
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 MESTRADO ACADÊMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIÇOSA - MG 
 

SETEMBRO/2015 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

REGIMENTO INTERNO 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 
 

Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em Educação, nível de Mestrado, com área 
de concentração em Educação, tem por objetivo contribuir para a produção do 
conhecimento sobre a educação por meio do aprofundamento de estudos e 
pesquisas sobre temáticas relativas à formação de professores, às práticas 
educativas e às ações políticas que resultam da relação entre a educação, o Estado 
e a sociedade brasileira. 
 
Parágrafo único – O Programa permite o aprofundamento nas linhas de pesquisa 
“Educação Pública: sujeitos e práticas”; “Educação, Instituições, Memória e 
Subjetividade”; “Formação Humana, Políticas e Práxis Sociais”. 
 
Art. 2º - A organização e funcionamento do Programa obedecem às normas do 
Regimento de Pós-Graduação da UFV, além daquelas aprovadas pelos órgãos 
competentes da Universidade e as dispostas neste Regimento. 
 
Art. 3º - A coordenação didático-científica do Programa será exercida pela 
Comissão Coordenadora do Programa composta pelo Coordenador, três 
professores pertencentes ao corpo de orientadores e por um representante dos 
estudantes do Programa, conforme consta no Regimento de Pós-Graduação da 
UFV, em seu Capítulo IV, Art. 13. 
   
 

CAPÍTULO II 
DA ADMISSÃO AO PROGRAMA 

 
 
Art. 4º – O candidato ao Mestrado em Educação deverá possuir diploma de 
graduação plena em Pedagogia ou demais cursos de Licenciatura.  
 
Parágrafo Único - A critério da Comissão Coordenadora do Programa, ouvido o 
Colegiado do Curso, poderão ser admitidos candidatos com graduação plena em 
outras áreas, que possuam experiência na área da Educação. 
 
Art. 5º – O candidato ao Programa de Pós-Graduação em Educação deverá realizar 
sua inscrição para o processo seletivo no endereço eletrônico 

https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricaopos/instrucoes-inscricao-candidato. Na 
ocasião, deverá anexar no sistema de inscrição os seguintes documentos: 

https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricaopos/instrucoes-inscricao-candidato


 
I - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição disponível em: 
(http://www.ppg.ufv.br/formularios.php);; 
II - cópia autenticada do diploma de graduação ou declaração de conclusão do 
curso de graduação; 
III - cópia autenticada do Histórico Escolar do curso de graduação, explicitando 
sistema de avaliação; 
IV - Curriculum Vitae, cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), sem 

comprovantes.; 
V - cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 
VI - cópia da Carteira de Identidade; 
VII - cópia do Documento de Serviço Militar; 
VIII - cópia do Titulo de Eleitor; 
IX - cópia do CPF; 
pela Universidade Federal de Viçosa; 
X – proposta de pré-projeto de pesquisa; 
 

 
 Parágrafo Único - Caberá à Comissão Coordenadora do Programa analisar o 
pedido de inscrição do candidato e realizar sua homologação. 
 
Art. 6º – O processo seletivo será composto de três etapas eliminatórias: 
 § 1º - A primeira etapa constará de prova escrita versando sobre temas 

contemporâneos da educação. 
 

§ 2º – A segunda etapa constará de análise de pré-projeto de pesquisa dos 
candidatos aprovados na primeira etapa.  
 
I - Não serão aceitos projetos que não se adequarem à área de concentração e 
às linhas de pesquisa do Programa. 
 

 § 3º – A terceira etapa constará de arguição dos projetos dos candidatos 
aprovados na segunda etapa com membros da Comissão Coordenadora e um 
ou mais membros do corpo docente permanente. 

 
 I - A arguição versará sobre o conteúdo e a relevância da proposta de 

pesquisa apresentada e o curriculum vitae. 
 
 
Art. 7º – As vagas não serão obrigatoriamente preenchidas. 
  
  
Art. 8º – Ao se inscrever, o candidato declara aceitar as condições e normas 
estabelecidas no edital de seleção. 
 
 
     
 

 



CAPÍTULO III 
DO REGIME DIDÁTICO 

 
 
Art. 9 - Para obtenção do título de Mestre em Educação o estudante deverá cursar 
24 créditos em disciplinas, além da elaboração e defesa pública da dissertação de 
mestrado. 
  
Art. 10 - O estudante, juntamente com o orientador, deverá selecionar as 
disciplinas que irão compor seu Plano de Estudos, a ser aprovado pelo 
Coordenador do Programa e pelo Presidente do Conselho Técnico de Pós-
Graduação. 
 
Parágrafo Único - O Plano de Estudos do estudante deverá ser submetido ao 
Coordenador do Programa até o final do primeiro período letivo em que o 
estudante estiver matriculado e poderá sofrer revisão proposta pelo orientador em 
concordância com o estudante. 
 
Art. 11 - Com relação à proficiência em língua estrangeira, serão obedecidos os 
artigos 53, 54 e 55 do Regimento de Pós-Graduação da UFV. 
 
Art. 12 - O Estágio em Ensino é parte integrante na formação do pós-graduando, 
objetivando a preparação para a docência, a qualificação do ensino de graduação, e 
será obrigatório para todos os estudantes bolsistas do Programa. 
 
Art. 13 - O estudante deverá apresentar e ter seu projeto de dissertação aprovado, 
impreterivelmente, até o décimo quarto mês de sua matrícula no Programa. 
 Parágrafo Único - O estudante que não cumprir essa exigência deverá 
apresentar, juntamente com seu orientador, justificativa e novo cronograma de 
atividades, para avaliação e parecer da Comissão Coordenadora.  
 
 I – O estudante bolsista que descumprir a exigência deste parágrafo terá a 
sua bolsa de estudos cancelada. 
 
Art. 14 - É obrigatória a matrícula do estudante à disciplina EDU 797 - Seminário, 
em quatro períodos letivos. 
 
Art. 15 - A Comissão Coordenadora do Programa designará um dos professores do 
corpo permanente do Programa, credenciados na Pós-Graduação, para a função de 
Coordenador da disciplina Edu 797 - Seminário.  
 
 Parágrafo Único - Competirá ao professor Coordenador da disciplina EDU 
797- Seminário organizar a escala semestral de apresentação, sendo-lhe facultado 
alterá-la quando julgar conveniente. 
 
Art. 16 - O Coordenador da disciplina Edu 797 – Seminário, quando julgar 
conveniente, poderá determinar nova data ao estudante que não apresentou o 
seminário de dissertação no dia designado.  
 



Art. 17 - A duração máxima do Seminário de Dissertação será de 100 (cem) 
minutos, sendo 50 (cinquenta) minutos para a exposição do estudante, 20 (vinte) 
para intervenção do debatedor e o restante para o debate. 
 
Art. 18 - Caberá ao estudante, sob a supervisão de seu orientador, o preparo do 
conteúdo e a confecção de recursos audiovisuais para o bom desempenho da 
apresentação do Seminário de Dissertação.  
 
Art. 19 - Somente poderão ser realizados os Seminários de Dissertação cujos 
cartazes de divulgação tenham sido entregues ao Coordenador da disciplina Edu 
797 - Seminário com antecedência mínima de uma semana, bem como o resumo da 
apresentação.  
 
Art. 20 - Cada Seminário de Dissertação será presidido pelo respectivo 
Coordenador da disciplina EDU-797, sendo obrigatória a presença do Orientador. 
Em caso de impossibilidade, o Orientador poderá ser substituído por um dos 
conselheiros do estudante. 
 
Art. 21 - O Coordenador da disciplina EDU 797 - Seminário, em função da sugestão 
do Orientador, indicará um debatedor para o Seminário de Dissertação. As funções 
do debatedor são identificar, expor e discutir questões relevantes ao tema, 
incentivando a platéia ao debate e contribuindo para o enriquecimento da 
dissertação do estudante. 
 
Art. 22 - A avaliação da disciplina EDU 797 será feita por meio de conceito, 
respeitadas as normas constantes no Catálogo Geral da UFV. 
 
Art. 23 - Será aprovado na disciplina Edu 797 – Seminário, o aluno que: 
 
I – Obtiver freqüência mínima de 75% em um período letivo. 
II - Apresentar o seminário final de dissertação. 
III - Obtiver conceito S na avaliação do Seminário de Dissertação pelo Coordenador 
da disciplina Edu 797- Seminário. A avaliação do Seminário de Dissertação se fará 
a partir da avaliação conjunta do coordenador e do debatedor em relação à 
qualidade da pesquisa apresentada, conforme os seguintes critérios: construção e 
apresentação clara do problema, dos objetivos, dos procedimentos metodológicos 
e dos resultados.  
 
Art. 24 - O desligamento do Programa ocorrerá segundo os mesmos critérios 
estabelecidos no Art. 45 do Regimento de Pós-Graduação da UFV.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 
 

Art. 25 – Todo professor pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, portador 
do título de doutor em educação ou áreas afins, poderá ser credenciado como 
docente orientador do Programa, devendo apresentar uma solicitação formal de 
credenciamento à Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação e cópia do Curriculum Lattes atualizado. 
 
 
Art. 26 – O candidato ao credenciamento como docente orientador deverá 
demonstrar produção científica nos últimos três anos vinculada às linhas de 
pesquisa do Programa, com base nos seguintes critérios mínimos: 
 

I - apresentar média anual ponderada da produção qualificada em livros, 
capítulos, periódicos e trabalhos completos em anais, conforme o 
QUALIS-CAPES, equivalente à pontuação mínima especificado pela CA-
Educação/CAPES para curso com conceito 3 (três);  
II – apresentar, por quadriênio, 2 (dois) produtos bibliográficos em 
periódico, classificado, no mínimo, como B2, conforme o QUALIS-CAPES ; 
e  
III - uma orientação concluída de estudante de Iniciação Científica em 
Programas ou Projetos financiados por agências de fomento, tais como o 
PIBIC/CNPq e o PROBIC/FAPEMIG. 
 
Parágrafo Único - O docente que não apresentar a produção qualificada 

prevista nos incisos I e II poderá ser credenciado como docente colaborador,  
desde que apresente pelo menos três produtos qualificados no triênio e atenda ao 
que dispõe o inciso III. 

I – Os docentes colaboradores serão admitidos proporcionalmente ao 
total de docentes orientadores, não podendo ultrapassar a proporção de 1/3 (um 
terço) dos docentes do Programa. 

 
 

Art. 27 – O credenciamento do docente orientador terá a validade de quatro anos e, 
havendo interesse do orientador e do Programa, a proposta de recredenciamento 
será encaminhada à Comissão Coordenadora. A proposta deverá indicar que o 
orientador tenha: 

 
I - pelo menos um projeto de pesquisa aprovado ou submetido a órgãos 
públicos ou privados de fomento à pesquisa, a cada dois anos;  

           II – apresentar, por quadriênio, 3 (três) produtos bibliográficos em periódico    
classificado, no mínimo, como B2, conforme o QUALIS-CAPES ; e 

III - média anual ponderada da produção qualificada em livros, capítulos, 
periódicos e trabalhos completos em anais, conforme o QUALIS-CAPES, 
equivalente à pontuação mínima especificada pela CA-Educação/CAPES para 
curso com conceito 4 (quatro); 

           IV – ministrar aulas na graduação e na pós-graduação; 



V - tempo máximo de titulação de seus orientandos bolsistas, nos últimos três 
anos, não superior a 30 meses. 
 
Art. 28 – O professor orientador estará impossibilitado de assumir novas 
orientações quando: 
I – no período de dois anos consecutivos, não apresentar nenhuma publicação 
de artigo científico em revista qualificada (mínimo B2); 
II – o tempo médio de titulação de seus orientandos, incluindo bolsistas e não 
bolsistas, acumulado nos últimos três anos, for superior a 30 meses  

 
CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO DO ESTUDANTE 
 
 

Art.29 - A orientação dos pós-graduandos será realizada por um professor 
credenciado no Conselho Técnico de Pós-Graduação da UFV, pertencente ao grupo 
de professores orientadores do Programa de Pós-Graduação em Educação. 
 
Art.30 - A designação do orientador pela Comissão Coordenadora será feita 
durante a seleção dos candidatos e deve contar com a concordância do mesmo.  
 Parágrafo único- O orientador cujo tempo médio de titulação de seus 
orientandos, incluindo bolsistas e não bolsistas, acumulado nos últimos três anos, 
for superior a 30 meses não receberá novos orientandos e não será contemplado 
com recursos da CAPES/PROF, quando disponível.  
 
Art.31 - Cabe ao Orientador organizar o Plano de Estudos, juntamente com o 
estudante, além de orientar a pesquisa objeto da dissertação, avaliar e acompanhar 
o progresso e as dificuldades acadêmicas do estudante. 
 
Art.32 - O Orientador, com a participação do Orientando, poderá escolher 2 (dois) 
membros para compor o Comitê de Orientação na área de pesquisa em educação 
investigada pelo estudante. 
 Parágrafo Único – A composição do Comitê de Orientação deverá ser 
encaminhada à Coordenação do Programa até o décimo quarto mês de ingresso do 
estudante. 
 
Art.33 - O Orientador, ou qualquer membro da Comissão Orientadora, poderá ser 
substituído, mediante concordância das partes interessadas. 
 
 

 
CAPÍTULO VI 
DA PESQUISA 

 
 

Art.34 – Para atender às exigências referentes à elaboração da dissertação de 
mestrado, o estudante deverá apresentar à Comissão de Pesquisa do 
Departamento de Educação um Projeto de Pesquisa até o décimo quarto mês do 
início do Programa. 



  
SEÇÃO I 

DO PROJETO 
 
 

 
Art. 35 - O Projeto de Pesquisa é o instrumento que fornece as bases para 
elaboração da dissertação e constitui um passo importante na apropriação do 
método científico. 
 
 § 1º - O Projeto de Pesquisa será elaborado sob a supervisão do 
Orientador. 
 
     § 2º - O Projeto deve estar vinculado às seguintes linhas de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Educação: 
I – Educação Pública: sujeitos e práticas; 
II – Educação, Instituições, Memória e Subjetividade 
III – Formação Humana, Políticas e Práxis Sociais.  
 

     
Art. 36 - O Projeto de Pesquisa deverá obedecer ao formato exigido pelo Conselho 
Técnico de Pesquisa da UFV. 
 § 1º - O Projeto deverá conter os seguintes itens: introdução/delimitação 
do tema e do problema, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, 
bibliografia e cronograma de execução. 
 § 2º - O Texto do Projeto deverá ter entre 20 e 30 páginas, em espaço 1,5, 
com letra Times New Roman, fonte 12, margens 3,0 e formato A4. 
 § 3º - A folha de rosto deverá conter as assinaturas dos responsáveis pela 
pesquisa, isto é, do Orientador e do estudante. 
 
Art. 37 - O estudante encaminhará à Secretaria do Programa, 5 (cinco) cópias do 
Projeto de Pesquisa, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da 
apresentação. 
 
Art. 38 - O Projeto de Pesquisa será apresentado pelo estudante perante uma 
Comissão de Avaliação presidida pelo Orientador e composta por 1 (um) 
especialista da área e um membro do corpo de orientadores do Programa e seus 
respectivos suplentes.  
 Parágrafo Único - No caso de impossibilidade justificada de um dos 
membros da banca, o suplente deverá ser convocado com, pelo menos, 48 horas de 
antecedência. 
 
Art. 39 - O julgamento do Projeto de Pesquisa pelos membros da banca será 
realizado no dia e hora marcados para apresentação do referido projeto. 
 § 1º - Após a aprovação pela Comissão de Avaliação, o Projeto será 
encaminhado pela Secretaria do Programa ao Comitê de Ética, quando necessário, 
para parecer. Posteriormente, será remetido ao Conselho Técnico de Pós-
Graduação para registro após a ciência do Presidente da Comissão de Pesquisa, do 
Chefe do DPE e do diretor do CCH, conforme o regimento da UFV. 



 § 2º - A critério da Comissão Avaliadora do Projeto o estudante poderá 
solicitar a reapresentação do Projeto para nova avaliação.  
 I - A dissertação só poderá ser defendida após decorridos, pelo menos, 90 
(noventa) dias do registro do Projeto pela CTP, conforme o Regimento do Conselho 
Técnico de Pós-Graduação da UFV. 
 
 

SEÇÃO II 
DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
Art. 40 - A dissertação deverá ser defendida até o final do 24o mês do início do 
Programa, com o consentimento expresso da Comissão Orientadora do estudante, 
perante uma banca de, no mínimo, 3 (três) membros, sob a presidência do 
Orientador.  
  § 1o – Dos membros titulares da banca, propostos pela Comissão 
Orientadora e designados pelo Presidente do Conselho de Pós-Graduação, pelo 
menos 1 (um) deverá ser externo à Universidade Federal de Viçosa e não 
pertencer à Comissão Orientadora do estudante. 
  § 2o – A defesa da dissertação deverá ser pública. 
 
 Art. 41 - A dissertação deverá ser encaminhada aos membros da banca (efetivos e 
suplentes) com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis. 
 
 Art. 42 - O estudante deverá entregar à Coordenação 5 (cinco) cópias impressas da 
versão final da dissertação e 2 (duas) cópias em CD-ROM. 
 
 Art. 43 - Os resultados da pesquisa relatada na dissertação serão de propriedade 
da Universidade Federal de Viçosa e só poderão ser divulgados com a participação 
ou autorização expressa do Orientador e do Orientando. 
  § 1o – É obrigatória a menção da Universidade Federal de Viçosa e da 
Agência Financiadora tanto na dissertação quanto em qualquer publicação oriunda 
desta. 
 § 2o – Será exigido o comprovante de Revisão Lingüística em Língua 
Portuguesa da versão final da dissertação. 
  
 

 
CAPÍTULO VII 

DA BOLSA DE ESTUDOS 
 

 Art. 44 - O Programa terá uma Comissão para distribuição de bolsas e 
acompanhamento dos bolsistas. Essa Comissão será composta por três membros, 
no mínimo, incluindo o Coordenador do Programa, e representantes do corpo 
docente e discente. 
 
 Art. 45 - A Comissão de Bolsas, de acordo com a disponibilidade, concederá bolsa 
de estudo ao estudante regularmente matriculado no Programa. 
 



 Parágrafo único - A bolsa de estudos pertence ao Programa e não ao 
estudante. 
 
 Art. 46 - A bolsa terá duração inicial de 12 (doze) meses, seguida de renovação, se 
justificada pelo desempenho acadêmico do bolsista. 
 
 Parágrafo Único – Ao completar 24 meses matriculado no Programa, o 
estudante terá a sua bolsa de estudos automaticamente cancelada, 
independentemente do início do seu efetivo recebimento. 
 
 Art. 47 - A concessão da bolsa implica em dedicação exclusiva e em tempo integral 
pelo estudante ao Programa, bem como residência obrigatória na cidade de Viçosa, 
salvo durante o deslocamento para realização de pesquisa vinculada aos interesses 
do Programa. 
 Parágrafo Único - É vetado ao bolsista o exercício de qualquer atividade 
não relacionada aos objetivos do Programa; além disso, o aluno contemplado com 
bolsa não pode possuir vínculo formal de trabalho, seja ele como docente, 
pesquisador, técnico ou outro em atividade alheia ao Programa. O pós-graduando 
que passar a atuar como professor substituto em instituição pública de Ensino 
Superior, com a devida anuência do seu orientador e autorização da Comissão de 
Bolsas, pode manter sua bolsa Capes. No entanto, aquele que já se encontra 
atuando como professor substituto não poderá ser contemplado com a referida 
bolsa. 
 
 Art. 48 - O estudante não poderá usufruir de férias durante a vigência da bolsa, 
sendo-lhe permitido um recesso de até 30 dias por ano, com o período fixado em 
comum acordo com o orientador. 
 
 Art. 49 - O bolsista que se afastar de Viçosa por um período superior a 30 dias 
deverá obter o consentimento expresso de seu orientador, em correspondência 
dirigida à Coordenação do Programa.  
  
 Art. 50 – A bolsa poderá ser suspensa, ou cancelada, pela Comissão de Bolsas do 
Programa ou pela Agência Financiadora, por motivos acadêmicos, disciplinares ou 
financeiros, não cabendo qualquer direito de indenização ao bolsista. 
 
 Art. 51 – O trancamento de matrícula implica suspensão imediata da bolsa, sem 
nenhum direito adquirido no eventual retorno do estudante. É expressamente 
vetado o acúmulo de bolsas ou auxílios. 
 
 Art. 52 – A bolsa será cancelada caso o bolsista não tenha o Projeto de Pesquisa 
apresentado até o décimo quarto mês do início do Programa, respeitando o artigo 
14 deste Regimento. 
 
 Art. 53 - Bolsas provenientes de cotas extras, ou resultantes de trancamentos de 
matrícula, desligamentos ou desistências do Programa, ou mesmo defesas de tese, 
poderão ser alocadas a estudantes não-bolsistas, com base nos critérios de 
rendimento acadêmico, tempo previsto para integralização do Programa e outros 
que a Comissão de Bolsas julgar pertinentes.  



CAPÍTULO VIII 
DO TÍTULO ACADÊMICO 

 
 

Art. 54 - O título de Mestre em Educação será conferido ao candidato que:  
 

I. obtiver, pelo menos, 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas do 
Programa, com coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior 
a 2,0, e um mínimo de 12 (doze) créditos na área de concentração; 

 
II.  cumprir as exigências de Estágio em Ensino, quando aplicável; 

 
III.  cumprir as exigências do Seminário; 

 
IV. demonstrar capacidade de ler e interpretar textos em língua inglesa; 

 
V.  preparar e defender dissertação e nela ser aprovado. 

 
VI. entregar a versão final da dissertação em até 90 (noventa) dias da 

defesa da dissertação, conforme art. 82 do Regimento de Pós-Graduação 
da UFV. 

 
VII. Entregar na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação o 

comprovante de submissão de pelo menos 1 (um) artigo, referente à 
dissertação para publicação em revista qualificada. 

 
 
 § 1º - Poderão ser aproveitados, para satisfazer a exigência curricular, até doze 
créditos obtidos como estudante especial, ou aproveitados/transferidos até doze 
créditos obtidos em outro programa de mestrado, desde que aprovado pelo 
professor orientador e pela Comissão Coordenadora . 
 
 § 2º - É facultativa a obtenção de até 6 (seis) créditos, em disciplinas de Pós-
Graduação que não constem da relação das disciplinas da Área de Concentração ou 
de Domínio Conexo, desde que aprovado pelo Professor Orientador e pela 
Comissão Coordenadora. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 55 – A Comissão Coordenadora do Programa da Pós-Graduação em Educação 
promoverá avaliação e monitoramento das atividades realizadas no âmbito do 
Programa, tendo em vista a adequação do mesmo aos critérios estabelecidos pela 
CAPES e a elevação da qualidade das atividades de ensino e pesquisa 
desenvolvidas. 
 Parágrafo Único – O processo avaliativo referido no caput será realizado 
bianualmente e envolverá o Colegiado do Programa, que poderá propor estratégias 
para correção de rumos, quando necessário. 



 
Art. 56 – A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
poderá, a qualquer tempo, propor alterações no presente Regimento. 
 
Art. 57 – O não cumprimento das normas fixadas nesse Regimento será objeto de 
apuração pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, que deverá propor as providências cabíveis. 
 
Art. 58  – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora. 
 
Art. 59 – O presente regimento entrará em vigor na data de sua publicação, 
podendo ser alterado conforme a decisão da maioria simples do Colegiado do 
Programa. 
 
Art. 60 – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
                                Sala da Coordenação do PPGE, 08 de setembro de 2015. 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
 

 
 
 


