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I DOS OBJETIVOS 

ARTIGO 1º O programa de Pós-Graduação stricto 
sensu em Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande-FURG tem por objetivos:  

I - Formar, através de um enfoque multidisciplinar, 
profissionais capazes de propor, analisar e 
coordenar ações de educação, principalmente na 
formação de quadros de excelência de professores-
pesquisadores; 

II - Formar profissionais que apontem para a busca 
de soluções, dentro de uma atitude propositiva de 
construção coletiva de conhecimentos e ações que 
visem à melhoria da qualidade educacional do 
ecossistema costeiro e da educação brasileira; 

III - Formar docentes-pesquisadores capazes de 
contribuir para a produção de conhecimento e sua 
transformação no campo da Educação, conferindo-
lhes o grau de Mestre em Educação;  

IV - Criar condições que favoreçam a pesquisa e a 
teorização no campo da Educação em suas 
múltiplas dimensões;   

V - Capacitar profissionais qualificados para o 
exercício das atividades de ensino, pesquisa e 
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desenvolvimento da produção de conhecimento no 
campo da educação. 
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II DA ADMINISTRAÇÃO 

ARTIGO 2º São ordenamentos institucionais 
básicos do Curso de Pós-Graduação em Educação: a 
legislação federal pertinente, o Estatuto, o 
Regimento Geral, o Regimento Geral da Pós-
Graduação da FURG (Deliberação nº 019/2011 do 
COEPEA de 01/04/2011), o Regimento Interno do 
Instituto de Educação (Resolução nº 015/2010 do 
CONSUN de 13/08/2010), o Projeto Pedagógico e as 
Normas Internas do Programa de Pós-Graduação 
em Educação. 

ARTIGO 3º A administração do Programa de Pós-
Graduação em Educação será constituída por uma 
Coordenação do Programa formada por um 
Coordenador e Coordenador Adjunto (Art. 21 do 
Regimento Interno do IE e Art. 44 do Regimento 
Geral da Pós-Graduação da FURG) e um Colegiado 
(§ 2 º do Art. 21 do Regimento Interno do IE). 

ARTIGO 4º O Colegiado do Programa será composto 
pelo Coordenador e Coordenador Adjunto, por dois 
(2) representantes docentes de diferentes linhas de 
pesquisa do Programa. e um (1) representante dos 
discentes. 

§1º A escolha dos representantes dos respectivos 
segmentos será feira através da eleição por seus 
pares. 
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§2º O mandato dos representantes será de dois (2) 
anos, permitida a recondução, conforme Art. 21 do 
Regimento do IE. 

§3º As deliberações do Colegiado serão realizadas 
com a presença de, pelo menos, a metade mais um 
de seus membros. As decisões serão tomadas por 
maioria simples dos votos dos presentes, sendo 
que, em caso de empate, o Coordenador terá o voto 
de qualidade.   

ARTIGO 5º Compete à Coordenação do Programa 
(Art. 5º do Regimento Geral da Pós-Graduação da 
FURG): 

I - Propor a composição e funcionamento da 
Comissão de Seleção para ingresso no Programa;  

II - Estabelecer critérios para a distribuição de 
orientandos entre orientadores do Programa 

III - Estabelecer critérios para validação e 
aproveitamento de disciplinas cursadas pelos 
estudantes em outros programas de pós-
graduação; 

IV - Estabelecer os critérios para análise e 
acompanhamento dos planos de estudo e pesquisa 
dos estudantes; 
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V - Estabelecer critérios para alocação de auxílios, 
bolsas e outros recursos financeiros concedidos ao 
Programa; 

VI - Definir critérios para o credenciamento e 
descredenciamento de docentes no Programa de 
Pós-Graduação. 

VII – Solicitar descredenciamento dos docentes no 
Programa de Pós-Graduação de acordo com o 
triênio de avaliação da CAPES. 

VII - Avaliar continuamente o desenvolvimento do 
Programa, em consonância com a política de 
avaliação Institucional, propondo as modificações 
que se fizerem necessárias para manutenção de 
sua qualidade; 

VIII – Aprovar a composição de Bancas 
Examinadoras de qualificação e de defesa de 
dissertação. 

ARTIGO 6º  Compete ao Coordenador do Programa 
as seguintes atribuições (Art. 6º do Regimento 
Geral da Pós-Graduação da FURG): 

I - Convocar e presidir as reuniões dos docentes e 
da Coordenação do Programa; 

II - Propor ao Conselho da Unidade as alterações 
no Projeto Político-Pedagógico do Programa, 
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considerando consulta prévia ao corpo docente do 
Programa; 

III - Propugnar para que o Programa sob sua 
supervisão mantenha-se atualizado; 

IV - Elaborar a lista de oferta das disciplinas do 
Programa, considerando consulta prévia ao corpo 
docente do programa; 

V - Coordenar o processo de matrícula; 

VI - Acompanhar o desempenho do ensino das 
disciplinas que se incluam na organização 
curricular do Programa; 

VII - Coordenar e executar o processo de avaliação 
do Programa, em consonância com a política de 
avaliação institucional;  

VIII - Representar o Programa frente aos órgãos 
externos à FURG;   

IX - Solicitar à PROPESP a expedição dos diplomas 
correspondentes aos títulos obtidos 

X - Executar o orçamento destinado ao programa; 

XI - Pleitear a captação de recursos financeiros 
suplementares e bolsas de estudo para os 
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discentes para o pleno funcionamento do 
programa;  

XII - Elaborar o relatório anual do Programa e 
prestar todas as informações requeridas pelas 
agências reguladoras da pós-graduação; 

XIII - Zelar pela observância deste regimento;   

Parágrafo único. As atribuições do Coordenador 
Adjunto seguem as disposições do Art. nº 23 do 
Regimento Interno do IE. 

ARTIGO 7º O processo de eleição do Coordenador e 
do Coordenador Adjunto dar-se-á com a 
participação dos docentes credenciados no 
Programa e dos estudantes regularmente 
matriculados. 

ARTIGO 8º. Os mandatos do Coordenador e do 
Coordenador Adjunto serão de dois (2) anos, 
permitida a recondução, segundo o Art. nº 49 do 
Regimento Geral da Pós-Graduação. 
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III DA SECRETARIA 

ARTIGO 9º À Secretaria do Programa, órgão 
executor dos serviços administrativos, dirigida por 
um funcionário denominado Secretário, compete:  

I - manter organizada a documentação relativa ao 
pessoal docente, discente e administrativo;  

II - informar e processar todos os requerimentos de 
estudantes matriculados e candidatos à matrícula;  

III - registrar conceitos e créditos obtidos pelos 
alunos para fins de certificados, atestados e 
diplomas;  

IV - efetuar as inscrições dos candidatos e 
matrículas dos alunos;  

V - distribuir e arquivar todos os documentos 
relativos às atividades didáticas e administrativas;  

VI – assessorar a prestação de contas e relatórios;  

VII – organizar, divulgar e manter atualizadas a 
legislação e as normas que regulamentam o 
PPGEDU;  

VIII - divulgar para os alunos e professores, por 
ocasião das matrículas, a cada semestre, 
informações pertinentes a vida acadêmica;  
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IX - executar os serviços referentes aos registros 
escriturais, registros de recursos próprios, e 
permanente atualização de saldos de recursos 
provenientes das agências de financiamento.  

Parágrafo Único. O Secretário deverá secretariar as 
reuniões do Colegiado, mantendo o registro de 
suas decisões, pareceres e resoluções e coordenar 
e supervisionar os serviços de Atas.  
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IV  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS 

ARTIGO 10º O programa de pós-graduação 
constituirá uma comissão de bolsas com, no 
mínimo, três membros, composta pelo 
Coordenador, Coordenador Adjunto por pelo menos 
um representante do corpo docente e por pelo 
menos um representante do corpo discente, sendo 
este último escolhido por seus pares, observado, 
nas respectivas escolhas, o respeito aos seguintes 
requisitos:  

I - O(s) representante(s) docente(s) deve(m) fazer 
parte do quadro permanente de professores do 
Programa;  

II - O(s) representante(s) discente(s) deve(m) estar 
devidamente matriculado(s) no Programa, na 
condição de aluno regular.  

ARTIGO 11º São atribuições da comissão de bolsas: 

I - Elaborar e organizar o processo de concessão de 
bolsas. 

II - Propor os critérios para alocação e corte de 
bolsas, de acordo com as exigências das agências 
de fomento, a serem homologados pelo colegiado 
do Programa de Pós-graduação; 
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III - Divulgar com antecedência, junto aos corpos 
docente e discente, os critérios vigentes para 
alocação e cortes de bolsas;  

IV - Manter um sistema de acompanhamento do 
desempenho acadêmico dos bolsistas e das 
atividades ligadas à concessão de bolsas e propor 
eventuais concessões e cortes de bolsas, baseados 
nos critérios estabelecidos de acordo com o inciso 
II e nos critérios a seguir: 

ARTIGO 12º São atribuições do bolsista 

I - Não reprovar nas disciplinas;  

II - Comprir os prazos de 12 a 18 meses para a 
qualificação e 24 meses para a defesa; 

III - Apresentar na secretaria do programa atestado 
de proficiência em língua estrangeira  até 18 
meses a contar da data de ingresso no Curso; 

IV - Cumprir os 24 créditos nos 24 meses do Curso;  

V - Encaminhar um relatório de atividades, 
assinado pelo orientador para aprovação no 
Colegiado ao final de cada ano. 

Parágrafo único: O aluno que não cumprir esses 
requisitos terá a bolsa cancelada 
automaticamente. 
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ARTIGO 13º A comissão de bolsas se reunirá 
sempre que necessário e encaminhará relatório de 
suas decisões para a apreciação do Colegiado do 
Programa de pós-graduação.  
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V DO CORPO DOCENTE 

ARTIGO 14º Os docentes vinculados à Programas de 
Pós-Graduação deverão possuir o título de Doutor. 

§1º Em casos especiais, a juízo da Coordenação do 
Programa e mediante aprovação do COEPEA, o 
título de Doutor poderá ser dispensado para 
docentes de alta qualificação, experiência e 
produção científica relevante. 

§2º Caberá a Coordenação do Programa, definir 
critérios para que os docentes exerçam a atividade 
de orientação. 

ARTIGO 15º O corpo docente do PPGEDU será 
constituído pelos docentes credenciados pelo 
Colegiado do Programa. 

ARTIGO 16º O corpo docente do PPGEDU será 
composto por três categorias de docentes: 

I - Professores Permanentes, constituindo o núcleo 
principal de docentes do programa; 

II - Professores Visitantes,  

III - Professores Colaboradores.  

ARTIGO 17º  São atribuições dos integrantes do 
corpo docente permanente: 
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I - Cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem 
como as decisões dos órgãos responsáveis pelo 
Programa;  

II - Ministrar disciplinas previstas na estrutura 
curricular do Programa; 

III - Orientar projetos de dissertação dos 
acadêmicos do Programa; 

IV - Desenvolver projetos de pesquisa e produção 
científica adequados às exigências do Programa; 

V - Participar do colegiado, das comissões de 
seleção, de bancas avaliadoras e examinadoras de 
dissertações, além de outras que se fizerem 
necessárias; 

VI - Informar os dados necessários à Coordenação 
do Programa, por ocasião da Avaliação Trienal.   

ARTIGO 18º Para requerer seu credenciamento, o 
docente deverá encaminhar, mediante protocolo 
ou secretaria do Programa, os seguintes 
documentos: 

I - Curriculum vitae, modelo Lattes, dos últimos 
três anos; 
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II - Projeto de pesquisa, devidamente registrado na 
PROPESP, vinculado a uma das linhas de pesquisa 
do Programa; 

III - Cópia do cadastro do Grupo de Pesquisa, 
registrado no CNPq e certificado pela Instituição; 

§1º Para integrar o Programa, o docente deverá ter 
publicado, pelo menos, 2 trabalhos completos nos 
últimos 3 (três) anos, classificados pela Área da 
Educação, no mínimo, como B2 (publicação em 
periódico) ou L2 (capítulo de livro ou livros).  

ARTIGO 19º Os docentes devem requerer o 
recredenciamento no programa a cada triênio, 
realizando o mesmo procedimento de 
credenciamento indicado no Artigo 18º.  

ARTIGO 20º Serão descredenciados, após 
deliberação do Colegiado do Programa, os 
docentes que não atenderem qualquer uma das 
atividades listadas a seguir considerando o triênio 
de avaliação da CAPES: 

I - Não estiver orientando e não oferecer vaga para 
orientação;  

II - Não tiver uma publicação em periódicos, no 
mínimo Qualis B2, capítulo de livro ou livros no 
triênio.  
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III - Não oferecer e desenvolver pelo menos uma 
disciplina, ao ano, sob sua responsabilidade; 

IV - Não possuir projeto de pesquisa registrado na 
PROPESP sob a sua responsabilidade; 

V – Não participar de Grupo de Pesquisa 
cadastrado no CNPq; 

§1º Caso o docente esteja orientando, o 
descredenciamento será realizado após a 
conclusão da dissertação, sendo que o docente não 
poderá abrir novas vagas. 

ARTIGO 21º Integram a categoria de Professores 
Visitantes os docentes ou pesquisadores com 
vínculo funcional com outras instituições que 
sejam liberados das atividades correspondentes a 
tal vínculo para colaborarem por um período 
contínuo de tempo em regime de dedicação 
integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de 
ensino no programa, permitindo-se que atuem 
como orientadores. 

ARTIGO 22º  Integram a categoria de Professores 
Colaboradores os docentes que atendem aos 
critérios de credenciamento, mas que não possuem 
dedicação de 20h ao Programa.  
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VI DA ORIENTAÇÃO 

ARTIGO 23º A função de orientador será exercida 
por membro do quadro docente do Programa.  

Parágrafo único. Será admitido até 8 (oito) 
orientandos por orientador, conforme definição da 
Portaria nº 1/2012 da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).  

ARTIGO 24º Compete ao orientador:  

I - Elaborar, com o aluno o plano de estudos, 
acompanhando-o na execução das atividades e no 
projeto de dissertação;  

II - Propor, quando necessário ou conveniente, co-
orientação;  

III - Encaminhar a solicitação de exame de 
qualificação do projeto de dissertação e propor ao 
Coordenador a composição de bancas 
examinadoras nos prazos regulamentados;  

IV - Presidir as bancas de exame de qualificação e 
de defesa final de dissertação. 

ARTIGO 25º O orientador, em acordo com seu 
orientando, poderá indicar um professor como co-
orientador, interno ou externo à FURG, mediante 
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encaminhamento de solicitação e justificativa, o 
qual deverá ser aprovado pelo Colegiado do 
Programa. 

§1º O professor co-orientador deverá possuir título 
de Doutor ou equivalente e atender aos critérios 
exigidos para o credenciamento no programa 
conforme §1º do, Artigo 17º . 

§2º O professor co-orientador participará das 
atividades de orientação como coadjuvante e 
supletivamente, quando o tema da dissertação for 
da sua especialidade.  

§3º A designação de co-orientador deverá ser 
aprovada pelo Colegiado e constar nos registros e 
documentos oficiais do Programa. 

ARTIGO 26º A mudança de orientador será 
solicitada ao Colegiado do Programa, através de 
requerimento assinado pelo orientador anterior, 
orientando e novo orientador, acompanhado de 
justificativa e de projeto de dissertação.  

Parágrafo único. A troca de orientador poderá 
acontecer, preferencialmente, a partir do segundo 
semestre do ingresso do aluno no Programa. 
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VII DA ADMISSÃO DE ESTUDANTES 

ARTIGO 27º Para efeito da inscrição no processo de 
seleção do programa serão exigidos:   

I - Diploma de graduação ou certificado, ou 
atestado de conclusão de curso de graduação ou 
de provável formando nas áreas definidas pelas 
normas do programa; 

II - Outros documentos indicados pela Comissão 
de Seleção explicitados no edital de seleção. 

§1º O atestado de conclusão ou de possível 
formando de curso de graduação deverá ser 
substituído pelo certificado ou diploma na 
primeira matrícula do discente. 

§2º O certificado de conclusão de curso de 
graduação deverá ser substituído pelo diploma 
antes da conclusão do curso de pós-graduação. 

ARTIGO 28º A seleção de estudantes será realizada 
por uma Comissão de Seleção, integrada por três 
docentes Permanentes do Programa, sendo, pelo 
menos, um de cada uma das linhas de pesquisa. 

§1º O processo de seleção será realizado mediante 
publicação de edital de seleção, no qual deverão 
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estar explícitos os critérios de cada uma das 
etapas do processo seletivo. 

ARTIGO 29º Se a análise do currículo for um dos 
critérios de seleção, a tabela de pontuação com a 
discriminação e valor de cada item a ser avaliado 
deve estar explícita no edital. 

ARTIGO 30º Se a análise de projeto ou pré-projeto 
for um dos critérios de seleção, os requisitos 
mínimos para apresentação do mesmo e dos itens 
de avaliação deverão estar explícitos no edital. 

 §1º Não poderá ser exigido, para efeito de 
inscrição no processo seletivo, qualquer 
documento de aceite prévio ou aval de 
orientadores do programa. 
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VIII DA ADMISSÃO DE ESTUDANTES 
ESTRANGEIROS 

ARTIGO 31º Estudantes estrangeiros, que não 
sejam residentes no Brasil e não possuam visto de 
permanência, podem solicitar entrada específica 
neste programa de Pós-graduação. 

I - A inscrição dos estudantes estrangeiros dar-se-á 
em qualquer período e deve ser endereçada ao 
Coordenador do programa. 

a) Para a inscrição, o estudante deve apresentar 
cópia das páginas de identificação do passaporte, 
diplomas e certificados de curso de graduação 
e/ou pós-graduação que já tenha cursado, currículo 
acadêmico e proposta de projeto de pesquisa, 
indicando o possível orientador.   

b) A Coordenação do programa nomeará comissão 
composta por no mínimo 2 docentes do PPGEDU de 
linhas diferentes, mais o orientador indicado para 
avaliar os documentos e encaminhar um parecer 
avaliativo. 

c) Caso a inscrição seja aceita, o Programa expedirá 
carta de aceite a fim de que o estudante possa 
pleitear financiamentos nas instituições de seu 
país ou em órgão brasileiros. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEDU 

 

 23 

II - A matrícula do estudante estrangeiro deverá 
seguir o calendário de matrículas da FURG. 

III- Os estudantes estrangeiros devem conhecer e 
respeitar o regimento e as normas acadêmicas do 
Curso.  

IV- Os trabalhos das disciplinas, o projeto de 
dissertação e a dissertação deverão ser escritos em 
Língua Portuguesa e seguir as normas da ABNT, 
salvo exceções que serão analisadas pelo 
Colegiado do Curso. 
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IX DO CORPO DISCENTE 

ARTIGO 32º O corpo discente do PPGEDU é 
constituído por estudantes regularmente 
matriculados no Programa.  

ARTIGO 33º O aluno bolsista estará sujeito às 
normas e recomendações das agências 
financiadoras.  

ARTIGO 34º A matrícula do aluno do PPGEDU 
ocorrerá semestralmente, até a data da defesa de 
sua dissertação e somente será realizada mediante 
a apresentação de todos os documentos exigidos 
pela administração da FURG e determinados pela 
legislação vigente.   

Parágrafo Único. Todo aluno que deixar de 
matricular-se em um semestre acadêmico será 
considerado evadido e estará sujeito ao 
desligamento automático.  

ARTIGO 35º De acordo com o art. 21 da Deliberação 
019/2011 do COEPEA (Regimento Geral para os 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu), é 
permitida a matrícula de aluno especial em 
disciplinas do Programa, condicionada à aprovação 
dos professores responsáveis e não excedendo o 
limite máximo de 25% do número de vagas 
ofertadas. Para que a disciplina seja efetivada é 
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necessário no mínimo 4 (quatro) aos alunos 
regulares matriculados na disciplina, salvo Leitura 
Dirigida que é ofertada para orientandos. 

ARTIGO 36º É permitida a matrícula como aluno 
especial em uma disciplina por semestre. Porém o 
número máximo de créditos, que um aluno em 
regime especial poderá aproveitar junto ao 
Programa é de 8 (oito) créditos.  
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X DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR, 
AVALIAÇÃO E CRÉDITOS 

ARTIGO 37º O PPGEDU terá os seguintes tipos de 
componentes curriculares: Disciplinas, Seminários 
Avançados, Leituras Dirigidas, Tópicos Especiais, 
Estágio Docência, Seminário de Dissertação, 
Estudos Individuais e Produção Científica.   

I – Disciplinas serão oferecidas periodicamente, 
em regime semestral, cabendo ao professor 
responsável definir o limite de vagas, respeitada a 
matrícula mínima de quatro alunos regulares;  

II - Os Seminários Avançados constituem 
aprofundamento teórico de temas específicos 
relacionados às disciplinas do Programa;  

III - As Leituras Dirigidas constituem estudo 
específico orientado por professor do programa 
para revisão ou aprofundamento em tema 
específico relacionado ao trabalho de dissertação 
dos alunos solicitantes;  

IV - Os Tópicos Especiais constituem abordagens 
de temáticas especiais e particulares a um 
determinado campo do conhecimento. 

V - O Estágio Docência constitui prática de ensino 
que inclui planejamento e avaliação, podendo ser 
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de caráter experimental, obrigatório aos bolsistas e 
facultativo aos demais;  

VI - Os Seminários de Dissertação constituem-se 
em atividades desenvolvidas pelo aluno e seu 
orientador juntamente com os demais orientandos 
para a elaboração de seus projetos de dissertação; 

VII - Estudos individuais – fase de elaboração da 
dissertação em qualquer período letivo desde que 
tenha projeto de dissertação aprovado;  

VIII - Produção Científica – publicação de artigo 
em periódico, evento ou capítulo de livro. 

ARTIGO 38º O aluno poderá cursar disciplinas 
oferecidas em outros cursos de pós-graduação, 
com a concordância do orientador e da 
Coordenação do Programa. 

§1º Para o computo geral dos créditos, será exigido 
que 50% seja cursado no próprio Programa de Pós-
graduação em Educação da FURG, na condição de 
aluno regular. 

§2º Para o eventual aproveitamento de créditos 
obtidos em curso de mestrado em outra Instituição 
o aluno deverá submeter a Coordenação do 
Programa comprovante oficial dos mesmos, 
contendo: nome da disciplina, ementa, conceito ou 
notas obtidas, carga horária, número de créditos 
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atribuídos, programa e período em que a disciplina 
foi cursada.  

§3º Poderão ser validados os créditos cursados em 
Programas de Pós-graduação no prazo de cinco (5) 
anos anterior ao ingresso no mestrado.   

ARTIGO 39º É permitido o trancamento de 
disciplina por troca ou por trancamento do curso. 

§1º O trancamento dos componentes curriculares 
seguirá o calendário acadêmico da FURG. 

§2º É permitido no máximo 01 (um) trancamento 
durante o curso. 

ARTIGO 40º Os discentes terão como prazos para 
conclusão do curso os limites mínimo e máximo de 
12 (doze) e 30 (trinta) meses para mestrado, 
conforme Regimento Geral do Pós-Graduação); 

ARTIGO 41º O rendimento dos estudantes nas 
disciplinas será avaliado utilizando-se a seguinte 
escala de conceitos, conforme Regimento Geral do 
Pós-Graduação da FURG: 

A = Excelente, aprovado; 

B = Bom, aprovado; 

C = Regular, aprovado; 
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D = Insuficiente, reprovado; 

E = Infrequente, reprovado; 

I = Incompleto. 

§1º O conceito I (incompleto) será atribuído, a 
critério do docente, em caráter provisório e, por um 
prazo nunca superior a um semestre letivo, ao 
discente que, não concluindo integralmente seus 
trabalhos acadêmicos, se comprometa a completa-
los no prazo estabelecido. 

§2º O aluno deverá obter 24 (vinte e quatro) 
créditos no curso, sendo que desses, 06 (seis) 
créditos em Seminário de Dissertação.  

§3º Para defender a dissertação de Mestrado o 
aluno deverá ter média geral mínima B, ou seja, 
para cada conceito C obtido em uma disciplina 
deverá haver um conceito A em outra disciplina 
com número de créditos igual ou superior; para 
cada conceito D obtido em uma disciplina deverá 
haver dois conceitos A em outras disciplinas com 
número de créditos igual ou superior.  

§4º Os créditos serão computados pela aprovação 
nos componentes curriculares oferecidos no curso 
ou em outro programa de Pós-Graduação segundo 
o número de créditos estabelecidos pelo Programa. 
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Parágrafo Único. As publicações, a partir do período 
de Ingresso no Programa, poderão contar créditos 
até o limite de 04 (quatro) créditos como segue: a) 
02 (dois) créditos para cada artigo publicado em 
periódico e livro; b) 01 (um) crédito por trabalho 
completo publicado em anais de eventos, até o 
limite de (02) dois créditos. 

ARTIGO 42º É obrigatória a frequência mínima de 
75% em todas as atividades do programa. 

ARTIGO 43º É condição necessária para a defesa da 
dissertação: 

I - Ter cumprido no mínimo 24 créditos; 

II - Ter aprovação no exame de qualificação; 

III - Ter aprovação em exame de proficiência em 
uma língua estrangeira moderna. 

ARTIGO 44º O discente será desligado do programa 
se: 

I - Obtiver média inferior ao conceito B, calculada 
conforme estabelecido no §3º do Artigo nº 37 
deste Regimento, ao integralizar os créditos 
necessários para a defesa de dissertação ou tese; 

II - For reprovado em duas disciplinas;  
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III - Não submeter à Coordenação do Programa seu 
projeto de dissertação para o exame de 
qualificação e sua dissertação para defesa, nos 
prazos estabelecidos neste Regimento; 

IV - For reprovado na defesa da dissertação. 

ARTIGO 45º A dissertação de Mestrado será 
avaliada em Aprovado (A) e não Aprovado (NA) 
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XI DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

ARTIGO 46º Todos os alunos regulares do PPGEDU 
deverão submeter seus projetos de dissertação ao 
exame de qualificação e ter aprovação para 
continuar vinculado ao programa. 

§1º Para o encaminhamento do pedido do exame 
de qualificação do projeto de dissertação, o 
estudante deverá ter cursado 50% dos créditos. 

§2º Os projetos de dissertação deverão ser 
submetidos ao exame de qualificação no prazo 
máximo de 18 (dezoito) meses, após a primeira 
matrícula,  

§3º Caso o prazo para o exame de qualificação do 
projeto de mestrado seja excedido, o aluno e o 
orientador precisam encaminhar ao Colegiado do 
Curso uma justificativa sobre o motivo do atraso e 
a indicação de uma data para submissão ao exame 
de qualificação. Cabe ao Colegiado julgar a 
situação como procedente ou considerar se é 
motivo de desligamento do curso. 

§4º O mestrando deverá entregar na Secretaria do 
PPGEDU com no mínimo um mês de antecedência à 
data de defesa da qualificação do projeto: 03 (três) 
exemplares do projeto de dissertação redigido 
conforme as Normas da ABNT e o “Formulário de 
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encaminhamento para o exame de qualificação de 
mestrado” disponível no site do PPGEDU.  

§5º A banca examinadora será constituída por três 
professores, considerando os seguintes critérios: 

I - O orientador é membro nato e preside a Banca 
Examinadora; 

II - Pelo menos um examinador deverá ser docente 
da FURG, excetuando o orientador; 

III - Pelo menos um examinador deverá ser externo 
à FURG e vinculado a uma instituição de ensino 
superior e preferencialmente vinculado a um 
programa de pós-graduação. 

IV - Todos os membros da banca deverão possuir 
título de Doutor, sendo que, pelo menos um dos 
professores deverá ter o título de Doutor em 
Educação 

§6º O exame de qualificação do projeto de 
dissertação será realizado por meio de 
apresentação pública na presença do orientador e 
do membro da FURG. O membro externo à FURG 
poderá participar das seguintes formas: através do 
envio de parecer, por vídeo conferência ou 
presencialmente, desde que seja sem ônus para 
PPGEDU. 
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§7º  Independente da forma de participação no 
exame de qualificação, todos os membros deverão 
emitir um parecer por escrito.  
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XII DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

ARTIGO 47º O estágio de docência é parte 
integrante da formação do pós-graduando,  
objetivando a preparação para a docência e a 
qualificação do ensino de graduação, sendo 
obrigatório para todos os bolsistas do Programa de 
Demanda Social (Portaria nº 052/02 da CAPES).  

ARTIGO 48º A duração mínima do Estágio de 
Docência será de (01) um semestre e máxima de 
(02) 2 semestres letivos. 

§1º compete ao Colegiado do Programa de 
Bolsa/CAPES, registrar e avaliar o estágio de 
docência para fins de crédito do pós-graduando, 
bem como a definição quanto à supervisão e o 
acompanhamento do estágio (Portaria nº 052/02 da 
CAPES);  

§2º o docente de ensino superior que comprovar 
tais atividades, ficará dispensado do estágio de 
docência (Portaria nº 052/02 da CAPES); 

§3º Os estágio de docência será iniciado somente 
após a aprovação da proposta de estágio pelo 
Colegiado do Programa. 

§4º as atividades do estágio de docência deverão 
ser compatíveis com a área de pesquisa do 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEDU 

 

 36 

programa de pós-graduação realizado pelo pós-
graduando (Portaria nº 052/02 da CAPES).  
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XIII DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO 

ARTIGO 49º A dissertação será elaborada pelo 
aluno, sob aconselhamento do professor 
orientador e deverá estar vinculada a uma das 
linhas de pesquisa do Programa.  

ARTIGO 50º O aluno deverá entregar 03 (três) 
exemplares da dissertação à Secretaria do PPGEDU, 
redigidos conforme as Normas da ABNT para 
elaboração da dissertação com, no mínimo, um 
mês de antecedência à data da defesa da 
dissertação.  

ARTIGO 51º A banca examinadora será constituída 
por três professores, que necessariamente deverão 
estar presente no momento da defesa, 
presencialmente ou por web conferência, 
considerando os seguintes critérios: 

I - O orientador é membro nato e preside a Banca 
Examinadora; 

II - Pelo menos um examinador deverá ser docente 
da FURG, excetuando o orientador; 

III - Pelo menos um examinador deverá ser externo 
à FURG e vinculado a uma instituição de ensino 
superior. 
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IV - Todos os membros da banca deverão possuir 
título de Doutor, sendo que, pelo menos um dos 
professores deverá ter o título de Doutor em 
Educação. 

ARTIGO 52º A dissertação será avaliada pela Banca 
Examinadora em uma sessão pública de defesa em 
que são considerados os seguintes pontos:  

I - A qualidade e relevância científica do texto e 
resultados da dissertação, bem como os aspectos 
de estilo e formato;  

II - A apresentação oral, nos aspectos de 
capacidade de estruturar a síntese do trabalho de 
dissertação no prazo estabelecido de até 30min;  

III - A capacidade de argumentar objetivamente 
sobre as questões levantadas pela Banca 
Examinadora e de demonstrar conhecimento na 
área em que se situa o trabalho de dissertação.  

§1º Cada membro da Banca Examinadora, receberá 
uma cópia da dissertação, devendo, após sessão de 
defesa pública, emitir parecer por escrito de 
aprovação, aprovação com recomendações ou 
reprovação;  

§2º Em caso de empate, o membro externo a FURG 
tem o voto de qualidade.  
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§3º A defesa da dissertação será realizada por meio 
de apresentação pública na presença de todos os 
membros. Caso um dos membros esteja impedido 
de participar presencialmente, poderá participar 
através de vídeo conferência, contudo é necessário 
que envie o parecer com 24 horas de antecedência. 

ARTIGO 53º Após a incorporação das eventuais 
sugestões/alterações propostas pela Banca 
Examinadora em parecer constantes na Ata de 
Defesa, 01 (uma) cópia da dissertação impressa 
deverá ser encaminhada juntamente com 02 (duas) 
cópias digitais em versão PDF (Arquivo Único) 
acompanhada de parecer do orientador de que as 
alterações foram efetuadas à Secretaria do 
Programa até 03 (três) meses após a data da 
defesa. A versão final, tanto impressa, quanto em 
CD, deverá ser entregue com a capa padrão do 
programa, disponibilizada na página do PPGEDU.  

ARTIGO 54º O título de Mestre em Educação só será 
emitido após reunião do Colegiado do Curso em 
que a aprovação da dissertação for homologada 
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XIV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 56º Os casos omissos serão julgados pela 
Coordenação do Programa.  

ARTIGO 57º Estas normas internas entram em vigor 
após sua aprovação pela Coordenação do 
Programa, revogadas as disposições em contrário.  

 

 


