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RESOLUÇÃO Nº 237, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal  de Mato Grosso do Sul,  no uso de suas atribuições  legais,  
considerando os  documentos  constantes  do Processo nº  23104.007395/1994-16, resolve,  ad 
referendum:

Art.  1º   Aprovar  o  Regulamento  dos  Cursos  de  Mestrado  e  Doutorado do 
Programa  de  Pós-Graduação  em  Ecologia  e  Conservação,  área  de  concentração  em 
Ecologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art.  2º   Esta  Resolução entra  em vigor  na data  de sua publicação,  com efeitos 
retroativos desde o primeiro semestre letivo de 2015.

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 237, COPP, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
REGULAMENTO DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM ECOLOGIA E 

CONSERVAÇÃO/CCBS

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL

 
Art. 1º  O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, com área de 

concentração  em Ecologia,  do  Centro  de  Ciências  Biológicas  e  da Saúde,  reger-se-á  pelas 
Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS, estabelecidas pelo Conselho de Pesquisa 
e  Pós-Graduação,  em  seus  aspectos  gerais,  e  em  seus  aspectos  específicos,  por  este 
Regulamento.

Art. 2º  O Programa tem como objetivo formar ecólogos para atuação em ciência, 
ensino e desenvolvimento tecnológico,  em dois níveis, mestrado e doutorado, conferindo os 
títulos de Mestre em Ecologia e Doutor em Ecologia, respectivamente. 

§ 1º  O  nível  de  mestrado  desenvolverá  formação  acadêmica  especializada  em 
pesquisa e ensino. 

§ 2º O nível de doutorado desenvolverá formação científica avançada, incremento 
da capacidade de pesquisa e do poder criativo para pesquisadores atuantes em ecologia. 

Art.  3º  O Curso  funciona  na  modalidade  presencial  e  é  organizado  no modelo 
tradicional de ensino, pesquisa e orientação, exigindo dedicação integral dos alunos regulares.

Art. 4º Os prazos para conclusão dos Cursos ficam assim definidos:
I - o prazo mínimo para a conclusão do Mestrado é de doze meses, e o máximo é de 

vinte e quatro meses, podendo o prazo máximo ser prorrogado ou o prazo mínimo ser reduzido 
em até três meses, condicionado à aprovação do Colegiado de Curso; e

II – o prazo mínimo para a conclusão do Doutorado é de vinte e quatro meses, e 
máximo é de  quarenta  e  oito  meses,  podendo o prazo  máximo ser  prorrogado ou o prazo 
mínimo ser reduzido em até seis meses, condicionado à aprovação do Colegiado de Curso.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 5º  O Colegiado de Curso será constituído por quatro docentes portadores do título 
de doutor e do quadro permanente, eleito entre seus pares; e por um representante discente, aluno 
regularmente matriculado no Curso de Mestrado ou de Doutorado, indicado pelo Diretório Central 
dos Alunos, de acordo com o estabelecido pelo Regimento Geral da UFMS.

Art. 6º  As atribuições do Colegiado de Curso e do Coordenador de Curso estão 
previstas no Regimento Geral da UFMS, e nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu.
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CAPÍTULO III
DO QUADRO DOCENTE

Art. 7º  Observando-se os dispositivos previstos nas Normas para Pós-Graduação 
stricto  sensu,  o  credenciamento,  o  recredenciamento  e  o  descredenciamento  de  docentes 
permanentes  e  colaboradores  serão  propostos  pelo  Colegiado  de  Curso  de  acordo  com os 
seguintes critérios:

I  -  para  credenciamento  ou  recredenciamento  como  docente  permanente,  os 
pesquisadores  deverão  apresentar  produção científica  quantitativa  e  qualitativa,  nos  últimos 
quatro anos, igual ou superior à necessária para o conceito “Muito Bom” conforme critérios da 
Capes; no caso de recredenciamento, deverão possuir adicionalmente pelo menos um aluno de 
mestrado ou doutorado concluído nos últimos quatro anos, exceto pesquisadores credenciados a 
menos de quatro anos; e

II  -  o  credenciamento  como  docente  colaborador  poderá  ser  aprovado  para 
pesquisadores que não alcancem pontuação exigida no inciso I deste artigo, caso atuem em 
linhas de pesquisa ou possam oferecer disciplinas complementares e relevantes ao programa, 
observado o limite de até trinta por cento do total de docentes credenciados.

§ 1º  Serão considerados os critérios de avaliação da Capes quanto a classificação 
Qualis dos  periódicos  e  da  pontuação  equivalente  ao  conceito  “Muito  Bom”  referente  à 
produção científica docente.

§ 2º  Avaliações de pedidos de credenciamento ocorrerão com periodicidade anual.

§ 3º  Os pedidos de credenciamento poderão ser encaminhados a qualquer tempo à 
secretaria do Programa.

Art. 8º  Docentes orientadores deverão atuar em linhas de pesquisa inseridas na área 
de ecologia,  e manifestarem disponibilidade e compromisso com as atribuições relativas ao 
Programa. 

Art. 9º  Os credenciamentos terão dois anos de validade e poderão ser renovados 
mediante novo pedido pelo docente ou por iniciativa do Colegiado de Curso com anuência do 
docente. 

§  1º  No  caso  do  Colegiado  de  Curso  deliberar  pela  não  renovação  do 
credenciamento,  o  período  de  credenciamento  poderá  ser  estendido  unicamente  com  a 
finalidade de adequar a participação do docente ao prazo de conclusão de eventuais alunos sob 
sua orientação.

§  2º  O  descredenciamento  poderá  ocorrer  independentemente  da  vigência 
estabelecida no caput do artigo por solicitação do docente, ou a critério do Colegiado de Curso 
em  casos  de  mudança  de  vínculo  funcional  ou  indisponibilidade  para  as  atribuições  no 
Programa.
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§ 3º No caso de descredenciamento previsto no parágrafo segundo deste Artigo, 
outros  docentes  credenciados  deverão  assumir  a  orientação  de  alunos  que  eventualmente 
estejam sob a orientação do docente descredenciado. 

Art. 10. A indicação de coorientador, quando for o caso, deverá ser justificada pelo 
orientador, ter anuência do aluno e do coorientador, e ser aprovada pelo Colegiado de Curso.  

§  1º  O  coorientador  poderá  ter  atribuições,  na  sua  área  de  conhecimento,  em 
atividades  de  planejamento  ou  execução  da  dissertação  ou  tese,  além  de  representar  o 
orientador nos seus impedimentos. 

§ 2º A indicação de coorientador poderá ser aprovada apenas quando encaminhada 
antes do prazo regulamentar  para entrega da dissertação ou tese para avaliação pela Banca 
Examinadora. 

 Art. 11. Os docentes permanentes terão até seis vagas, e os docentes colaboradores 
terão até duas vagas, para orientação de alunos do Programa.

§  1º  Para  orientação  de  alunos  estrangeiros,  os  docentes  permanentes  poderão 
oferecer  até  duas  vagas  adicionais,  e  docentes  colaboradores  até  uma  vaga  adicional,  às 
previstas no caput deste artigo. 

§ 2º Critérios adicionais para distribuição de vagas por docente serão estabelecidos 
e  atualizados  periodicamente  por  meio  de  resolução  complementar,  bem  como  deve  ser 
observado o limite máximo de orientados por docente previsto pela Capes. 

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

Art. 12.  A estrutura curricular para conclusão dos Cursos de Mestrado e Doutorado 
será composta por disciplinas da área de concentração e disciplinas de domínio conexo. 

Art. 13.  As disciplinas da área de concentração serão classificadas em dois grupos: 
I - disciplinas obrigatórias; e
II - disciplinas optativas

Art. 14. As atividades dividem-se em:
I - estrutura curricular de disciplinas; 
II - desenvolvimento de dissertação ou de tese;
III - exame de qualificação;
IV - exame de proficiência em língua inglesa; e
V - estágio de docência.
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Art. 15. O aluno de mestrado deverá completar o mínimo de trinta e oito créditos,  
dos quais dezoito correspondem às disciplinas obrigatórias, oito às optativas de campo e doze 
às optativas teórico-práticas. 

Art.  16.   O aluno de doutorado deverá completar  o  mínimo de quarenta  e  oito 
créditos,  dos  quais  dezoito  correspondem às  disciplinas  obrigatórias,  doze  às  optativas  de 
campo e dezoito às optativas teórico-práticas.

 
CAPÍTULO V

DA ADMISSÃO

Art. 17.  O candidato deverá obter aprovação em Exame de Seleção, nos termos do 
edital correspondente, para ser admitido no Programa.  

 
§ 1o  Candidatos ao Curso de Mestrado deverão possuir diploma de curso superior.

§ 2o  Candidatos ao Curso de Doutorado deverão possuir título de mestre ou, na 
ausência deste, demonstrar ampla experiência científica, conforme avaliação pelo Colegiado de 
Curso.

Art. 18.  O Exame de Seleção será realizado por comissão de docentes do Programa 
instituída pelo Colegiado de Curso.

Art. 19.  O Exame de Seleção para candidatos ao mestrado seguirá calendário e 
critérios publicados anualmente por meio de Edital de Seleção de Mestrado, que incluirá: 

I - prova de compreensão e interpretação de texto técnico em inglês; 
II - prova escrita de Ecologia; 
III - avaliação e pontuação de currículo; e
IV - avaliação da proposta resumida do plano de dissertação. 

Art. 20.  O Exame de Seleção para candidatos ao doutorado seguirá calendário e 
critérios publicados anualmente por meio de Edital de Seleção, que incluirá:

I - avaliação da proposta do projeto completo da tese;
II - comprovação de experiência em publicação científica; e
III - comprovação de proficiência em língua inglesa.

Art.  21.  O  Exame  de  Seleção  para  candidatos  estrangeiros  seguirá  critérios 
especiais determinados por edital.

Art.  22.  A oferta  anual  de vagas  para  os  cursos  de  mestrado  e  doutorado será 
determinada pelo Colegiado de Curso, com base na disponibilidade de orientadores, bolsas e 
infraestrutura de apoio ao Programa, e divulgadas por meio dos Editais. 
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Art. 23. A admissão de candidatos estrangeiros sem visto permanente será admitida 
desde que seguidas as instruções do Edital de Seleção.

CAPÍTULO VI
DA MATRÍCULA

Art. 24. São pré-requisitos para matrícula regular:
I - ser aprovado no Processo Seletivo e classificado dentro do número de vagas 

especificado em Edital; e
II - possuir diploma de graduação, certidão de conclusão ou documento equivalente 

expedido por instituição cujo curso de graduação foi reconhecido pelo MEC, ou revalidado, se 
obtido no exterior.

§ 1º A aceitação de candidatos com diploma de graduação expedido por instituição 
estrangeira não revalidado seguirá o disposto no art. 54 do Regimento Geral da UFMS. 

§ 2º Não será solicitada a revalidação do diploma estrangeiro do candidato caso ele 
seja selecionado pelo Programa de Aluno-Convênio de Pós-Graduação PEC/PG.

§ 3º Após a matrícula, o aluno estará sujeito às normas do Regulamento do Curso e 
demais normas superiores.

§ 4º A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para matrícula até a data 
indicada ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da 
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Processo Seletivo e anulação de todos os 
atos com respeito a ele praticados pela Comissão de Seleção, ainda que já tenha sido publicada 
a Resolução de Homologação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Art.  25. Para ser autorizada a matrícula  inicial,  o candidato deverá apresentar o 
aceite de um orientador credenciado no Programa. 

Art. 26. O requerimento de matrícula inicial terá validade para o primeiro semestre 
letivo. A cada semestre será requerida nova matrícula, conforme calendário anual do Programa. 

Parágrafo  único.  A anuência  do orientador  deverá  constar  obrigatoriamente  dos 
requerimentos de matrícula. 

Art.  27.  O requerimento  de matrícula  deverá ser  deferido  pelo Coordenador de 
Curso para que a matrícula seja efetivada no Programa. 

Art.  28.  Com anuência do orientador,  o aluno poderá requerer cancelamento  de 
matrícula  em  disciplina  isolada  desde  que  seja  feita  com  no  mínimo  uma  semana  de 
antecedência para o início da disciplina. 

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/n   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041/7042/7169
79070-900  Campo Grande-MS  /  http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br



16/12/2016

BS N° 6438
Pg. 24

Parágrafo único. O cancelamento não será concedido mais de uma vez na mesma 
disciplina, exceto em caso de justificativa relevante pelo aluno, devidamente comprovado, se 
for o caso, e aceito pelo Colegiado de Curso.

Art. 29. O trancamento geral da matrícula poderá ocorrer exclusivamente devido ao 
impedimento  involuntário  do  aluno  para  exercer  as  atividades  do  curso.  O  motivo  ou 
justificativa para o impedimento será analisado pelo Colegiado de Curso para decisão sobre o 
deferimento ou não.

§ 1º Caberá ao aluno, com anuência do orientador, requerer o trancamento geral e 
apresentar  o  motivo  de  impedimento;  na  impossibilidade  do  aluno,  o  seu  procurador  ou 
orientador poderão requerer o trancamento. 

§ 2º O trancamento geral da matrícula não excederá o prazo de um semestre letivo, 
exceto por razões de saúde, comprovadas por laudos médicos. 

§  3º  Uma  vez  deferido  o  pedido  de  trancamento  geral  da  matrícula,  o  tempo 
afastado não será considerado para cômputo do período máximo previsto para a conclusão do 
Curso. 

§  4º  O aluno detentor  de  bolsa concedida  pelo  Programa terá  o pagamento  do 
benefício suspenso enquanto perdurar o trancamento geral da matrícula e poderá ter a bolsa 
retomada quando do retorno às atividades, desde que haja disponibilidade e tenha cumprido os 
requisitos exigidos pela agência financiadora. 

Art.  30.  O  cancelamento  definitivo  da  bolsa  deverá  ser  solicitado  em  caso  de 
desistência  do  aluno,  que  responderá  à  agência  concessora  da  bolsa,  segundo a  legislação 
vigente ou normas contratuais.  

Art. 31. No caso de aluno desligados por excederem os prazos de encaminhamento 
do  trabalho  final  de  dissertação  ou tese,  o  reingresso  poderá  ocorrer  sem novo Exame de 
Seleção  desde  que  a  aprovação  da  dissertação  ou tese  seja  o  único  requisito  necessário  e 
previsto para a conclusão do curso. 

Art.  32.  Para o reingresso nos termos do art.  31 deste Regulamento,  no prazo 
máximo de três meses após o desligamento, o orientador deverá encaminhar:

I - requerimento de reingresso;
II - indicação de membros para a banca examinadora; e
III - um volume impresso e uma cópia digital do trabalho de dissertação ou de tese 

completo para encaminhamento à Banca Examinadora.

Art. 33. A matrícula de alunos especiais ou visitantes pode ser admitida desde que 
exista disponibilidade de vaga na disciplina pleiteada, com autorização do docente responsável 
e do coordenador do Programa.
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§ 1º  O aluno especial ou visitante poderá cursar no máximo doze créditos ou duas 
disciplinas do Curso, o que ocorrer primeiro. 

§  2º   Nos  casos  em  que  o  aluno  especial  ou  visitante  de  Programa  de  Pós-
Graduação com o qual o Programa mantenha intercâmbio, o limite de que trata o parágrafo 
anterior pode ser excedido, a critério do Colegiado de Curso e observada as Normas para Pós-
graduação stricto sensu. 

§ 3º  O aceite de aluno especial ou visitante em disciplinas do Programa dependerá 
da  inexistência  de  ônus  ao  Programa,  exceto  em  disciplinas  especiais  que  explicitamente 
ofereçam apoio para alunos externos. 

CAPÍTULO VII
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

Art. 34.  O sistema de avaliação e frequência respeitará o disposto nas Normas para 
Pós-Graduação stricto sensu.

Art. 35.  Os trabalhos de dissertação ou de tese deverão contemplar estudo original 
inserido em linha de pesquisa do Programa e do orientador, e serão apresentados inicialmente 
na forma de projeto de pesquisa completo, conforme formulário de projeto disponibilizado pelo 
Programa. 

Art.  36.   O  projeto  de  dissertação  deverá  ser  encaminhado  para  aprovação  do 
Colegiado de Curso, conforme calendário anual do Programa. 

Parágrafo único. O projeto de tese deverá ser encaminhado quando da submissão ao 
processo seletivo, juntamente com os demais documentos previstos no edital respectivo, e sua 
aprovação será um requisito para o ingresso do candidato. 

Art.  37.  Os  projetos  de  dissertação  ou  de  tese  serão  avaliados  por  banca 
examinadora  composta  por  docentes  do  Programa  ou  doutores  externos  ao  Programa, 
convidados para esse fim.  

§  1º   A Banca  Examinadora  poderá  ser  presencial  ou  à  distância  por  meio  de 
assessoria ad hoc. 

§ 2º  Em caso da não aprovação, será permitida a apresentação de um novo projeto 
de dissertação. O aluno de mestrado será desligado do curso em caso de segunda reprovação do 
projeto.

Art.  38. O aluno de mestrado ou de doutorado, com aval do orientador,  poderá 
solicitar mudança ou alteração do tema original do projeto desde que justificada e observadas 
as disposições do presente Regulamento. 
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§ 1º   Para mudança  do projeto haverá  nova avaliação por  Banca  Examinadora, 
conforme disposto no art. 37 deste Regulamento. 

§ 2º  Caso o novo projeto proposto seja reprovado, e se houver impossibilidade de 
manutenção do projeto anteriormente aprovado, o aluno será desligado do Curso.

Art. 39.  O aluno de mestrado deverá realizar Exame de Proficiência em Inglês 
como requisito para conclusão do Curso. 

§ 1º  O Exame de Proficiência em Inglês será realizado até o segundo semestre 
letivo do aluno de mestrado, conforme calendário anual do Programa.  

§ 2º  O exame constará de compreensão e interpretação de texto técnico na área de 
ecologia, com permissão de uso de dicionários. 

§ 3º  Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a sete, em amplitude 
de zero a dez. 

§ 4º  Em caso de reprovação, o aluno poderá repetir o Exame de Proficiência em 
inglês uma vez, no semestre seguinte ou em prazo anterior, a critério do Colegiado de Curso, 
sendo desligado em caso de segunda reprovação.

§ 5º  O aluno que obtiver nota igual ou superior a sete na prova de inglês no Exame 
de Seleção para ingresso no Curso de Mestrado será considerado aprovado e dispensado do 
Exame de Proficiência em Inglês.

§ 6º  Outros critérios para dispensa do Exame de Proficiência em Inglês poderão ser 
especificados nos Editais.

Art. 40.  O aluno de doutorado deverá comprovar proficiência em língua inglesa 
para inscrição no Exame de Seleção, conforme disposto em Edital de Seleção de Doutorado. 

CAPÍTULO VIII
DOS REQUERIMENTOS

Art. 41.  O aluno de doutorado poderá solicitar convalidação de créditos cursados 
durante  o  seu  mestrado  até  o  limite  de  setenta  por  cento  dos  créditos  necessários  para 
integralização do curso, desde que comprovadas as equivalências de conteúdo e carga horária 
(mínimo setenta e cinco por cento) com as disciplinas curriculares do Curso, e que tenham sido 
concluídos em até cinco anos anteriores ao ano de ingresso. 

Parágrafo único. O requerimento será julgado por comissão constituída para essa 
finalidade, e o seu parecer homologado pelo Colegiado de Curso.
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Art. 42.  A critério do Colegiado de Curso poderão ser aproveitados créditos de 
complementação curricular desde que tenham sido cursadas a menos de cinco anos em cursos 
de  pós-Graduação  stricto  sensu, reconhecidos  pela  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de 
Pessoal  de  Nível  Superior  (Capes),  ou  em  cursos  de  pós-graduação  fora  do  Brasil,  de 
excelência equivalente.

§ 1º  O aluno de mestrado poderá aproveitar no máximo seis créditos como parte 
dos créditos em disciplinas optativas.

§ 2º O aluno de doutorado poderá aproveitar no máximo nove créditos como parte 
dos créditos em disciplinas optativas 

§ 3º O aluno deverá requerer aproveitamento de créditos por meio de  formulário 
específico, acompanhado do certificado, ou equivalente, da aprovação, contendo conceito e/ou 
nota,  frequência,  carga  horária,  ementa  e  o  programa  de  cada  disciplina  fornecido  pela 
instituição onde a disciplina foi cursada. 

Art. 43.  Os créditos relativos a cada disciplina serão conferidos ao aluno desde que 
obtenha frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento de participação nas atividades 
programadas e conceito igual ou superior a “C” ou nota compatível com o conceito “C” caso a 
escala de conceito seja diferente daquela determinada nas Normas para Pós-Graduação stricto 
sensu da UFMS.

CAPÍTULO IX
DA QUALIFICAÇÃO

Art.  44.  Os  alunos  de  mestrado  e  doutorado cumprirão  Exame de Qualificação 
como parte dos requisitos para conclusão do Curso. 

Parágrafo  único.  Instrumentos  e  critérios  detalhados  para  avaliação  serão 
determinados  e  atualizados  periodicamente  por  meio  de  resolução  complementar pelo 
Programa, que deverá considerar o seguinte:

I  -  deverá  constar  exposição  pública  perante  banca  examinadora  composta  por 
docentes do Programa ou doutores externos;

II - avaliará o conhecimento e fundamentação teórica pertinente à linha de pesquisa 
e ao projeto do aluno; e

III - avaliará a capacidade de comunicação oral e escrita do aluno.

§ 1º  O Exame de Qualificação será realizado conforme prazos determinados no 
calendário anual do Programa, e deverá ocorrer no máximo até o terceiro semestre letivo para 
alunos de mestrado e até o sexto semestre letivo para alunos de doutorado.

§  2º   O  aluno  reprovado  no  Exame  de  Qualificação  poderá  requerer  nova 
apresentação, em prazo máximo de trinta dias após o primeiro exame, e será desligado em caso 
de segunda reprovação.
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CAPÍTULO X
DA DEFESA

Art. 45.  A apresentação do trabalho de dissertação ou tese seguirá obrigatoriamente 
instruções de formatação específicas definidas pelo Programa, disponibilizadas em  resolução 
complementar. 

Parágrafo único. Alternativamente ao português, será facultada a redação em inglês 
ou espanhol, a critério do aluno e do orientador. 

Art. 46. A apresentação da dissertação de mestrado para encaminhamento à banca 
examinadora ocorrerá no prazo máximo de vinte e dois meses após o ingresso.  

Parágrafo  único.  A  apresentação  da  tese  de  doutorado  para  encaminhamento  à 
banca examinadora ocorrerá no prazo máximo de quarenta e cinco meses após o ingresso.

Art. 47. Os trabalhos de dissertação ou tese deverão ser entregues na Secretaria do 
Programa, contendo volumes impressos conforme exigência da banca e uma cópia digital.  

Art.  48.  A  banca  examinadora  dos  trabalhos  de  dissertação  ou  de  tese  será 
composta por cinco doutores, não sendo permitida a participação do orientador ou coorientador. 

§ 1º  A Banca Examinadora será aprovada pelo Colegiado de Curso com base em 
lista proposta pelo orientador contendo oito nomes indicados, conforme formulário específico. 

§ 2º  A indicação de membros pelo orientador deverá ser feita com antecedência 
mínima de trinta dias do término do prazo para a entrega da dissertação ou tese. 

§ 3º  A critério do Colegiado de Curso, poderão ser indicados novos membros em 
substituição àqueles sugeridos pelo orientador.  

 
Art.  49.  Após  consulta  aos  membros  indicados  e  homologação  dos  nomes,  a 

Secretaria do Curso enviará a dissertação ou a tese aos membros da Banca, preferencialmente 
em formato eletrônico.  

Art.  50.  Juntamente com o exemplar  da dissertação ou da tese,  os membros da 
banca receberão instruções sobre a formatação, critérios para avaliação e emissão de parecer, 
adotados pelo Programa, em formulário específico. 

§ 1º  Os membros da Banca Examinadora terão prazo máximo de trinta dias para 
emissão do parecer da avaliação e encaminhamento à Secretaria do Curso.

 
§ 2º Em caso de atraso para emissão de parecer, o membro da banca poderá ser 

destituído da função e substituído.  
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Art.  51.  Os  membros  da  Banca  Examinadora  emitirão  parecer  indicando  se  a 
dissertação ou a tese deve ser “Aprovada”, “Reprovada” ou “Demanda Nova Avaliação”, sendo:

I - “Aprovada” indica que, mesmo existindo modificações, elas podem ser incluídas 
a juízo do autor e do seu orientador; 

II - “Reprovada” indica que o trabalho não é adequado a uma dissertação ou tese, e 
que o aluno não deve receber o título pleiteado; e

II - “Demanda Nova Avaliação” indica a necessidade de reformulação do trabalho e 
nova avaliação pelo avaliador, antes de emitir o parecer final. 

Art.  52.   Os pareceres  e as considerações dos membros da Banca Examinadora 
serão encaminhados ao autor e ao seu orientador, considerando:

I - aprovado, quando obtiver mínimo de três pareceres “Aprovado”;
II - reprovado, quando obtiver mais que dois pareceres “Reprovado”; e
III - demanda nova avaliação, quando não obtiver maioria de pareceres “Aprovado” 

e não for “Reprovado” conforme inciso II deste artigo. 

Parágrafo único.  No caso de parecer conforme o inciso III, o aluno terá prazo de 
trinta  dias  para  entregar  nova  versão  revisada  e  carta  de  encaminhamento  apontando 
detalhadamente as mudanças inseridas e as justificativas, se for o caso, para manutenção de 
pontos criticados pela  banca,  sendo que a nova versão e a carta  de encaminhamento serão 
enviadas aos membros da banca cujos pareceres tenham sido “Demanda Nova Avaliação”, e 
sobre a segunda versão do trabalho, os membros poderão emitir apenas pareceres “Aprovado” 
ou “Reprovado”, estando o aluno sujeito aos procedimentos dos incisos I e II.

Art.  53. Após aprovação da dissertação ou da tese nos termos do Art.  53 deste 
Regulamento, o aluno deverá:

I  -  encaminhar  à  secretaria  a  versão  final  do  trabalho  contendo  as  correções 
apontadas  pelos  membros  da  banca,  em prazo  máximo  de  trinta  dias  a  contar  da  data  de 
comunicação da aprovação; e

II - apresentar seminário público em até dez dias após a comunicação da aprovação 
da dissertação ou da tese.

§ 1º Para homologação será encaminhada uma cópia digital em formato  Portable 
Document Format (PDF) e, no mínimo, uma cópia impressa da versão final da dissertação ou 
da tese.

§ 2º  O prazo de dez dias, conforme inciso II, deste artigo, poderá ser estendido por 
meio de solicitação do orientador desde que o aluno de mestrado ou doutorado não tenha atingido, 
respectivamente, vinte e quatro meses ou quarenta e oito meses desde o ingresso no Curso. 

Art.  54.  O  orientador  ou  seu  representante,  docente  credenciado  no  Programa, 
presidirá a sessão de apresentação do seminário público. 
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O presidente  deverá apresentar  o  aluno e os  membros  da  Banca Avaliadora  no 
início da sessão, moderar a sessão e permitir a participação do público ao final.  

Art. 55. A sessão de seminário destinará no máximo trinta minutos para exposição 
da  dissertação  de  mestrado  e  no  máximo  cinquenta  minutos  para  exposição  da  tese  de 
doutorado.

CAPÍTULO XI
DA CONCESSÃO DE BOLSAS E ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

Art. 56.  As Bolsas do Programa serão destinadas aos alunos por um ano, e poderão 
ser  renovadas  anualmente  segundo  critérios  estabelecidos  por  resolução  complementar do 
Colegiado de Curso, em conformidade com as agências financiadoras, podendo ser cancelada a 
qualquer tempo, nos seguintes casos:

I  -  descumprimento  deste  Regulamento  ou de outros  Normas da UFMS ou das 
agências financiadoras;

II - atraso para entrega da dissertação (vinte e dois meses) ou da tese (quarenta e 
cinco  meses)  para  encaminhamento  à  Banca,  mesmo  que  novo  prazo  seja  concedido  e 
independentemente da justificativa;

III - acúmulo da bolsa com outra remuneração, mesmo que eventual, sem prévia 
comunicação por escrito ao coordenador de curso; 

IV - exercício ou participação em atividade externa não relacionada ao Programa, 
mesmo que não remunerada, que impeça ou dificulte a dedicação em tempo integral; e

V -  ausência  superior  a dez dias  da cidade  sede do Programa ou da cidade  do 
orientador/coorientador sem comunicação prévia ao Coordenador de Curso.  

§  1º  Exclusivamente  alunos  com  dedicação  integral  ao  curso  poderão  ser 
beneficiários de bolsas autorizadas pelo Programa.  

§  2º  Alunos  afastados  de  atividades  profissionais  com  remuneração  pelo 
empregador não receberão bolsas do Programa. 

§ 3º  Critérios adicionais referente ao acúmulo de bolsa e remuneração poderão ser 
determinados por meio de resolução complementar. 

Art. 57. O estágio de docência terá objetivo de preparar o aluno para atividades de 
ensino, e será obrigatório para alunos de doutorado e facultativo para alunos de mestrado.  

Art. 58. O estágio de docência será cumprido em disciplinas de graduação, sob a 
supervisão de docente responsável pela disciplina, do quadro da instituição do respectivo curso 
de graduação. 

§ 1º  O aluno de doutorado cumprirá dois semestres, com carga horária máxima de 
duas horas semanais. 
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§ 2º  O estágio de docência facultado ao aluno de mestrado será limitado a um 
semestre, com carga horária máxima de duas horas semanais.

§ 3º Ao término do estágio, o docente supervisor fornecerá declaração contendo 
breve descrição e carga horária das atividades realizadas pelo aluno, para homologação pelo 
Colegiado de Curso.

Art.  59. O cumprimento do estágio de docência ocorrerá obrigatoriamente até o 
sétimo  semestre  letivo  do  aluno  de  doutorado,  sob  pena  de  desligamento  do  curso,  para 
posterior homologação pelo Colegiado de Curso.

Art. 60. Alunos que atuam ou atuaram como docentes podem ser dispensados do 
estágio, com base em solicitação e comprovação das atividades de docência. 

Art. 61. As atividades do estágio em docência devem ser obrigatoriamente na área 
de ecologia, ou em áreas afins desde que relacionadas à linha de pesquisa do aluno junto ao 
Programa.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 62. Casos omissos serão decididos pelo Colegiado de Curso, no âmbito de sua 
competência, e em conformidade com as normas superiores da UFMS e da Capes. 
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