
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ORGAOS DELI BERATIVOS CENTRAlS 
Campus Unlversltarlo Reltor )0110 Oavld ferreira Lima - Trlndade 

CEP: 88040-900 • Fiorian6polis - SC 
Telefone: (46) 3721 ' 7302 · 3721-7303 - 3721-4916 

E-mail: consclhosOcontato.ursc.bf" 

R E:SOLU<;:AO NORMATIVA N° 95/CUn/2017, DE: 4 DE: ABR IL DE 201 7 

Dispiie sobre a p6s-gradll(f~'iio stricto sellsu 
,w Universidade Federal de Santa Calarina. 

o PRESIDENTE DO CONSELHO UN IVERSITARIO DA UNIVERS IDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARI NA, no lISC de suas at ri bui~5es eSlatutari as e regimcntais. 
tendo em vista 0 d ispoSIO nos arts. 44. inciso III , 46 e 48. paragrafos 10 e 30 da Lei nO 
9.394/96. na Rcsoiu<;:ao CES/CNE nO 1/2001 c na Portari a NOfll13ti va da Coordena<;ao de 
Apcrfci<;oamcnto de Pessoal de Nive l Superior n O 7/CAPES/2009. hem como 0 que de li berou 
esle COl1selho em sessao realizada em 4 de abril de 2017, con forme Parecer 12/20 17/CUn, 
constante no Proccsso nO 23080. 015701/20 17-52, 

RESOLVE: 

APROVAR 0 Rcgulmnento Gera l da P6s-Graduar;ao Stricto SenslI na Univc rsidadc 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 

TiTULO I 
DISPOSI<;OES INICIAIS 

Art. 1° A p6s-graduar;ao stricto senSlf tern como objetivo a forma<,;ao de pessoa l de a lto 
nive!. compromctido com 0 avanr;o do conhecimento e da inova9ao, para 0 exercic io do 
ensino. da pesquisa e cx tensao academicas, e de outras ati vidades profi ssionais. 

Ar t. r A p6s-grad ua<,;ao slriclo senSll organiza-se em program as de pOs-gradua<;:ao que 
oferecem cursos de meslrado c/ou de doulorado, independenles e conclusivos. nao 
conslilu indo 0 mestrado pre-requisito para 0 doutorado. 

§ I'" 0 meslrado podenl ser organizado na forma de mestrado academico ou de mestrado 
pro fiss ionaL de acordo com as caracteristi cas e voca90es especificas expli c iladas no 
respect ivo projeto. 

§ 2° 0 mestrado acade:mico enfatiza a competel1cia cient ifi ca, contribuindo para a 
formar;ao de docenles e pesquisadorcs. 

§ 3° 0 mestrado profi ss ional enfati za a compelcncia tecnica e tecnologica. contri buindo 
para a forma<,;ao vo llada a pnitica pro fi ss ional. 

§ 4° 0 dOlltorado enfat iza a formar;ao cienlifica, tecnol6gica e cu ltural ampla e 
aprofundada. desenvo lvcndo capacidade e autonomia para ensino, pesquisa e i110va<;:30 nos 
dife rcntes ramos de conhecimento. 

Art. 3° as programas de pos-gradua<;:ao serao denom inados em conformidade com as 
areas de conhecimento a que se re ferem, definidas peJo Sistema Nacional de Pos-Gradm19ao 
(SNPG). 
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Partij.{rq{o linicv. 0 programa de p6s-gradua<;ao de natureza multi a u interdiscipli nar 
deve scr denominado de acordo com seu objeto de forma<,ao e pesquisa. 

Art. 4° Os programas de p6s-gradua<;ao serao estruturados em areas de concent ra<;ao e 
linhas de pesquisa que representem as focos de atua(j':ao do corpo docente e di scente. 

§ 10 Os programas podcrao Ler urna Oll mais areas de concentra<;ao. entendendo-se como 
ta l uma subarea do campo especifi co de conhecimento que constitui 0 objeto de forma<;ao c 
de investigm;ao. 

§ 2° As li nhas de pesquisa devem caracteri zar a atua<;ao dos professores e estudantes do 
curso e devem ser enquadradas nas areas de concentra<;ao. 

Art. 5" A cri a<;ao de programa a u de novo curso de p6s-gradua<;ao denlro de lllll 

program a existenLe devera obedecer aos procedimentos defin idos em resolu<;ao especi fica da 
Camara de P6s-Gradlla<;ao (CPG). 

§ I" as programas de p6s-gradua<;ao poderao ser cri ados em associa<;ao com oulras 
insti tui<;oes de en sino superior ou de pcsquisa, no Bras il e no ex terior, mediante a 
fo rmaJi za<;ao de convenios. dcsde que haja complementaridade entre os interesses academicos 
das institu i<;oes participantes, respeitados os parametros especificos de excelencia e 
conso lida<;ao das divcrsas areas ou cursos da Universidadc. 

§ 2° 0 inicio do fllncionamento de novo programa ou de um curso de pos-gradua<;ao 
dentro de programa existente, aprovado pela Camara de P6s-Gradua<;ao, esta condicionado it 
pn!via recomenda<;ao pelo SNPG. 

Art. 6° Cada programa de p6s-gradua<;ao tcni lIlll regimento propno, aprovado pelo 
colegiado pleno do programa e pela Camara de P6s-Grad lla<;ao. 

Pardgrqfo linico. Quando da cria<;ao de lim novo curso de mestrado ou de dOlllorado. 0 

regimento. assim como os dcmais documentos da proposta, deverao tambcm ser aprovados 
pelo Conselho da Unidade. 

TiTULO II 
DA COORDENAt;:AO DIDATICA E ADMIN ISTRA TIVA DOS 

PROGRAMAS DE POS-GRA DUAt;:AO 

CAPiTULO I 
DA COORDENAt;:AO DIDATICA 

Se~iio I 
Disposi~oes Gerais 

Art. 7° A coordena<;ao didati ca dos programas de pos-gradua<;ao cabeni aos scguin les 
6rgaos colegiados: 

I - colegiado pleno; 
II - colegiado delegado. 
Partigrqfo linico. A criterio do programa, sell regimenlo podeni defini r a exislen a 

apenas do colegiado pleno. qlle assumir{l todas as atribui<;oes do colegiado delcgado. 
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Sc~iio II 
Da Composi~ao dos Colcgilldos 

Art. 8° 0 colegiado plena dos programas de pOs·gradua.yao teni. a seguinte composic;ao: 
I - lodos as decentes credenciados como permanentes; 
II - representantes do corpo di scente. eleitos pelos estudantes regulares, na propor<;ao 

de 1/5 ( Ulll quinto) dos I11cmbros docentes do colegiado plena, desprezada a f'racrao; 
III - chefia do departamento au da unidade administrat iva equivalen tc que abri gar 0 

maior nliln ero de docentes credenciados como permanenlcs. 
f>lIr(igrt!fo linico. A representac;ao discente sera eleita pelos pares para mandata de um 

ana. permit ida a reeleicr8o. com a IlOmeajfao de titularcs e suplentes. 

Art. 9° 0 colegiado delegado sera composto por representantes do carpo decente 
permanente e do corpo di scen te, na forma estabelec ida no regimenlo do programa. 

ParligJ"l!fo linico. A represen tac;uo docente sera e leita pelos sells pares, cntrc os 
mcmbros do corpo doccnte permanente do programa, garantida a reprcscntay30 das dist inlas 
areas de conccntrayao OU, qllando hOllver apenas lima area de concen trayao, das di stintas 
li nhas de pesqui sa. 

Art. 10. A designayao dos membros do colegiado delegado, com seus respect ivQs 
mandatos. sem efe tllada pc la direcrao da respectiva unidade uni versit<iria. 

PaJ"ligr{~fo linico. 0 mandato dos membros titulares e sllplentes seni de no minimo da is 
anos e 110 maximo quatro anos para os docentes, e de urn ano para os di scentes, sendo 
permilida a reeleic;ao em ambos os casos. 

Art II. Caberao ao coordenador e ao subcoordenador do programa de pos~gradllayao. 
respect ivamente. a presidencia c a vice~pres i denci a dos colcgiados pleno e de legado. 

Art. 12. 0 funcionamcnto do colegiado observara 0 disposto no Regi mento Geral da 
Universidade, segundo period ic idade cstabe lec ida nos reg imentos dos programas de pos~ 
graduayao. 

Paragr{~fo linko. E permitida a participayao de docen tes nas reunioes do colegiado por 
meio de sistema de interacr3.o de aud io e video em tempo reaJ , a qual sera considerada no 
computo do quorum da reuniao. 

Sc~iio III 
Das Competcncias dos Colcgiados 

Art . 13. Compete ao colegiado plena do program a de pos~graduayao: 
I - aprova r 0 rcgimcnto do programa e as suas a ltcrayoes, subl1l e tendo~os Ii 

hOlllologayao da Camara de P6s~G raduac;ao ; 

I I - estabelecer as diretri zes ge rais do programa; 
III - aprovar restrulurayoes nos curriculos dos cursos, submelel1do~as it homologayao da 

Camara de Pos-Grad uac;ao; 
IV - eleger 0 coordenador e 0 subcoordenador. observado 0 di sposto nesta Resoluc;ao 

No rmativa e no regimento do programa; 
V - estabelecer os criterios especificos para credellciamento e recredenc ialllcn to de 

docen les. observado 0 di spOS10 nesta Resoluyao Normat iva. submetendo~os Ii homologayao da 
Camara de Pos~Graduayao; 
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VI - julgar, em grau de recu rso. as decisoes do coordenador, a ser interposto no prazo 
de 10 (dez) dias a contar da ciencia da decisao recorrida; 

VII - manifestar-sc, sempre que convocado. sobre qucstoes de interesse da pas
graduac;ao stricto sensu; 

VIII - aprovar os pianos e relatarios anuais de ativ idadcs acadcmicas e de apli cac;ao de 
rccursos; 

IX - aprovar a cria<,:ao, extinc;ao ou alterac;ao de areas de concentrac;ao, submetendo-as it 
homologac;ao da Camara de Pas-Graduac;ao; 

X - propor as mcdidas neccssarias a integrac;ao da pas-graduac;ao com 0 ensino de 
graduac;ao. e, quando possivel, com a educac;ao bas ica; 

XI - zelar pe lo cumprimento desta Resoluc;ao Normativa e do regimento do programa. 

Art. 14. Cabeni ao colegiado delegado do programa de pas-graduac;ao: 
I - propor ao colegiado pleno: 
a) alterayoes no regimcnto do programa; 
11) alterac;ocs no curriculo dos cursos; 
c) alteraC;5es nas normas de credenciamento e rccrcdenciamento de docentes; 
II - aprovar 0 credenciamcnto inicial e 0 recredenciamento de docentes; 
III - aprovar a programayao periodica dos cursos proposta pelo coordenador, observado 

o calcndario acadcmico da Universidade; 
IV - aprovar 0 plano de apJicac;ao de rccursos do programa aprcsentado pelo 

coordenado r~ 

V - estabelccer os cri terios de alocac;ao de bolsas atribu idas ao program a, observadas as 
regras das agencias de fomento ; 

VI - aprovar as com issoes de bolsa e de selec;ao para admissao de estudantes no 
programa; 

VII - aprovar a proposla de edi tal de selec;ao de estudantes apresentada pelo 
coordenador e homologar 0 resultado do processo se let ivo; 

VIII - aprovar 0 plano de trabalho de cada estudante que so licitar matricula na 
discip lina "Estag io de Docencia", observado 0 disposto na resoluc;ao da C.imara de Pos
Graduac;ao que regulamenta a materia; 

IX - aprovar as indic3(;oes dos coorientadores de trabalhos de concl usao encaminhadas 
pelos orientadores; 

X - aprovar as ballcas examinadoras de quali ficac;ao e de defesa de trabalhos de 
cOllclusao do curso; 

XI - dec idir nos casos de pedidos de declinac;ao de orientac;ao c substituic;ao de 
orientador: 

XII - decidir sobre a aceitac;ao de creditos obtidos em outros cursos de pas-gradua'tao. 
obscrvado 0 disposto nesta Resoluc;ao Normativa; 

XIII - decid ir sobre pedidos de prorrogac;ao de prazo de conciusao de curso. observado 
o disposto nesta Resoluyao Nomlativa; 

XIV - deliberar sobre processos de transferencia e desligamento de eSlUdantes; 
XV - dar assessoria ao coordcnador. visando ao bom funcionamento do programa; 
XVI - propor convenios de interesse do programa, observados os tr8.mi tes processuais 

da Universidade; 
XVII - deliberar sobre outras qucstoes acadcmicas previstas nesta Resoluc;ao Normat iva 

enos regimcntos dos rcspectivos programas. 
XV III - apreciar. em grau de recurso. as decisoes da comissao de bolsas; 
XIX - aprec iar. em grau de recurso. as dec isoes da comissao de selec;ao para admissao 

de estudantes no programa; 
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xx - zelar pelo cumprimento desta Resolu~ao Normativa e do regimento do programa. 

CA PiTULO II 
DA COORDENAC;AO ADM INISTRATIVA 

SC'tao I 
Disposi'toes Gerais 

Art. 15. A coordena~ao admin istrati va dos programas de p6s-graduac;:ao se ra exercida 
por urn coordenador e um subcoordenador. integrantes do quadro ativo da Uni versidade e 
elei tos dcnlre os professores permanentes do prograrna, na forma prcvista nos respcctivos 
regimcntos, com mandato minimo dc dois anos e maximo de quatro anos. pennitida uma 
reelcic,:ao. 

Art. 16. 0 subcoordenador substituira 0 coordenador nas suas fa ltas enos seus 
impcdimentos e completara 0 seu mandato em caso de vacancia. 

§ I ° Nos casos em que a vacancia ocorrer antes da primeira metade do mandato. sera 
elei to novo subcoordenador na fonna prevista no regimento do programa. 0 qua l 
acompanhara.o mandato do titular. 

§ 2° Nos casas em que a vacancia ocorrer depois da primeira metade do mandato, 0 

co legiado plena do programa indicara lim subcoordenador para completar 0 mandato. 
§ 3° No caso de vacancia da subcoordenac;ao, seguem-se as regras definidas nos §§ 10 c 

20 deste artigo. 

Sc~iio II 
Das Compctencias do Coordcnador 

Art. 17 Cabera ao coordcnador do program a de p6s-graduac,:ao: 
I - convocar e presidir as reunioes dos colegiados; 
II - claborar as programac,:ocs dos cursos, respeitado 0 calenda ri o acadcmico. 

submetendo-as a aprovac;ao do colegiado delegado~ 

III - preparar 0 plano de aplicac,:ao de recursos do programa, submctendo-o a aprovac,:iio 
do colegiado delegado: 

IV - claborar os relat6rios anuais de ativ idades academicas c de aplicac,:ao de reClIrsos, 
submetendo-os it aprcciac,:ao do colegiado pleno; 

V - submeter it aprovac;ao do colegiado delegado as nomes dos professores que 
integrardo: 

a) a comissao de sele<;ao para ad missao de estudanles no pragrama; 
b) a comissao de bolsas do programa; 
c) a comissao de credenciamento e recredenciamento de docentes; 
d) as bancas exam inadoras de qualificac,:ao e de defesa de trabalho de conclusao; 
VI - defini r, em conjunto com as chefias de depanamcillos ou de unidades 

administrativas equivaientes e os coordenadores dos cursos de gradua<;ao, as disciplinas que 
poderiio con tar com a participac,:ao dos estudan les de pos-gradua<;ao matriculados Ill] 

disc i pi ina "Estagio de Docencia"; 
VII - decidir ad referendum do colegiado pleno a u delegado, em casos de urgencia ou 

inexistencia de quorum, devendo a decisao ser apreciada pelo colegiada equivalente denlro de 
30 (lrinta) dias; 
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VIII articular-se com a Pro-Rei toria de Pos-Graduacrao (PROPG) para 
acompanhamento. execucrao e avaliac;ao das ativ idades do programa; 

IX - coordenar todas as ati vidades do programa sob sua responsabilidade; 
X - rcprcsentar a programa. intema c externamente it Univcrsidade. nas s i tua~oes 

relativas a sua competencia; 
XI - delegar competencia para execu~ao de tarefas especificas; 
XII - zelar pelo cumprimento desta Resoluc;ao Normativa e do regimento do programa; 
XIII - assinar os tennos de compromisso firmados entre 0 estudante e a parte cedente de 

estagios nao obrigatorios, desde que prcvistos na estrutllra curricular do curso, nos tennos da 
Lei n' 11.788. de 25 de setembro de 2008. 

Pa"{;grl~ro lll1ir.:O. Nos casas previstas no inciso VII, persistindo a inexisu!l1cia de 
quorum para nova reuniao convocada eom a mesma finalidade, se ra 0 ate considerado 
ratificado. 

CAPiTULO III 
DO CORPO OOCENTE 

Sc~iio I 
Dispos icyoes Gerais 

Arl. 18. 0 corpo docente dos program as de pos-gradllac;ao sera constitu ido pOl' 

professores doutores credenciades pelo colegiado delegado, observadas as disposic;oes desta 
sessilo c os criterios do SNPG. 

Paragrafo linico. 0 titulo de douter podera ser dispensade em curses dc mcstrado 
pro fi ss ional , con forme previsto no SNPG. 

Art. 19. 0 credenciamcnto e recredenc iamento dos professores dos cursos de pes
graduac;ao observarao os requisitos previstos Beste Capitulo e os criterios especificos 
estabelecidos pelo colegiado plena. 

PlIl'ligrafo ill/ieO. Na defi niC;30 dos criterios especilicos a que se rerere 0 c:aput deste 
artigo deverao ser incillidas exigencias relativas a produc;ao intelectual , conformc os 
indicadores do SNPG quc servem de base para avalia~ao dos programas na respecti va area de 
conheci mento. 

Arl. 20. Os programas dc pos-graduacrao deverao abrir processo de credenciamelllo de 
novos profcssores. ao menos uma vez a cada quatro aIlOS, de acordo com as necessidades das 
areas de concentrac;ao e linhas de pesquisa. 

Parllgrl!(o ,;nieD. Os programas dcverao defin ir a periodicidade, a necessidade de edital 
e/oll nuxo continuo. 

Art. 21. 0 credenciamento, assim como 0 recredenciamento, sera val ida por ate quatro 
anos e deve ra ser aprovado pelo colegiado delegado. 

§ 10 Nos casas de nao recredenciamento, 0 docente devera permanecer credenciado na 
categoria colaborador ate fi nalizar as orientac;oes em andamento. 

§ 2° Os criterios de avaliay30 do docente, para os fins do disposto no caput deste artigo, 
par ocasiao do recredenciamento, deverao contemplar a avaliac;ao pelo corpo discente, na 
rorma a ser definida pelo colegiado pleno ou colegiado delegado do programa. 

§ 3° Quando se tratar de credenciamento ou recredenciamento em bloco. de todo 0 corpo 
docentc. este dcvera ser homologade pela ePG. 
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Art. 22. Para os fins de credenciamento e recredenciamento junto ao programa de pos-
gradua<;:ao. os docentes serao classificados como: 

I - docentes permanenles; 
II - docentes colaboradores; 
III - docentes visilantes. 

Art. 23. A atuac;ao eventual em atividades esporadicas nao caracteriza um docente ou 
pesquisador como integran le do corpo docente do programa em nenhuma das classificac;oes 
previstas no art 22. 

I'lmigrl~ro 1lllieo. Por at ividades espon'l.d icas a que se refe re 0 caput deste artigo 
cntcndem-se as palestras ou conferencias, a partic ipac;ao em bancas examinadoras. a 
colaborac;ao em disci plinas, a coautoria de traba lhos publicados, coorientayao ou cotutela de 
Lrabalhos de conclusao de curso, a participac;ao em projetos de pesquisa e em Oluras 
ativ idades academicas caracterizadas como esporadicas no regimento do programa. 

Sc~iio II 
Dos Doccntcs Permancntcs 

Art. 24. Serao credcnciados como docentes pemlancntes os professores que irao aluar 
com preponderii ncia no programa de pos-graduaC;ao, constituindo 0 mklco esHivel de 
docentes. e que atendam aos seguintes requ isitos: 

1- integrar 0 quadro de pessoal efct ivo da Universidade; 
11 - desenvolver, com regularidade. at ividades de ensino na pOs-graduac;ao; 
III - panicipar de projelos de pesquisa junto ao programa; 
I V - apresentar regu laridade e qualidade na produyao intelectual; 
V - desenvolver at ividades de orientac;ao. 
§ 1° As func;oes administrat ivas nos programas serao atribuidas aos doccntes do quadro 

permancnte. 
§ 2° 0 ntllnero de programas em que 0 docente podera ser credenciado COIllO 

permancilte deve seguir as diretrizes estabelecidas pelo SNPG e pela Camara de Pos
Grad llac;ao. 

§ 30 0 afastamento temponirio de docentes permanentes para reali zayao de estagio pos
dOlltoraL estagio senior ou outras ativ idades academicas relevantes 1130 impede a manulenc;ao 
do seu credenciamento. desde que manlidas as at ividades previstas nos inc isos III , IV e V 
desle artigo. 

Art . 25. Em casos especiais e dev idamente justi ficados. docentes nao integrantes do 
quadro de pessoaJ efetivo da Uni ve rsidadc que vierem a colaborar nas atividades de pesquisa. 
ensino e orientayao j unto a programa de p6s-graduayao poderao ser credenciados como 
permanentes, nas seguintes situayoes: 

I - docen tes e pesquisadores integrantes do quadro de pessoal de out ras institu iyoes de 
ensino superior Oll de pesquisa, mediante a fo rmali zac;ao de convenio especifico com a 
inst ituic;ao de origcm. por lim periodo detcnninado; 

II - docentes que, mediante a forma li za<;3o de lermo de adesao, vierem a prestar scrvic;o 
voluntario lla Universidade nos terl110s da legislayao perlincnte; 

111- professores visilantes e professores comiotayao provisoria, 
IV - pesquisadores bolsislas das agencias de fomento vinculados ao programa por meio 

de projetos cspccificos com du rac;ao superior a 24 (vintc e quatro) mcscs. 
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Se~ao III 
Dos Docentes Colaboradores 

Arl. 26. Serao credcnciados como docentes colaboradores as professores au 
pesquisadores que irao contribuir para 0 programa de forma complementa r a u eventual au que 
nao preencham lodos as requisi tos cstabelecidos no art. 24 para a cl ass ifica~ao como 
permanente. 

Parcigl'q{o Iinicu. Docentes l1aO integrantes do quadro de pessoa l efet ivQ da 
Universidade podcrao ser credenciados como colaboradores. respeitadas as condir;oes 
delinidas nos inc isos I a IV do art. 25 desta Resoluc;ao Normaliva. 

Sc~iio IV 
Dos Doccntes Visitantes 

Art. 27. Scrao credenciados como docentes visilantes: 
I - as professores vinculados a oulras instituic;oes de ensino superior au de pesquisa, 

no Brasi l Oll no exterior, que irao permanecer na Ulliversidade a disposi<;:ao do programa de 
p6s-gradua<;:ao, em tempo integral , durante um periodo continuo desenvo lvendo ati vidades de 
ensino elou de pesquisa, mediante convcnio entre a Uni versidade e a institui <;:ao de origem do 
dacente au mediante ba lsa concedida para esta fina lidade par agencias de fomento; 

II - profcssores visitantes contratados pela Uni versidade, por tempo determinado. para 
atender a necessidade temponiria de excepcional interesse pllblico, de que trata a Le i n° 
8.745/93. observado 0 paragrafo unieo do art. 26 desta Resolu<;:ao Normativa . 

TiTULO III 
DA ORGANIZA<;:AO ACADEMICA 

CAPiTULO I 
DISPOSI<;:OES GERAIS 

Art. 28. A estrutura academica dos cursos de mestrado e doutorado sera definida por 
area de coneentra<;:ao. 

Art. 29. Os cursos de mestrado terao a durac;ao minima de 12 (doze) e Illaxima de 24 
(vinte e qualro) l11eses, e os cursos de doutorado a durac;ao minima de 18 (dezoito) e nu'txima 
de 48 (quarenta e oito) meses. 

Parcigrl!!o llnico. Excepcianalmenle ao di sposto no Sistema Nacional de P6s
Gradua<;:ao, pOl' so li cita<;:ao juslifieada do estudanle com anueneia do orientador, os prazos a 
que se rc fere 0 caput dcste art igo poderao ser antecipados, mediante dec isao do colegiado 
de lcgado e da Camara de P6s-Gradua~ao. 

Ar t. 30. Nos casos de afastamcntos em razao de tratamento de sallde. do estudantc Oll 

de seu familiar, que ocasione 0 impedimento de part i cipa~ao das at ividades do curso. os 
prazos a que se re fere 0 caput do art. 29 poderao se r suspensos, mediante solicitac;ao do 
estudante dcvidamente comprovada par atestado medico refe rendado pela pe ricia medica 
oficia l da Uni ve rsidade. 

§ 10 Entcnde-se por f.:1 mi liares que justifiquem afastamento do estudante 0 conjuge ou 
companheiro, os pais, os filhos, 0 padrasto ou madrasta, bem como enteado ou dependen le 
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que vivam comprovadamenle as expe llsas do eSludante. 
§ 2° 0 per1odo maximo de afastamenlo para tratamento de saude de fam iliar sera de 90 

(novenla) dias. 

Art. 3 t. Os afaslamentas em razao de maternidade a u de paternidade scrao concedidos 
par periodo equi valente ao pcmlitido aos servidores publicos federais, mediante apresenta~ao 
de cert idao de nascimcnto ou de ado~ao a Secreta ri a do Programa. 

Art. 32. Por so li ci ta~ao do professor orientador. devidamellte juslificada, 0 estudanle 
malriculado cm curso de mestrado podera mudar de nivel, para 0 curso de douto rado. 
respeitados os seguintes criterios: 

I - ser aprovado em examc de qualificalrao espccifico para mudan~a de nive l. ate 0 

decimo oitava mes do ingresso no curso, pa r meio de defesa do projeto de lese c da argui<;ao 
por banca de cxaminadores, a ser designada pelo colegiado delegada; 

11 - ter aproveitmnento escolar com media superior a 8,5 (oi ta vi rgula cinco); 
III - para 0 estudante nas condirroes do caput deste art igo, 0 prazo maximo para 0 

doutorado sera de 60 (sessenta) meses, computado 0 tempo despendido COIll 0 mcstrado. 
observado 0 paragrafo unico do art. 29. 

Pardgr(!(o /Inico. Excepcionalmente, nos casos de conversao de bolsa, 0 cstlldante 
devenl cumpri r as exigencias da agencia financiadora. 

CAPiTULO II 
DO CURRicULO 

Art. 33. Os curriculos dos cursos de mestrado e de doutorado serao organizados na 
forma estabelec ida pelos sells regimentos, observada a tramitarrao estabelecida na resolw;ao 
da Camara de P6s-Gradua~ao que trata da cria~ao de cursos de p6s-gradua~ao stricto sensu. 

Par6graJo unico. Os curriculos dos cursos de mestrado e de doutorado deverao preyer 
elenco vari ado de disc iplinas de modo a garantir a possibilidade de oprrao e a flexibiliza<;ao do 
plano de trabalho do estudantc. 

Art. 34. As disciplinas dos Cllrsos de mestrado e de doutorado. independentemenre de 
sell carMer te6rico au pratico. seraa classificadas nas seguintes modalidades: 

I - di sc iplinas obrigat6rias, consideradas indispensaveis a farma<;ao do estudantc. 
podendo ser gerais ou especificas de uma area de concent ra<;ao; 

II - di sc iplinas cletivas: 
a) disciplinas que compoem as areas de concentra<;ao, cujos conteudos contemplam 

aspectos mais cspecificos; 
b) demais di sc iplinas que cornpoem os campos de conhecimento do programa; 
III - "Estagio de Docencia". ofcrecido con forme as especifica~oes contempladas na 

resoluc;ao da Camara de P6s-Gradlla~ao que trala da materia . 
§ 1° 0 rcgimcllto do programa de p6s-gradua<;ao definira as exigencias de in tegra liza<;ao 

de creditos cm disciplinas necessarias para a obtenrrao do titulo, podendo exigi r 0 

cumprimento de disciplinas obri gat6rias, desde que preservada a flexibiliza<;ao curricular. 
§ 2° As propostas de cria~ao au altera~ao de disciplinas dcverao ser acompanhadas de 

justificativa c caraclcrizadas por nome, ementa detalhada, bibliografia, carga horaria, ntmlCro 
de creditos e corpo docente responsavel pelo seu oferecimento e submet idas a aprova~ao do 
colegiado delegado. 
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CAPiTULO III 
DA CARGA HORARIA E DO SISTEMA DE CREDITOS 

Art. 35. Os cursos de mestrado e doutorado lerna a carga horaria previsla no seu 
regimcnto, expressa em unidades de cn!dito. respeitado 0 minimo de 24 (v inIc e qualro) 
credilos para 0 meslrado e 48 (quarenta e oito) cn!ditos para 0 doutorado. 

Pcwtlgrc!fo Ifnico. Os programas de pOs-gradua<;:ao definirao em sellS regimen lOS 0 

numero de creditos destinados as disciplinas, as atividades academicas e aos trabalhos de 
COl1clusao. 

Art. 36. Para os fins do di spoSIO no art. 34, cada unidade de cn!dito correspondera a: 
I - qu inze horas teoricas; ou 
11 - tri nta horas prat icas au te6rico-pniticas; au 
II I - quarenta e cinco horas em at ividades academicas. 
§ 1° Cada programa definini, segundo suas especificidades, 0 que eonsidera ati vidades 

aeadem ieas para al6m das disciplinas, bern como a eorrespondencia de eada unidade de 
ered ilo dentro das possibilidades do C{IPUI deste artigo. 

§ 2° Ao traba lho de conclusao de curso sera alri buido urn numero de cred itos, dcfinido 
no rcgimento do programa. que nao podeni ser superior a se is para a di ssertac;ao de mcstrado 
c a doze para a tese de doutorado. 

Art. 37. Nos casos em que 0 programa exige um minimo dc creditos em discipli nas, por 
illdicac;:ao do colegiado delegado e aprovac;:ao da Camara de P6s-Graduac;:ao, podcra scI' 
di spensado desses creditos 0 candidato ao curso de doutorado possuidor de alta quali fi cac;:ao 
c ientifica e profi ssiona l. 

Parligr{~fo /fnico. A dispensa de cred itos a que se refere 0 caput desle art igo sera 
cxaminada por com issao de cspeciali stas da area pertinente, ind icada pe lo colegiado de legado 
do programa. 

Arl. 38. Poderao ser validados crcditos obtidos em disciplinas ou atividades de outros 
cursos de p6s-graduac;:ao stricto sensu credenciados pela Coordenac;:ao de Aperfeic;:oamento de 
Pessoal de Nivel Superior e de cursos de p6s-graduac;ao lato sensli oferecidos pela 
Uni ve rsidade, mediante aprovar.;ao do colegiado de legado e de acordo COm as regras de 
equi va lencia previstas no regimento do programa. 

§ 1° As regras de equi valencia previstas no regimento do programa deverno respe itar os 
term os do art. 51 desla Resoluc;ao Nonnativa. 

§ 2° Poderao ser validados, con forme 0 regimento de cada programa, ate 3 (tres) 
creditos dos cursos de p6s-graduac;:ao lato sensu. 

§ 3° Os cred itos obtidos no mestrado podedio ser val idados no dou torado, con forme 
regimcnto de cada programa, com exeec;ao dos cred itos de e laborac;:ao de di sscrtac;ao. 

§ 4° Nao e permi tida a va lidac;ao de cred itos obtidos em estagios de doccncia. 
§ 5° Poderao ser validados crcdi tos obt idos em cursos de pos-grad uac;:ao estrange iros 

desde que isso seja aprovado pelo colegiado deJegado. 

CAPiTULO IV 
DA PROFI CIENCIA EM IDIOMAS 

Art. 39. Sera ex igida a comprovac;:ao de profic iencia em id iomas eSlrange iros, sendo um 
idioma para 0 mcslrado e dois idiomas para 0 doutorado, observadas as pecu li aridades dos 
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cursos e conformc prcvisto no rcgimcnto do programa, podendo ocorrer no ato da primeira 
matricula no curso ou ao longo do primeiro ana academico. 

§ 1° Os regimentos dos program as defini rao 0 segundo id ioma estrangei ro que sera 
exigi do, sendo 0 primeiro. obrigatoriamente, 0 ingles. 

§ 2° 0 eSludo de idiomas estra ngeiros para aprova9ao de proficiencia l1ao gera dircilo a 
creditos no progruma. 

§ 3° as estudantes estrangeiros dos programas de pOs-gradua93.0 deverao lamb6n 
comprovar proficicncia em lingua portugllesa, confonne previsto no regimenlo do programa. 

CAPiTULO V 
DA PROGRAMA(:AO PERIODICA DOS CU RSOS 

Art. 40. A programa9ao peri6dica dos cursos de mestrado e dou torado, observado 0 

calendario escolar da Universidade, especi fica ra as disci plin8s e as demais ati vidades 
acadcmicas COIll 0 numero de cfC!d itos, cargas honirias e ementas correspondentes e fixara os 
periodos de matricula e de ajuste de matriclila. 

§ 1° As at ividades pniticas de cada programa poderao funcionar em nuxo continuo. de 
modo a nao prejudicar 0 andamento dos projetos de pesquisa. 

§ 2° As discipli nas somente poderao ser ofertadas quando ti ve rem um minimo de qualro 
estudantes regulamlcnte matriculados na pos-gradu8(;ao da UFSC ou eSludantes em convcnio. 
sa lvo cxcepcionalidades devidamente just iticadas. 

TiTULO IV 
DO REGIME ESCOLAR 

CAPiTULO I 
DAADMISSAO 

Art 41. A admissao em programa de pos-graduu9ao e condicionuda a conclusao de 
curso de gradua<;:ao no pais ou no exterior, reconhecido ou reva lidado pelo MEC. 

§ 1° Caso 0 diploma de graduacrao ainda !laO tenha sido cxpedido pela institui9ao de 
origem. podera ser acei ta declara<;:ao de cola~ao de grau, devendo-se exigir a apreselltac;ao do 
diploma em ate 12 (doze) meses a parti r do ingresso no Programa. 

§ 2° Os diplomas Oblidos no exterior deverao seguir as normas de rcconhecimento e 
revalida9ao vigentes na UFSC. 

Art 42. A seie9ao ocorrera segundo cri terios estabelecidos no regimento do programa. 
PardgrajiJ linico. 0 program a publicanl edita l de sele<;:ao de estudantes estabe leccndo 0 

ntmlero de vagas, os prazos, a forma de avalia<;:ao, os cri terios de selcc;ao e a documcntac;a 
cxigida. 

CAPiTULO II 
DA MATRicULA 

Art. 43. A primeira malricula no curso definira 0 inicio da vi ncll la~ao do estudanle ao 
programa e sera efetuada mediante a apresenta<;:ao dos documcntos exigidos no ed ital de 
sele~ao. 
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§ I ° A data de efeti vac;:ao da matricula de ingresso correspondera ao primeiro dia do 
periodo leti vo de inicio das at ividades do estudante. de acordo corn ° calcndario acadcmico. 

§ 20 Para ser matriculado, 0 candidato devera ter sido selecionado pelo curso a ll ter 
obtido transferencia de outro curso sfric.:10 sensu reconhecido pelo SN PG, nos lermos 
estabelecidos no regimento do programa. 

§ 3° 0 ingresso por trans fe rencia somente podera ser efeti vado mediante aprovac;:ao do 
coJegiado deJegado e tera. como inicio a data da primei ra matTicula no curso de origem. 

§ 40 0 cstudan te nao peden'l estar matriculado, simultaneamente, em mais de lllll 

programa de p6s-graduac;:ao slricto sensu de inst ituic;:oes publicas. 

Art. 44. Nos prazos estabelecidos na programac;:ao peri6dica do programa. 0 estudante 
devera matri cular-sc em di sciplinas e Il as dcmais atividades academicas. 

§ lOA matricula de estudantes estrangeiros e suas renovac;oes ficadio condicionadas a 
apreselltac;:ao de visto de estudallte vigente, de vista pennanente ou de declarac;:ao da Policia 
Federa l, atestando situac;:ao regular no Pais para tal tim. 

§ 2° A matTicula em regime de cOLute la se ra efeti vada mediante convenc;:ao fi rmada 
ent re as instituic;:oes envolvidas, observado 0 di sposlo na resoluc;:ao especi lica que 
regulamenta a materia . 

§ 3° A matricula de discelltes em estagios de mobilidade ou intercambio estudantil sera 
acei ta mediante termos de compromisso entre orientadores ou responsaveis. com ava l da 
coordenac;:ao do prograrn3. 

Art. 45. 0 fluxo do estudante nos cursos sera definido nos termos do art . 29. podendo 
ser acrcscidos em ate 50% (cinquenta por cento). mediante rnecanismos de trancamento e 
prorrogac;:ao. excetuadas a ticenc;:a-maternidade e as ticenc;:as de saude devidamente 
comprovadas por laudo da junta medica da UFSC. 

Art. 46. 0 estudante de curso de p6s-graduarrao poden'l trancar matricuta par ate 12 
(doze) meses. em periodos Iclivos completos. sendo 0 minimo um perfodo letivo. 

§ 10 0 trancamento de matricula podera ser cancelado a qllalqllcr momento. 
resguardado 0 perfodo min imo delinido no capIII deste artigo. 0 11 a qua lquer momento. para 
defesa de dissertac;:ao ou lese. 

§ 2° Nao sera permilido 0 trancamento da matricula nas seguintes condic;:oes: 
I - no primci ro e no ultimo perfodo lel ivo; 
II - em perfodo de prorrogarrao de prazo para conctusao do curso. 

Art. 47. A prorrogac;:ao e entendida como uma extensao excepcional do prazo max imo 
previsLo no art. 29, mediante aprovac;:ao do colegiado delegado. 

Pal'dgr(!(o linico. 0 cstudante poderit so li citar prorrogac;:ao de prazo. observadas as 
seguintcs condi c;:oes: 

1- por ale 12 (doze) meses. para estudantes de doutorado; 
II - por ate 12 (doze) meses, descontado 0 perfodo de trancamento, para cstudanles de 

mestrado; 
III - 0 pedido deve ser acompanhado de concordancia do orientador; 
IV - 0 pedido de prorrogac;:ao deve ser protocolado na secretaria no minimo 90 

(noventa) dias antes de esgotar 0 prazo maximo de conctusao do curso. 

Art. 48. 0 estudante tera sua matricula automat icamente cancelada e se ra desligada do 
programa de p6s-graduac;:aa nas seguinles situarroes: 

I - quando deixar de matricular-se par dais perfodos consecutivos, scm eSlar em regime 
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de trancamento; 
11 - caso seja reprovado em duas di sciplinas; 
III - se for reprovado no exame de di ssertarrao ou tese; 
IV - quando esgotar 0 prazo maximo para a conclusao do curso; 
Partigr(~(o lillico. Sera dado direito de defesa, de ate 15 (quinze) dias lIleis. para as 

situarroes defi nidas no capUl. contados da cicilcia da notificarrao oficial. 

Art. 49. Em consonancia com 0 que estabelecer 0 Tegimenlo do programa, pedent se r 
concedida malricula em di sc iplinas isoladas a intcrcssados que tenham ou nao coneluido 
curso de graduarrao. 

Partigrafo ,inico. Os credilos obtidos na forma do caplll deste art igo poderao ser 
aprovcitados caso 0 interessado venha a seT selecionado para 0 curso. 

CAPiTULO III 
DA FREQUENCIA E DA A VALlA<;:AO DO APROVEITAMENTO ESCO LAR 

Art. 50. A frcquencia e obrigat6ria e nao podent ser infe rior a 75% (setenta e cinco pOl' 
cento) da carga horaria programada. por di sc iplina ou ati vidade. 

Partigrq(o llnico. 0 estudantc que obt ivcr frcquencia, na forma do caput dcstc arligo, 
fim\. jus aos creditos correspondentes as di sc iplinas ou atividades, desde que obtenha nola para 
aprovarrao. 

Art. 51. 0 aproveitamento em disciplinas sera dado por notas de 0 (zero) a 10.0 (dez). 
cOllsiderando-se 7.0 (sete) como nola minima de aprova~ao. 

§ 1° As notas SeTaO dadas com precisao de meio ponto, arredondando-se em duas casas 
decimais. 

§ 2° 0 indice de aproveitamento sera caJculado peia media ponderada entre 0 nlll11erO de 
creditos e a nota final obtida em cada di sciplina ou at ividade academica. 

§ 3° Pod en\. se r atribuido conceito " I" (incompleto) nas situa~oes em que. por mOlivos 
di versos, 0 estudante nao completou suas alividades no periodo previsto ou nao pode rea lizar 
a avalia~ao prevista. 

§ 4° 0 conceilo " I" s6 poden! vigorar ale 0 encerramenlo do periodo lelivo subsequente 
a sua alriblli~ao. 

§ 5° Decorrido 0 pcriodo a que se refe re 0 § 4°, 0 professor devera iallrrar a nola do 
estudante. 

CAPiTULO IV 
DO TRABALHO DE CONCLUSAO DO CU RSO 

Sc~Uo I 
Oisposi'tocs Genis 

Art. 52. E condi~ao para a obtenyao do titulo de mestre a defesa publica de trabalho de 
conclusao no qua l 0 estudallte demonstre dominio atuali zado do lema escolhido. nas form as 
de: 

1- dissertarrao, para mestrado academico; 
II - di sserta~ao ou outro tipo de trabalho de conclusao, como definido pelo SNPG. l1a 

1110dalidade mestrado profiss ional . 
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Art. 53. E condicrao para a obtem;:ao do titulo de doutor a defesa publica de trabalho de 
conc1usao sob fonna de lese, que apresenle originalidade, fruto de atividade de pesquisa, c 
que contribua para a area do conhecimento, observados os demais requisitos que forelll 
prescrilos no regimento do programa de p6s-graduacrao. 

ParligrafiJ llnico. Os cand idatos ao titulo de stricto sensu deverao submeter-se a um 
processo de qualificacrao. que lera suas especificidades definidas no regimenlo do programa. 

Art. 54. 0 estudante com indice de aproveitamcnto inferior a 7,0 (sete) nao podera 
submetcr-se it defesa de lrabalho de conc1usao de curso. 

Art. 55. Os lrabalhos de conc1 usao do curso serao redigidos em Lingua Portuguesa. 
§ I ° Os lrabalhos de conclusao pertinentcs ao estudo de idiomas eSlrangeiros poderao 

ser escritos no idioma correspondellte. 
§ 2° Com aval do orientador e do colegiado delegado 0 lrabalho de conclusao podent SCI' 

escrito em outro idiom3, desde que contenha um resumo expandido e as palavras-chave em 
portugues. 

§ 3° A criterio do regimento dos programas. para os trabalhos de conc1 l1sao rcd igidos 
em portugues poderao ser exigidos resumos expandidos em ingles. 

Sc~iio II 
Do Oricntador e do Coorientador 

Art. 56. Todo estudanle lera um professor orienlador. segundo nomlas definidas no 
regimenlo do programa de p6s-graduacrao. 

§ 1° 0 Ilumero maximo de ori entandos par professor, em qualquer nive!. deveni 
respe itar as diretrizes do SNPG. 

§ 2° 0 estudante nao podera ter como orientador: 
1- conjuge Oll companhciro (a); 
" - ascendente. descendentc ou colateral ate 0 terceiro grau, seja em parentesco por 

consangllinidade, afinidadc ou adocrao; 
III - s6cio em ativ idade pro fi ssional. 
§ 3° No regime de cotutela, 0 colegiado de legado devera homologar a orienta9ao 

externa. observada a legisla9ao especifica. 

Art. 57. Poderao ser credenciados como ori entadores lodos os professores credenciados 
no programa. de acor(\o com os seguinles crilc rios:: 

~J nos mestrados profissionais, poderao Sl:!r credenciaaes-aqueJes docentes 
previstos na reglliameniacrao do SNPG; 

1L-~.1!0 doulorado, peeleroo ser eFedeHciaaguclcs dtY.Hiocentes que lenham obt ido 
seu doutoramento ha no minimo 3 (tn!s) anos e que ja tenham concluido com sucesso no 
minimo duas orientacroes de mestrado ou uma de doutorado. 

Art. 58. 0 regimenlo do programa devera preyer as condi90es e os mccanismos a serem 
adotados para a definicrao de orientador, observado~ os arts. 56 e 57. 

§ 1° Tanto 0 estudante como 0 oricntador poderao, em requerimento fundamcnlado e 
dirigido ao colegiado delegado do programa, so licitar mudancra de vinculo de orienlacrao. 
cabendo ao requerente a bllsca do novo vinculo. 

§ 2(1 Em casos excepcionais, que envolvam conflitos eticos, a serem tratados de forma 
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sigilosa. cabeni it coordena<;:ao do programa promover 0 novo vinculo. 
§ 3° 0 estudante nao podera pennanecer matriculado sem a assish~ncia de urn professor 

orienlador por rna is de 30 (lrinla) dias. 

Art. 59. Sao alri bui~oes do orientador: 
I - supervisionar 0 plano de atividades do orientando e acompanhar sua execu<;ao; 
II - acompanhar e manifestar-se perante 0 colegiado delegado sobre 0 desempenho do 

cstudante; 
III - solicitar a coordcna~ao do programa providencias para realizayao de exame de 

qualificarrao c para a dcfesa publica da dissertar;:ao all tese. 

Art. 60. 0 regimento do programa de p6s-graduayao podera preyer a coorientar;:ao, 
interna ou ex lerna it Universidade, a ser autorizada pelo colegiado delegado. 

Se~iio III 
Oa Ocfcsa do Trabalho de Conclusao de Curso 

Art. 61. Elaborada a disserta~ao ou tese e cumpridas as demais eXIgencias para a 
realiz8c;;ao da defesa. 0 trabalho de conclusilo de curso devera ser defendido em sessilo 
pllblica. perante uma banca examinadora. 

Pardgrq(o llnico. a regimcnto do Programa devera exp licitar todas as exigencias que 
precisam estar atendidas para a marca~ao da defesa. 

Art. 62. Excepcia nalmente, quando a conteudo do trabalha de conciusao de curso 
envolver conhecimento passivel de ser protegido par direitos de propriedade intelectual , 
atestado pelo orgao responsavel pela gestao de propriedade intelectual na Univers idade. a 
defesa ocorrera em sessao fechada, mediante soJicitar;:ao do orientador e do candidato. 
aprovada pela coordenar;:ao do respectivo Programa. 

§ 10 Para as fins do disposto no caput deste artigo, a realiza~ao da defesa deveni ser 
precedida da fonllali za~ao de documento contemplando chiusulas de confidencialidade e 
sigilo a ser assinado por lodos os membros da banca examinadora. 

§ 20 as procedimentos para a rea lizac;;ao da defesa em sessao fechada deverao eSlar 
previstos no regimento do programa. 

§ 3° Por sessao rechada, entende-se que 0 publico devera ass inar lim termo de 
comprom isso de confidencialidade. 

Art. 63. Poderao ser exam inadores em bancas de trabalhos de concl usao os seguinLes 
cspecialistas: 

I - professores credenciados no programa; 
II - professorcs de outros programas de p6s-graduar;:ao afins; 
I I I - profissionais com titulo de doutor ou de notorio saber; 
IV - para os mestrados profissionais. examinadores que cumpram os requisitos do 

SN PG. 
§ 1° ESlarao impedidos de serem examinadores da banca de trabalho de conciusao: 
a) orientador e coorientador do traba lho de conclusao; 
b) conjuge ou companheiro (a) do orientador Oll orientando; 
c) ascendente, descendente ou colatcra l ate a terceiro grall , seJa em parentesco por 

consanguinidade, afinidade ou ador;:ao, do oricntando Oll orientador; 
d) sOcio em ativ idade profissiona l do orientando ou ori entador. 
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§ 2° Em casos excepcionais relativos aos impedi mentos do paragrafo 1° destc art igo. 0 
eolegiado delegado podera aval iar e autorizar a participarrao de examillador. 

Art. 64. As bancas examinadoras de trabalha de eonclusao deverao ser designadas pelo 
coordcnador do programa de p6s·graduarrao e aprovadas pelo eolegiado delegado, respeitando 
as seguintes composic;oes: 

I - a banea de mcstrado sera constituida por, no minima, dois membros cxaminadores 
til ularcs, sendo ao menos urn de les exlerno ao Programa; 

II - a banca de doulorado sera const ituida por, no minimo, tres membros examinadores 
tilulares, sendo ao menos um de les externo a Universidade. 

§ I" Em easos exeepeionais. ah!m do numero minima previslo nos incisos I e II deste 
art igo, a cri terio do colegiado delcgado. podent ser aceita, para integrar a banea examinadora. 
pessoa de reconheeido saber na area especifica, sem titula<rao formal. 

§ 2° Para garantir a composic;ao minima da banea, os programas podcrao preyer em seus 
regimentos 0 exercicio da suplencia interna e externa. 

§ 3° A presidcncia da banca de defesa, que podeni ser exercida pelo orielltador ou 
eoorielltador, sera respollsavel pela conduc;ao dos trabalhos e, em casas de empate. exercer 0 

vOlo de minerva. 
§ 4° Membros da banca examinadora poderao participar por meio de sistemas de 

interac;ao audio e video em tempo real. 

Art. 65. A decisao da banea cxaminadora sera tomada pela maioria de seus Illcmbros. 
podendo 0 resultado da defesa ser: 

I - aprovada a arguic;ao e a versao do trabalho fina l para defesa sem alterac;oes; 
II - aprovada a arguic;ao com modificac;oes de aperfeic;oamento na versao final do 

trabalho aprescntado na defesa; 
III - aprovada a arguic;ao. condicionando a aprovac;ao da defesa as modificac;oes 

substanciais l1a versao do trabalho final ; 
IV - rcprovado, na arguic;ao e/ou no trabalho escrito. 
§ 1° Na situarrao prevista no inciso I, 0 estudante devera entregar versao definitiva da 

dissertac;ao ou tese, no prazo de ate 30 (trinta) dias da defcsa. 
§ 2° Nos casos dos incisos II e III. a presidencia deve incluir um doeumento, anexo a ata 

de defesa, explieitando as Illodificac;oes exigidas na versao do trabalho final, assinado pelos 
Illcrnbros da banea. 

§ 3° No easo do inciso II , a versao definitiva do trabalho final . com as 1110dificac;oes de 
aperfeic;oamento aprovadas pelo orientador, respei lando 0 doeumento citado no § 2° desle 
art igo. deve ser entregue em ate 60 (sessenta) dias da data da defesa. 

§ 4° No caso do inciso III , 0 regimento do programa devera definir procedimentos. 
responsabilidades e prazos para a entrega da versao definiti va com as modificac;ocs 
substanciais no texto aprovadas pela maio ria da banca, respeitando 0 documento citado no § 
2° e 0 prazo maximo de 90 (novcl1ta) dias para 0 meslrado e 120 (eenlo e vinIC) dias para 0 

doulorado. eontados a parti r da data da dcfesa. 
§ 5° A versao definiti va da dissertac;ao ou tese deveni ser entregue na Bibliotcca 

Univcrsitilria da UFSC. 
§ 6° No caso do l1ao atendimcnto das condic;oes previstas nos §§ 3° c 4° no praz 

estipulado. 0 estudante sera eonsiderada reprovado. 
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CAPiTULO V 
DA CONCESSAO DOS GRAUS DE MESTRE E DOUTOR 

Art. 66. Fan" jus ao titulo de mest re ou de dallIe r 0 eSludante que satisfizcr, nos prazos 
prev istos. as ex igencias desla Resoluc;:ao Normativa e do regimento do programa de pas
graduac;ao a que estiver vinculado. 

§ 1° A entrcga da versao defin itiva do trabalho de conclusao aprovado dClcnnina 0 
(ermino do vinculo do estudante de pos-graduayao com a UFSC. 

§ 20 Cumpridas lodas as fonna lidades necessarias a conclusao do curso, a coordenac;:ao 
dani. encaminhamento ao pedido de emissao do diploma, segundo orientac;:oes estabelec idas 
pela PROPG. 

TiTULO V 
DISPOSI<;:OES TRANSITORI AS 

Art. 67. as programas de p6s-graduac;:ao deverao adaptar os seus reg imentos internos as 
disposic;:oes desta Resoluc;ao Normativa, submctendo-os :i Camara de P6s-Gradua~ao em ate 
90 (noventa) dias, contados da data de sua publica~ilo no Boletim Ofi cial da Universidade. 

Parcigrqfo link·v. 0 Programa poderil. sob justifi cal iva, solicitar prorroga~ao por igua l 
pcriodo it PROPG. 

Art. 68. Esla Resoluryao Normati va se aplica a todos os estudantcs de p6s~graduaf;ao 
slrielo sensu, ressalvadas as exee<;oes apresentadas neste artigo. 

§ 10 Para os alunos ingressantes antes de 201 7. 0 disposto no inciso II do art. 32 sera 
aplicado aos academicos que tenham aprovei tamento em disciplinas superior a 85% (o itenta e 
cinco por eenlo). 

§ 20 0 tempo max imo definido no art. 45 nao se aplica a estudantes de meslrado 
ingressantes em allos antcriorcs a 20 J 5. 

§ 3° Os arts. 5 1 e 54 n50 se aplicam a alunos ingressantes antes de 2017. 
§ 4° 0 § 2° do art. 56 nao se apl ica aos casas em que a defesa esti ver prevista para 

oeorrer em ate 6 (seis) IllCSCS da publica~ao desla Reso1ulYao Nonnativa. 

Art. 69. Os casos omissos nesla ResolulYilo Normativa serao reso lvidos pela Camara de 
P6s~G radua~ao por proposta de qualquer de seus membros, a pedido dos coordenadores dos 
program8s de p6s~gradualYao. 

Pardgrafo linico. as regimentos dos program as poderao preyer. para os casos omissos. 
a adolYao de nomlaS amilogas vigentes na Unive rsidadc. 

Arl. 70. Esta Resolw;:ao Normativa enlrara e lll vigor na data de sua publicaf;ao no 
Boletim Olicial da UFSC. ficando revogada a R lutyao Normaliva n° 05/CUn/20lO, de 27 
de abril de 20 I O. 

LU IZ CARLOS CANC 
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