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FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE – FPS 

REGIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

TÍTULO I 

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

 
 

Art. 1º Este regimento disciplina no âmbito da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), a 

Pós-graduação Stricto Sensu. 

 
Art. 2º A Pós-graduação Stricto Sensu da FPS tem como objetivo qualificar e formar 

profissionais para o exercício da docência nas atividades de ensino superior e de Pós- 

graduação Lato Sensu, planejamento e execução de pesquisas e intervenção no campo da 

educação e da saúde. 

 
Parágrafo único: os Programas de Pós-graduação serão regidos por este Regimento e por 

seus Regimentos próprios, aprovados pelo Colegiado de Pós-graduação, respeitadas as 

disposições constantes no Regimento Geral da FPS e na legislação vigente. 

 
TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

Capítulo I 

Da Organização Geral 

 
 

Art. 3º A Pós-graduação Stricto Sensu da FPS é constituída por: 

a) Direção Acadêmica. 

b) Colegiado da Pós-graduação Stricto Sensu. 

c) Coordenação Pós-graduação Stricto Sensu. 

d) Vice-Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu. 

e) Secretaria Acadêmica. 
 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

Do Colegiado 

 
Art. 4º O Colegiado de Pós-graduação Stricto Sensu FPS é o órgão de coordenação didático- 

científica, sendo constituído pelos seguintes membros: 

I. Direção Acadêmica; 

II. Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu; 

III. Vice-Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu; 

IV. Representante da coordenação de um dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu. 

 
 

§ 1º A convite de membro do Colegiado e sem direito a voto, poderão participar das reuniões 

do Colegiado, outras pessoas além das referidas neste artigo, com a aprovação prévia de 2/3 

(dois terços) do plenário. 

 
Art. 5º Os Coordenadores e os Vice–Coordenadores da Pós-graduação Stricto Sensu, bem 

como do (s) Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu deverão pertencer ao quadro docente 

da FPS. 

 
§ 1º Os Coordenadores e os Vice–Coordenadores da Pós-graduação Stricto Sensu, bem como 

do (s) Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu serão designados pela Direção Acadêmica 

da FPS. 

 
Art. 6º As reuniões ordinárias do Colegiado de Pós-graduação Stricto Sensu terão 

periodicidade bimestral e, extraordinariamente, quando convocadas pela Direção Acadêmica, 

ou mediante solicitação expressa de 2/3 de seus membros, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas. 

 
Art. 7º São atribuições do colegiado da Pós-graduação Stricto Sensu: 

V. definir os programas e cursos que comporão a estrutura da Pós-graduação Stricto 

Sensu da FPS; 

VI. designar os Coordenadores e Vice-Coordenadores do(s) Programa(s) de Pós- 

graduação Stricto Sensu; 

VII. aprovar o corpo docente do(s) Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu; 

 



VIII. aprovar a proposta curricular do(s) Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu; 

IX. aprovar o regimento interno do(s) Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu; 

X. garantir, através de reuniões bimestrais, as intervenções pertinentes à manutenção da 

qualidade do(s) Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu; 

XI. decidir quanto aos desligamentos e afastamentos temporários dos Coordenadores e 

Vice-Coordenadores do(s) Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu; 

XII. acompanhar e avaliar os programas; 

XIII. pronunciar-se sobre convênios para oferecimento de Cursos/Programas de Pós- 

graduação Interinstitucionais; 

XIV. propor ao Diretor Acadêmico os nomes de docentes, de pesquisadores e de 

orientadores a serem credenciados e/ou descredenciados pelo Programa, a partir de 

critérios estabelecidos em seu Regimento; 

XV. garantir o desenvolvimentos dos relatórios CAPES nos prazos devidos; 

XVI. julgar os casos omissos ao regimento interno. 

 
 

Capítulo III 

Da Direção Acadêmica 

 
 

Art. 8º A direção da Pós-graduação Stricto Sensu será exercida pela Direção Acadêmica da 

Pós-graduação Stricto Sensu, competindo–lhe as seguintes atribuições: 

I. convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Pós-graduação Stricto Sensu; 

II. representar a Pós-graduação Stricto Sensu da FPS perante os órgãos oficiais; 

III. em sua ausência, designar substituto legal para representar a Pós-graduação Stricto 

Sensu da FPS perante os órgãos oficiais; 

IV. nas sessões do Colegiado de Coordenadores, o Diretor, como seu presidente, tem voto 

de desempate. 

 
Capítulo IV 

Da Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu 

 
 

Art. 9º A Coordenação e Vice-coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu serão exercidas, 

respectivamente, pelos Coordenador e Vice-Coordenador da Pós-graduação Stricto Sensu. 

Art. 10. Ao Coordenador compete-lhe as seguintes atribuições: 

 



I. participar das reuniões do Colegiado de Pós-graduação Stricto Sensu; 

II. coordenar as atividades da Pós-graduação Stricto Sensu; 

III. submeter ao Colegiado sugestões de modificações, solicitadas pelos Coordenadores de 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, nos curso de Pós-graduação Stricto Sensu; 

IV. convocar e presidir as reuniões bimestrais com os Coordenadores dos Programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu; 

V. elaborar e acompanhar processo contínuo de avaliação dos cursos existentes relativos à 

Pós-graduação Stricto Sensu; 

VI. desenvolver e propor políticas e diretrizes institucionais para a Pós-graduação Stricto 

Sensu; 

VII. elaborar, submetendo ao Colegiado da Pós-graduação, para divulgação, o catálogo e 

demais publicações relativas aos Programas de Pós-Graduação; 

VIII. desenvolver e propor os regulamentos dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 

e efetuar o seu acompanhamento e cumprimento após aprovação pelas instâncias 

superiores; 

IX. garantir o cumprimento do regimento interno da Pós-graduação Stricto Sensu; 

 
 

§1º O Colegiado de Coordenadores reúne-se, ordinariamente, pelo menos 2 (duas) vezes por 

semestre, ou quando convocado pelo Diretor Acadêmico da FPS. 

 
Art. 11. Ao Vice-coordenador compete-lhe as seguintes atribuições: 

I. assistir o Coordenador da Pós-graduação Stricto Sensu em suas atribuições; 

II. substituir o Coordenador da Pós-graduação Stricto Sensu em suas ausências. 

 
 

CAPÍTULO V 

Da Coordenação dos Programas da Pós-graduação Stricto Sensu 

 
 

Art. 12. A Coordenação dos Programas da Pós-graduação Stricto Sensu será exercida pelo 

Coordenador do Programa, competindo–lhe as seguintes atribuições: 

I. exercer, como órgão deliberativo, normativo e consultivo, a orientação didática do 

curso; 

II. coordenar as atividades do programa da Pós-graduação Stricto Sensu; 
 

 

 



III. acolher as comissões de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES; 

IV. supervisionar e orientar os trabalhos da Secretaria do Programa, zelando por sua 

produtividade e eficiência; 

V. organizar o calendário de atividades do Programa em consonância com o calendário 

acadêmico da FPS; 

VI. submeter ao Colegiado do respectivo Programa da Pós-graduação Stricto Sensu 

modificações no plano do Curso, e encaminhar a proposta consequente aos órgãos 

competentes para aprovação; 

VII. fixar diretrizes dos planos de ensino das disciplinas com os respectivos docentes do 

Programa da Pós-graduação Stricto Sensu; 

VIII. executar, mediante deliberação do colegiado, a indicação ou substituição de docentes; 

IX. sugerir providências para o constante aperfeiçoamento de seus docentes; 

X. definir questões referentes à matrícula, re-matrícula, trancamento ou cancelamento de 

matrículas, dispensa de disciplinas, aproveitamento e reconhecimento de créditos, bem 

como sobre representações e recursos que lhe forem dirigidos; 

XI. decidir, no caso de infração disciplinar, de acordo com as condições previstas no 

regimento geral, para esse tema; 

XII. elaborar a minuta do edital para o processo seletivo e o calendário de atividades do 

programa, de acordo com as normas institucionais vigentes; 

XIII. coordenar as atividades referentes aos relatórios do programa de mestrado para a 

CAPES; 

XIV. representar o programa junto aos órgãos deliberativos e executivas da FPS na forma  

do seu Regimento Geral; 

XV. aprovar, com o colegiado do respectivo programa, a comissão examinadora para os 

exames de qualificação, pré-banca e banca indicada pelo orientador; 

XVI. acompanhar e avaliar as atividades do programa em articulação com a coordenação da 

Pós-graduação Stricto Sensu, dos coordenadores de curso de graduação e pesquisa da 

FPS; 

XVII. garantir o cumprimento dos procedimentos estabelecidos pelo colegiado do respectivo 

programa quanto à efetiva orientação acadêmica da dissertação do pós-graduando; 

XVIII. definir junto ao colegiado do respectivo programa os critérios para alocação de 

possíveis bolsas e acompanhamento do desempenho dos bolsistas; 

 



XIX. zelar pelo cumprimento do calendário acadêmico, garantindo a integralidade das 

atividades acadêmicas durante o período previsto do programa; 

XX. propor estratégias de acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do curso; 

XXI. identificar e propor à coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu, medidas 

necessárias ao bom andamento do curso; 

XXII. Identificar, com o colegiado do respectivo programa, os orientadores considerando a 

necessidade de distribuição equânime entre os docentes do programa, bem como os 

procedimentos de substituição; 

XXIII. determinar, com o colegiado do respectivo programa, a prorrogação de prazo para 

depósito da qualificação, pré-banca e banca de defesa da dissertação; 

XXIV. aprovar, com o colegiado do respectivo programa, e encaminhar ao Coordenador da 

Pós-graduação Stricto Sensu propostas de criação de disciplinas obrigatórias e/ou 

optativas para avaliação pelo Colegiado da Pós-graduação Stricto Sensu e submissão e 

aprovação pela CGAA; 

XXV. Manter cadastros atualizados de programas das disciplinas e da produção científica 

docente e discente; 

XXVI. divulgar, entre os alunos, o Regulamento da Pós-graduação Stricto Sensu, o 

Regulamento do Programa e as deliberações do Colegiado; 

XXVII. propor ao colegiado de Pós-graduação Stricto Sensu da FPS, o credenciamento e 

descredenciamento de professores, pesquisadores e orientadores do Programa, 

segundo os critérios estabelecidos no Regimento do Programa; 

XXVIII. deliberar, com o colegiado do respectivo programa, sobre os casos omissos neste 

regimento. 

 
Art. 13. Compete ao vice-coordenador do Programa substituir o coordenador em suas faltas e 

impedimentos, e auxiliar o Coordenador do Programa nas atividades de coordenação. O 

coordenador e vice-coordenador contarão com a assistência de uma secretaria executiva em 

suas atribuições acadêmico-administrativas. 

 
Parágrafo único. Os parâmetros de credenciamento e descredenciamento dos docentes 

permanentes, colaboradores e pesquisadores associados dos Programas deverão contemplar os 

critérios exigidos pela CAPES e a política de gestão estabelecida para a Pós-graduação Stricto 

Sensu da FPS em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 



Capítulo VI 

Da Secretaria 

 
Art. 14. Os serviços de apoio administrativo dos programas serão prestados pela Secretaria 

acadêmica de Pós-graduação Stricto Sensu e dirigido por um Secretário, auxiliado pelos 

assistentes permanentes e/ou eventuais. 

 
Art. 15. Ao Secretário incumbe: 

I. manter atualizados e devidamente resguardados os arquivos, especialmente os que 

registrem o histórico dos mestrandos; 

II. garantir as matrículas dos mestrandos para o respectivo registro; 

III. secretariar as reuniões do programa; 

IV. expedir aos professores e mestrandos os avisos de rotina; 

V. exercer tarefas próprias de rotina administrativa e outras que lhe sejam próprias de 

suas atribuições; 

VI. organizar os dados referentes aos relatórios do programa para a CAPES. 

 
 

TÍTULO III 

DOS PROGRAMAS 

 
Capítulo I 

Da Criação dos Programas 

 
 

Art. 16. As propostas de criação de Programas stricto sensu deverão ser orientadas pelas 

diretrizes do PDI e pelo Projeto Pedagógico Institucional – PPI da FPS. 

 
§ 1º As propostas de criação de Programas stricto sensu deverão ser previamente autorizadas 

pelo CGAA e submetidas ao colegiado de Pós-graduação da FPS para aprovação. 

§ 2º – Os Programas organizam-se segundo áreas de concentração e linhas de pesquisa 

atendendo as orientações do Planejamento Estratégico da FPS. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

Da Organização dos Programas 

 
 

Art. 17. Os Programas de Pós-graduação stricto sensu possuem (01) um nível: o de mestrado. 

Parágrafo único. Os Programas de mestrado poderão ser de natureza acadêmica e/ou 

profissional. 

 
Os Programas de mestrado compreendem: 

I. aulas das disciplinas do núcleo comum e eletivas; 

II. estudos individuais e em equipe; 

III. pesquisas seguindo as linhas estabelecidas nos Programas; 

IV. seminários; 

V. estudos de tópicos especiais avançados; 

VI. estágios supervisionados; 

VII. atividades que integrem os estudantes da graduação com a pós-graduação; 

VIII. atividades que integrem os estudantes da Pós-graduação com as atividades de extensão 

e de Responsabilidade Social. 

 
§ 1º As atividades previstas neste Artigo deverão ser especificadas no Regimento de cada 

Programa. 

§ 2º Os estudantes poderão se matricular em componentes curriculares oferecidos por outros 

Programas, desde que haja anuência do colegiado do programa. 

§ 3º Os Componentes Curriculares de núcleo comum de áreas interdisciplinares deverão ser 

definidas a partir do Regulamento de cada Programa. 

§ 4º Os Programas de mestrado são concluídos mediante aprovação dos créditos exigidos no 

Programa e pela elaboração e defesa de uma dissertação e/ou de um trabalho final definido no 

Regulamento do Programa. 

§ 5º Para que o estudante possa defender a dissertação de mestrado é necessário que tenha 

integralizado totalmente os créditos exigidos no Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

Dos Estudantes 

 
Art. 18. Será considerado estudante regular aquele que for aprovado e classificado no 

processo seletivo e que efetivar a matrícula, de acordo com o número de vagas oferecidas, 

conforme o Regimento vigente para o Programa. 

 
Art. 19. Poderá ser admitido, como estudante especial, o portador de diploma de curso 

superior de graduação, conforme estabelecido nos § 1º, § 2º e § 3º do Art. 20º, e anuência do 

colegiado do programa, nas áreas elegíveis de cada Programa. 

 
§ 1º Caberá a cada Programa definir, a partir de seu Regimento, o número máximo de créditos 

que poderá ser cursado pelo estudante especial matriculado no Programa. 

 
Capítulo IV 

Da Inscrição, Seleção, Admissão e Transferência 

 
 

Art. 20. Poderão ser admitidos nos Programas de Pós-graduação stricto sensu, mediante 

aprovação em exame de seleção, os candidatos portadores de diploma de nível superior em 

nível de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC, nas áreas especificadas na proposta 

do Programa aprovado pelo colegiado de Pós-graduação da FPS. 

 
§ 1º Entende-se por portadores de diploma de nível superior em nível de graduação, os 

diplomas de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, não incluídos os cursos sequenciais. 

§ 2º A aceitação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras 

depende de sua revalidação nos termos da legislação brasileira. 

§ 3º No caso dos estudantes estrangeiros que estejam estudando na FPS, no âmbito de acordos 

governamentais firmados entre o Brasil e seu país de origem ou de acordos interinstitucionais 

firmados entre a FPS e a instituição estrangeira, poderá ser aceito o diploma de nível superior 

de graduação emitido por instituição de ensino superior estrangeira sem a revalidação nos 

termos da legislação brasileira. 

 

 

 

 



Art. 21. A inscrição e a seleção de candidatos serão realizadas em datas estabelecidas no 

cronograma do colegiado da Pós-Graduação de acordo com os critérios e procedimentos 

definidos em edital específico. 

Parágrafo único. O número de vagas de cada Programa é fixado pelo colegiado anualmente, 

ouvido o Programa, e divulgado no edital de seleção. 

 
Art. 22. A seleção dos candidatos é realizada por comissão indicada pelo Colegiado do 

Programa, com anuência da Coordenação e Direção Acadêmica. 

 
Art. 23. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no 

edital. 

 
Art. 24. Os candidatos inscritos no processo de seleção deverão demonstrar, no exame de 

língua estrangeira, capacidade de leitura e compreensão de textos técnicos de sua área, em 01 

(uma) língua estrangeira, para os Programas de mestrado, ou apresentar certificado de  

fluência no (s) idioma (s) emitido (s) por instituição competente, de acordo com o Regimento 

do Programa. 

 
Capítulo V 

Dos Requisitos Acadêmicos 

 
 

Art. 25. A avaliação do aproveitamento do estudante é feita pela participação em todas as 

atividades do Programa. 

 
§ 1º A frequência é obrigatória e o mínimo exigido para aprovação é de 75% (setenta e cinco 

por cento) da carga horária prevista para cada componente Curricular. 

§ 2º Os resultados do aproveitamento são expressos sob a forma de notas e/ou conceitos 

conforme Regimento Geral da FPS. 

§ 3º Corresponde a 01 (um) crédito o cumprimento integral de no mínimo 15 (quinze) horas 

de atividades curriculares no respectivo Programa. 

 

 

 

 

 

 



Art. 26. O estudante pode solicitar, por meio de requerimento dirigido ao Coordenador do 

Programa, o aproveitamento de créditos obtidos em outros Programas de Pós-graduação 

stricto sensu. 

 
Parágrafo único. Caberá ao Programa definir em seu Regimento, o número de créditos a 

serem aproveitados, bem como os critérios para o seu aproveitamento. 

 
Art. 27. O estudante poderá requerer mudança da área de concentração ou da linha de 

pesquisa escolhida por ocasião da seleção. 

 
Parágrafo único. O requerimento é dirigido ao Coordenador do Programa, que o defere ou 

não, ouvido o orientador e consideradas as disponibilidades do quadro docente. 

 
Art. 28. O estudante poderá solicitar o trancamento em um ou mais componentes curriculares, 

desde que seja no prazo previsto no calendário acadêmico, e esteja em dia com suas 

obrigações acadêmico-administrativas para com a FPS. 

 
Art. 29. O estudante poderá solicitar afastamento temporário do Programa para tratar de 

interesses particulares, desde que seja no prazo previsto no calendário acadêmico, e esteja em 

dia com suas obrigações acadêmico-administrativas, e não tenha ultrapassado o cumprimento 

do prazo definido no Regulamento dos respectivos programas. 

 
§ 1º O trancamento da matrícula não invalida o cumprimento do prazo definido no Artigo 

deste Regulamento. 

§ 2º O estudante, regularmente matriculado, só tem direito a solicitar trancamento após ter 

cursado um semestre letivo, salvo justificativa aceita pelo respectivo Diretor Acadêmico. 

§ 3º O estudante bolsista que trancar a matrícula terá a bolsa cancelada, que será 

automaticamente concedida a outro estudante, de acordo com as normas de concessão de 

bolsa e com anuência da direção acadêmica. 

§ 4º Casos específicos relacionados à solicitação de trancamento antes do término do primeiro 

semestre letivo serão analisados pela Direção da Pós-graduação ouvidas as coordenações dos 

Programas. 

 

 



Art. 30. O estudante deve definir o tema e estruturar, juntamente com seu orientador, o 

projeto de qualificação de dissertação e/ou o trabalho final, nos casos do mestrado, e submetê- 

lo a exame de uma banca examinadora, instituída pelo Coordenador do Programa, ouvido o 

orientador. 

 
Parágrafo único. O prazo e a forma de apresentação do projeto de qualificação serão 

definidos em cada Programa por meio do seu Regimento. 

 
Art. 31. O projeto de que trata o Artigo 32º, deverá ser aprovado por uma comissão 

examinadora, presidida pelo orientador do estudante. 

 
§ 1º Além do orientador, a comissão examinadora deverá contar com no mínimo 01 (um) 

professor com titulação em nível de doutorado ou equivalente. 

 
Art. 32. O trabalho final, a dissertação deverá ser apresentada por escrito e presencialmente 

perante banca examinadora. 

 
§1º As dissertações deverão ser submetidas a uma banca examinadora, composta pelo 

orientador do estudante, que a presidirá, e por pelo menos 02 (dois) professores com titulação 

em nível de doutorado ou equivalente, 01 (um) dos quais não poderá pertencer ao quadro de 

docentes do Programa ao qual o estudante pertence. 

§ 2º O trabalho final que não for apresentado sob a forma de dissertação, no caso do Mestrado 

Profissional, deverá ser submetido a uma banca examinadora, composta pelo orientador do 

estudante, que a presidirá, e por pelo menos 02 (dois) professores com titulação em nível de 

doutorado ou equivalente, 01 (um) dos quais não poderá pertencer ao quadro de docentes do 

Programa ao qual o estudante pertence. 

§ 3º O tempo de duração para a apresentação de dissertações pelo estudante e as respectivas 

participações da banca examinadora será definido no Regimento de cada Programa. 

 
Art. 33. A avaliação do trabalho final da dissertação, exige o voto da maioria absoluta dos 

membros da banca examinadora e o resultado deverá ser registrado em ata própria. 

 
Art. 34. Na ata a que se refere o Artigo 33º deverá constar um dos seguintes resultados: 

 



I. aprovado; 

II. aprovado com reformulação, conforme orientação do Regulamento de cada Programa; 

III. reprovado. 

 
 

§ 1º Nenhum documento comprobatório de conclusão será emitido antes da entrega do 

trabalho final, da dissertação, em sua forma definitiva e antes da sua aprovação pelo 

orientador. 

§ 2º A não aprovação do trabalho final da dissertação, reformulado, dentro do prazo 

estipulado, implicará no desligamento do estudante. 

 
Art. 35. O prazo para a obtenção dos títulos é de: 

I. para o mestrado: no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 24 (vinte e quatro)meses. 

 
 

Parágrafo único. Os prazos referidos no Inciso I deste Artigo podem ser prorrogados, pelo 

Coordenador do Programa, por um período máximo de 12 (doze) meses, ouvidos o professor 

orientador e o Colegiado do Programa, mediante a realização de uma nova matrícula do 

estudante na disciplina de elaboração de dissertação. 

 
Art. 36. O número de créditos exigido para a obtenção dos títulos será definido no 

regulamento de cada programa. 

 
§ 1º Ficará a critério do Regimento do Programa estabelecer os requisitos para os créditos a 

serem aproveitados por estudantes oriundos de outros Programas da FPS, ou de outras 

instituições, por meio de transferência. 

 
Capítulo VI 

Do Desligamento 

 
Art. 37. Será desligado do Programa o estudante que, vencido o prazo mencionado no 

Parágrafo único do Artigo 35, não tenha defendido com êxito o seu trabalho final, sua 

dissertação. 

 

 

 

 



§ 1º Nesse caso, desde que o estudante do mestrado tenha integralizado os créditos exigidos 

pelo Programa e sido aprovado no exame de qualificação, terá o direito de pleitear o título de 

especialista na área, em observância aos critérios e exigências previstos no Regimento do 

Programa de Pós-graduação. 

§ 2º O estudante poderá, ainda, ser desligado do Programa por infringência ao Regimento 

Geral da FPS, na forma nele prevista. 

 
Art. 38. O estudante desligado do Programa pelo não cumprimento dos prazos 

regulamentares, poderá candidatar-se novamente à seleção, em igualdade de condições com 

os outros candidatos. 

 
Parágrafo único. Em caso de aprovação na seleção para o mesmo Programa, o estudante 

poderá aproveitar todos os créditos, desde que obedeça às condições de aproveitamento de 

crédito determinadas no Regimento do Programa. 

 
Art. 39. O estudante desligado e novamente aprovado em exame de seleção, para ter direito à 

nova defesa de dissertação, deverá: 

IV. cumprir todas as exigências do Regulamento Geral e do Regulamento vigente do 

Programa, no momento de sua readmissão, sendo abonadas as disciplinas e módulos 

plenamente cursados. 

V. inscrever-se e ser aprovado na disciplina “Dissertação”, no caso dos mestrados 

profissional e acadêmico; 

VI. estar em dia com suas obrigações acadêmico-administrativas perante a FPS. 

 
 

Capítulo VII 

Dos Docentes 

 
Art. 40. Os docentes, para comporem o Colegiado do Programa, deverão possuir o título de 

doutor ou equivalente e serão credenciados segundo os critérios estabelecidos no Regimento 

dos Programas. 

 
Parágrafo único. Os direitos e deveres dos docentes estão previstos no Regimento Geral da 

FPS e na legislação complementar. 

 



Capítulo VIII 

Dos Orientadores 

 
Art. 41. O estudante, ao ser selecionado para cursar o mestrado, terá direito a um orientador. 

 
 

Parágrafo único. O credenciamento dos orientadores e suas atribuições serão definidos pelo 

Regulamento de cada Programa. 

 
Capítulo IX 

Da Composição e Classificação do Quadro de Docentes do Programa 

 
 

Art. 42. Os docentes que fazem parte do quadro do Programa serão classificados como 

permanentes, colaboradores ou pesquisadores associados, de acordo com os critérios de 

credenciamento de cada Programa. 

 
§ 1º Docentes Permanentes são aqueles que atuam de forma indissociável nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, em tempo integral na FPS e no Programa. 

§ 2º Docentes Colaboradores são aqueles com tempo parcial no Programa, atuando em 

atividades de ensino e pesquisa. 

§ 3º Pesquisadores Associados são os docentes da FPS que colaboram em tempo restrito nas 

atividades de ensino e pesquisa no Programa. 

§ 4º Os critérios de enquadramento e as atividades inerentes a cada uma dessas categorias 

estão detalhados no Regimento de cada Programa. 

 
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 43. Caso o Programa disponha de bolsas, a respectiva distribuição deverá seguir normas 

específicas para este fim, a serem definidas pela Direção Acadêmica da FPS e pela 

Coordenação de Pós-Graduação, em concordância com o Coordenador do Programa e com as 

exigências do (s) órgão (s) de fomento do benefício. 

 

 

 

 



 

Art. 44. Os casos omissos neste Regimento Geral de Pós-graduação serão resolvidos pela 

CGAA. 

 
Art. 45. Este Regimento Geral entra em vigor após sua aprovação pelo CGAA, observadas as 

demais formalidades legais, revogadas as disposições em contrário. 

 
Carlos Santos Figueira 

Diretor Acadêmico da FPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


