colegiado do Programa; 
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V - Indicar, quando requerido, as comissões encarregadas de 
analisar e dar parecer nos processos de reconhecimento de diplomas 
obtidos em instituições estrangeiras; 

VI - Decidir, ad referendum, assuntos urgentes da competência do 
Colegiado do Programa; 

VII - Representar o Programa nas instâncias em que se fizer 
necessário. 

VIII - Gerir os recursos financeiros alocados no Programa, de 
acordo com o plano de aplicação determinado pelo Colegiado; 

IX - Acompanhar as normas de credenciamento, 
recredenciamento e  descredenciamento de docentes; 

X - Apresentar ao Colegiado os processos de desligamento e 
readmissão de discentes; a validação de créditos obtidos em outros 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e em outras instituições; 
e a dispensa de disciplinas, o trancamento de matrícula e os assuntos 
correlatos; 

XI - Acompanhar a execução do planejamento estratégico do 
Programa; 

XII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado; 

Parágrafo único. Nas faltas ou impedimentos eventuais do 
coordenador, suas atribuições serão exercidas pelo(a) coordenador(a) 
adjunto(a) e, na falta deste(a), pelo(a) decano(a) do Colegiado. 

Art. 8º Compete ao Colegiado do Programa: 

I. eleger, dentre os docentes permanentes, o(a) Coordenador(a) e 
o(a) Coordenador(a) Adjunto(a); 

II. elaborar e aprovar o Regimento Interno do Programa, bem 
como suas alterações quando propostas; 

III. deliberar sobre assuntos de natureza didático-científica e 
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pedagógica dos respectivo Programa;  

IV. apreciar os critérios, especificados no regimento interno de 
cada Programa, para credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento de docentes; 

V. propor a criação, alteração ou extinção de disciplinas que 
compõem a estrutura curricular acadêmica do respectivo Programa; 

VI. apreciar a indicação de comissões internas com atribuições 
específicas relacionadas à gestão administrativa e acadêmica do 
Programa; 

VII. compor comissões internas de natureza administrativa e 
acadêmica do Programa quando designado pelo coordenador(a) do 
Programa ; 

VIII. aprovar o edital de seleção para admissão de novos discentes 
no respectivo Programa; 

IX. apreciar os planos de aplicação de recursos ou auxílios 
financeiros concedidos ao Programa pelas agências de fomento ou 
outras fontes financiadoras; 

X - Homologar as bancas de exames de qualificação, de 
dissertações e de teses, ouvido sempre, em cada caso, o(a) 
orientador(a) do(a) discente; 

XI - assumir outras atribuições e competências dos colegiados, 
que poderão ser definidas no Regimento Interno de cada Programa, 
respeitada a legislação vigente, as normativas da PRPGP e o 
Regimento Geral da URCA. 

Parágrafo único. Das decisões do colegiado caberá recurso, em 
primeira instância, ao Centro e, posteriormente, à PRPGP e ao CEPE 
da URCA. 

Art. 9º Compete à Secretaria do Programa: 

I. assessorar a Coordenação na realização de atividades 
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administrativas e acadêmicas; 

II. assessorar a Coordenação em reuniões do Colegiado e na 
elaboração das atas;  

III. controlar, informar, processar, distribuir e arquivar 
documentos relativos às atividades administrativas; 

IV. recepcionar e encaminhar os ofícios, os memorandos e as 
demais documentação oriundos de setores internos e externos para a 
Coordenação; 

V. receber as inscrições e os documentos dos candidatos ao 
exame de seleção e de matrícula dos discentes, nos termos do edital 
ou chamada pública; 

VI. divulgar os horários das disciplinas e os atos acadêmicos; 

VII. expedir ofícios, memorandos, declarações, históricos 
acadêmicos, ementas de disciplinas e demais documentos, atendendo 
solicitação da Coordenação; 

VIII. secretariar as apresentações de exame de qualificação e de 
defesa de dissertação e tese. 

 

Art. 10º Compete à Comissão de bolsas do Programa: 

I. acompanhar o desempenho acadêmico dos bolsistas, 
averiguando o cumprimento das normas estabelecidas pelas agências 
de fomento e pelo Regimento Interno do Programa. 

II.  recepcionar e conferir a documentação exigida no edital do 
certame, e homologar as inscrições, em casos específicos de editais 
de classificação de bolsas; 

III. avaliar, homologar e expedir os resultados referentes a editais 
de classificação de bolsas.  
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Art. 11º Compete à Representação Discente do Programa: 

I. representar os discentes em reuniões de Colegiado, com direito 
a voz e voto; 

II. informar os demais discentes sobre ações e decisões do 
Colegiado; 

III. apresentar demandas dos demais discentes ao Colegiado; 

  

 

CAPÍTULO II 

DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS 

 

Art. 12º O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da URCA 
abrange Cursos de Mestrado e Doutorado, que se diferenciam pela 
duração, complexidade, aprofundamento e natureza do trabalho de 
conclusão, sendo ofertados nas modalidades Acadêmica e 
Profissional, que levam, respectivamente, à obtenção dos Diplomas 
de Mestre e de Doutor. 

§ 1° O Curso de Mestrado tem por objetivos aprofundar o 
conhecimento acadêmico e profissional, bem como aprimorar a 
capacidade de realizar pesquisas em área específica ou 
interdisciplinar do conhecimento, podendo ser ofertado nos regimes 
presencial, semipresencial ou à distância. 

§ 2° O Curso de Doutorado tem por objetivo desenvolver a 
capacidade de propor e conduzir, de forma autônoma, pesquisas 
originais em área específica ou interdisciplinar do conhecimento, 
podendo ser ofertado nos regimes presencial, semipresencial ou à 
distância. 
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Art. 13º  A estrutura dos Cursos de Mestrado ou de Doutorado 
deverá ser definida por área(s) de concentração e por linha(s) de 
pesquisa, às quais se vinculam os projetos de pesquisa do corpo 
docente. 

§ 1º Entende-se por área de concentração o campo específico do 
conhecimento que constitui o objeto de estudo dos Cursos. 

§ 2º Entende-se por linha de pesquisa a diretriz de investigação 
dotada de identidade própria e coerente com a proposta acadêmica da 
área de concentração do respectivo Curso. 

§ 3º Entende-se por projeto de pesquisa do Curso a descrição de 
objetos, balizamento teórico e metodológico, em função da qual se 
realizam as atividades de orientação e produção intelectual, 
coordenadas por docente. 

§ 4º A(s) área(s) de concentração e a(s) linha(s) de pesquisa 
deverá(ão) ser apoiada(s) por atividades acadêmicas consideradas 
necessárias à formação de Mestres ou de Doutores . 

Art. 14º Os Cursos de Mestrado e de Doutorado têm duração 
mínima de 12 e 24 meses e máxima de 24 e 48 meses, 
respectivamente, contados a partir da data da matrícula inicial. 

Parágrafo único. Os prazos máximos estabelecidos neste artigo 
podem ser prorrogados por até 6 (seis) meses nos Cursos de 
Mestrado e até 12 (doze) meses nos Cursos de Doutorado, por 
solicitação do orientador, com fundamentação justificada e com 
aprovação do respectivo Colegiado do Programa, se houver previsão 
regimental. 

Art. 15º Na organização dos Programas de Pós-Graduação, 
deverão ser observados os seguintes princípios: 

I. qualidade das atividades de ensino, de investigação e de 
produção científica, tecnológica e artística; 

II. atualização contínua nas áreas do conhecimento contempladas 
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na proposta do Curso; 

III. flexibilidade curricular; 

IV. interdisciplinaridade; 

V. internacionalização; 

VI. integração com as atividades de Graduação; 

VII. intercâmbio com Instituições Acadêmicas e Culturais, bem 
como com a sociedade; 

VIII. ingresso mediante seleção, transferência, convênios e/ou 
acordos específicos. 

Art. 16º A conclusão de Cursos de Mestrado não constitui 
condição necessária ao ingresso em Cursos de Doutorado. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSIÇÃO, DA TRAMITAÇÃO, DA APROVAÇÃO 
E DA EXTINÇÃO 

 

Art. 17º A proposição de criação de Programas de Pós-Graduação 
deverá ser efetuada por uma ou mais unidades acadêmicas ou 
administrativas da URCA, primariamente interessada(s). 

Parágrafo único. A proposta deve demonstrar, em qualquer dos 
tipos de unidade proponente envolvida, a realização de atividades 
regulares de pesquisa, conduzidas no âmbito das rotinas de 
funcionamento da referida unidade.  

Art. 18º As propostas de criação de Programa obedecem às 
seguintes etapas: 
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I. Apresentação de projeto de criação de Programa e do seu 
regulamento ao Centro ao qual se vincula a proposta pela unidade 
proponente, em conformidade com as normas legais e os parâmetros 
regulatórios de avaliação vigentes no país, determinado pela CAPES; 
II. Apreciação do projeto de criação de Programa pelo Colegiado 

do Centro, pela Câmara de Pós-Graduação, pelo CEPE e pelo 
CONSUNI, nesta ordem. 

Art. 19º Os Programas somente poderão iniciar as suas atividades 
após a conclusão do processo de avaliação da proposta de APCN 
pelo CTC-ES da CAPES e a respectiva homologação pelo Ministério 
da Educação. 

Art. 20º O Programa de Pós-Graduação que for descredenciado 
pela CAPES e que, ao reapresentar seu projeto, também não alcance 
conceito mínimo para o credenciamento, terá sua extinção proposta 
pela PRPGP ao CEPE.  

 

CAPÍTULO IV  

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA E PEDAGÓGICA DOS 
CURRÍCULOS  

 

Art. 21º Os Regimentos Internos dos Programas devem descrever 
a sua organização curricular, detalhando-a e normatizando, no 
mínimo, carga horária mínima exigida, tipos de componentes 
curriculares, modalidade de oferta e demais atividades exigíveis.  

Art. 22º Os Regimentos Internos devem descrever os 
procedimentos de aproveitamento e equivalência dos componentes 
curriculares cursadas em outros PPG’s. 

 

DO CORPO DOCENTE  
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Art. 23º Os docentes do Programa serão classificados por meio de 
3 (três) categorias: 

I - Professores Permanentes, que são aqueles que atuam 
preponderantemente no Programa, de forma mais direta, intensa e 
contínua, formando um quadro de docentes qualificado e suficiente 
para garantir a regularidade e qualidade das atividades de ensino, 
pesquisa e orientação do curso, no que diz respeito ao número, ao 
regime de dedicação ao Programa e à competência acadêmica de seus 
integrantes; 

 
II - Professores Colaboradores, que são aqueles que contribuem 

de forma complementar ou eventual para o Programa, seja 
ministrando disciplinas, orientando dissertações ou teses ou 
colaborando em projetos de pesquisa; 

 
III - Professores Visitantes, que serão aqueles propostos como tal 

pela Comissão Coordenadora, credenciados pelo Colegiado do 
Programa e que, se mantiverem vínculo com outra instituição de 
ensino ou pesquisa, recebam desta autorização para colaborar com a 
URCA, com dedicação integral, por um período contínuo de tempo, 
em atividades de pesquisa e/ou ensino, inclusive orientação no 
Programa. 

Parágrafo único. Os Professores Visitantes deverão ter sua 
atuação viabilizada por contrato de trabalho com a Universidade, 
com tempo determinado, ou por bolsa concedida para esse fim, por 
agência de fomento ou cooperação técnico-científica ou pela própria 
Universidade. 

Art. 24º Os critérios de credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento dos docentes devem ser definidos no Regimento 
Interno de cada Programa. 

 

DO CORPO DISCENTE 
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Art. 25º O corpo discente de cada Programa será constituído por 
estudantes regularmente matriculados. 

Art. 26º O corpo discente do Programa será constituído, segundo 
situação formal e desempenho acadêmico, pela participação em uma 
das seguintes categorias: 

I - Regular: discente aprovado plenamente no processo normal de 
seleção do Programa e regularmente matriculado; 

II - Não-Regular: discente matriculado em disciplina isolada; 

 

DA ORIENTAÇÃO  

 

Art. 27º São atribuições dos Docentes, além das descritas em 
cada Regimento Interno de Programa ao qual estejam vinculados, 
relativamente à orientação:  

I - Elaborar, de comum acordo com seu orientando, o plano de 
atividades deste e manifestar-se sobre as alterações supervenientes;  

II - Acompanhar e manifestar-se perante o Colegiado do 
Programa sobre o desempenho do(a) discente;  

III - Solicitar à Secretaria do Programa as providências para 
realização de exames de acompanhamento que envolvam a 
constituição de Comissões Julgadoras, tais como bancas de defesa de 
projeto e/ou exame de qualificação, defesa de dissertação ou tese;  

IV - Indicar ao Colegiado do Programa os nomes para 
composição das Comissões Julgadoras dos trabalhos dos discentes 
sob sua orientação;  

V - Solicitar, mediante justificativa, o desligamento do 
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orientando;  

VI - Presidir a sessão de defesa da tese, dissertação ou trabalho 
equivalente, exceto em casos previstos no Regimento Interno de cada 
Programa.  

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCESSO SELETIVOS E OFERTAS DE VAGAS 

 

Art. 28º As chamadas públicas de processos seletivos deverão 
conter, obrigatoriamente: 

a) os requisitos para inscrição e eventuais taxas; 

b) os requisitos para isenção de taxa de inscrição, quando houver; 

c) a documentação específica exigida para inscrição; 

d) o detalhamento das etapas do processo seletivo, incluindo, 
obrigatoriamente, cronograma com as fases de inscrição, 
homologação das inscrições, seleção e divulgação de resultados e os 
prazos recursais para cada etapa do processo; 

e) o detalhamento do número de vagas de ampla concorrência e o 
número de vagas reservadas; 

f) a modalidade do Exame de Seleção (presencial, semipresencial 
ou a distância); 

g) os critérios de desempate para classificação dos candidatos; 

h) a definição sobre exigências relativas a exame de proficiência 
em língua estrangeira; 

i) o período letivo de matrícula e ingresso. 
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Art. 29º As bancas examinadoras dos processos seletivos serão 
constituídas, preferencialmente, por membros do colegiado do 
Programa e devem ser designadas pela Coordenação, por meio de 
ordem de serviço. 

Parágrafo único: A designação das bancas deve obedecer ao 
princípio da publicidade e garantir prazo hábil para eventuais pedidos 
de impugnação. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DOS GRAUS 
ACADÊMICOS, CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

Art. 30º São condições para expedição do Diploma de Mestre ou 
de Doutor: 

I - a comprovação de que o aluno cumpriu todas as exigências 
regulamentares; 

II - o envio, pela Secretaria do Curso à PRPGP, de: 

a) histórico escolar discente; 

b) comprovante de entrega à Secretaria do Programa de 1 (um) 
exemplar da dissertação ou da tese, em formato digital, dentro do 
prazo máximo estipulado por cada Regimento Interno de Programa, 
acompanhado de Formulário de Autorização de Disponibilização do 
referido material; 

III - a comprovação de quitação de obrigações para com a 
Biblioteca Universitária. 

Art. 31º O histórico escolar deverá conter os dados completos 
sobre a vida acadêmica do(a) discente e deverá ser devidamente 
assinado pela Coordenação do Programa.  
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Art. 32º O diploma de Mestre ou de Doutor serão expedidos e 
registrados pela PRPGP. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 33º É concedido o prazo máximo de 6 (seis) meses, a 
contar da publicação deste Regimento Geral, para que os 
Programas de Pós-graduação Stricto Sensu promovam a adaptação 
de seus Regimentos Internos, de modo a adequá-los, e submetam 
as correspondentes atualizações à aprovação do CEPE. 

Parágrafo único. O Programa que não tiver seu Regimento 
Interno atualizado e submetido à PRPGP e CEPE no prazo fixado 
no caput deste artigo ficará, enquanto perdurar esta pendência, 
impedido de lançar novo edital e matricular discentes ingressantes. 

Art. 34º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições anteriores e/ou 
contrárias. 

 


