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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/CAMPUS JATAÍ 

 

CAPÍTULO I 

 

Da Caracterização e Objetivos do Programa 

Art. 1.  - O Programa de Pós-graduação em Educação – Curso de Mestrado – (PPGE) do 

Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás é regido pelo Regulamento Geral da 

Universidade Federal de Goiás e por este Regulamento. 

Art. 2. - O PPGE tem como objetivos: 

I. Permitir aos estudantes no nível de mestrado desenvolver trabalhos de 

pesquisa e de ensino,  qualificando-os para a docência no Ensino 

Superior e para a pesquisa em Educação; 

II.  Promover condições necessárias para o desenvolvimento de pesquisas 

que contribuam com um permanente aprimoramento científico e 

didático no campo da Educação; 

III. Contribuir com a produção e sistematização de conhecimentos na área 

da Educação, abordando problemas relevantes e cientificamente 

estabelecidos sobre as questões nacionais e regionais pertinentes aos 

processos de natureza educacional; 

IV. Ampliar a produção científica na área da Educação, favorecendo a 

concentração de recursos humanos com interesse na Pesquisa em 

Educação na UFG/CAJ, visando contribuições científicas para o 

contexto educacional regional. 

V. Apoiar, no nível de pós-graduação, as licenciaturas existentes no 

Campus da UFG em Jataí, ressaltando sua relevância social e 

promover sua valorização acadêmica junto à comunidade, 

consolidando um espaço formal de reflexão e produção de 

conhecimento educacional. 
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VI. Desenvolver linhas de pesquisa na área de concentração educação ou 

em outras que vierem a ser criadas oportunamente pela coordenadoria 

do Programa, conforme a dinâmica deste o exigir 

Art. 3. - O PPGE tem como princípio o incentivo à interdisciplinaridade e à autonomia no 

desenvolvimento de estudos e na produção acadêmica. 

 

CAPÍTULO  II 

Da Estrutura Acadêmica (Curricular) 

Art. 4. - O Programa é estruturado em uma Área de Concentração composta por duas Linhas 

de Pesquisa, sistematizadas em torno de disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas, 

atividades complementares e atividades de orientação. 

Parágrafo 1 – As disciplinas obrigatórias são aquelas consideradas fundamentais,      

contemplando as necessidades formativas de ambas as linhas de pesquisa. 

Parágrafo 2 - As disciplinas eletivas são as consideradas importantes para o 

aprofundamento teórico-metodológico, estando ligadas à Linha de Pesquisa. 

 Parágrafo 3 – Atividades complementares são as definidas pela Linha de 

Pesquisa de opção do aluno ingresso e envolvem estudos, seminários e outros, 

conforme resolução específica da Coordenadoria da Pós-Graduação. 

Parágrafo 4 – São consideradas atividades complementares as atividades que 

fomentem a formação do aluno como pesquisador, com destaque para: 

I - Participação em projetos e em grupos de pesquisa que fomentem a 

formação do aluno como pesquisador; 

II - Participação em Congressos, Simpósios e similares; 

III - Participação em seminários de pesquisa; 

IV - Participação em colóquios, oficinas e seminários temáticos; 

V - Apresentação de trabalhos em Congressos e similares; 

VI - Elaboração e publicação de textos para divulgação de pesquisas e 

estudos; 

VII - Elaboração e publicação de artigos em revistas especializadas; 

VIII – Traduções; 

IX - Elaboração de materiais didáticos (livros, vídeos, softwares etc.); 
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X - Integração/contatos com grupos de pesquisa e cursos de outras 

universidades no Brasil e no exterior; 

XI - Atividades em Estágio de docência na Graduação, conforme 

definido nas Normas Complementares (Resolução CEPEC 472/99).  

 

 Parágrafo 5 – A coordenação das respectivas atividades será exercida pelos 

orientadores ou por membro do corpo docente da referida Linha de Pesquisa, a ser 

definido pela Coordenadoria da Pós-Graduação. 

Art. 5. - Os componentes curriculares e atividades do Programa poderão ser oferecidos 

regularmente durante o semestre letivo e excepcionalmente concentrados, podendo ser 

ministrados por docentes do Curso ou por visitantes, conforme as normas vigentes e o 

calendário aprovado pela Coordenadoria da Pós-Graduação. 

Dos títulos e certificados 

Art. 6. - Será conferido o título de Mestre em Educação, com referência à Área de 

Concentração e Linha de Pesquisa, ao aluno que satisfizer todas as exigências deste 

Regulamento e das normas gerais de funcionamento dos Programas de Pós-graduação da 

Universidade Federal de Goiás, essencialmente as seguintes: 

I – Completar vinte (20) créditos na realização de disciplinas, correspondendo a 

300 horas; 

II – Tiver concluído todas as etapas e prazos regulamentares; 

III – For aprovado no exame de qualificação; 

IV – Tiver sua Dissertação de Mestrado defendida e aprovada por uma Banca 

Examinadora, obtendo os dezesseis (16) créditos correspondentes, sem 

equivalentes em horas. 

V – Tiver entregue o texto final corrigido, conforme  resolução específica do 

Programa. 

Parágrafo único - A expedição do diploma fica condicionada à homologação do 

parecer final da Banca Examinadora pela Coordenadoria da Pós-Graduação e ao 

cumprimento de normas previstas neste regulamento e/ou nos demais documentos 

da Universidade Federal de Goiás.  

CAPÍTULO III 

Da Estrutura Administrativa e da Coordenadoria da Pós-Graduação 

Art. 7 - O PPGE é administrado por uma Coordenadoria de Pós-Graduação e por uma 

Coordenação do Programa, sendo o Coordenador do mesmo  o seu representante oficial. 
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Art. 8 - A Coordenadoria da Pós-Graduação do PPGE é de caráter deliberativo e subordina-se 

hierarquicamente ao Conselho Diretor do Campus Jataí e a Conselhos Superiores da 

Universidade. 

Art. 9 - O PPGE é administrado por uma Coordenadoria da Pós-Graduação e uma 

Coordenação, com o apoio de uma Secretaria, diretamente subordinada à coordenação do 

PPGE. 

Parágrafo 1 – A constituição das Coordenadorias e Coordenações dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu obedecerá ao disposto nos artigos 65, 66 e 67 e 

respectivos parágrafos do Regulamento Geral da UFG. 

Parágrafo 2 - A secretaria desempenhará atribuições definidas por resoluções 

específicas da Coordenadoria da Pós-Graduação em conformidade com as 

orientações e normas do Campus Jataí, observada a descrição institucional de 

cargos e salários.  

Art. 10 - A Coordenadoria da Pós-Graduação é responsável pela coordenação didático-

científica e administrativa do mesmo. 

Art. 11 – São competências da Coordenadoria da Pós-Graduação: 

I- Aprovar as comissões constituídas por professores do Programa para exercerem 

atividades acadêmicas e administrativas no mesmo;  

II- Deliberar sobre alterações que vierem a ser introduzidas neste Regulamento, 

ou sobre casos omissos;  

III- Aprovar o planejamento de oferta de disciplinas e atividades complementares;  

IV- Aprovar edital de processo seletivo de acordo com as normas institucionais 

vigentes;  

V- Aprovar nomes de professores que comporão as bancas para exames de 

qualificação e defesa de dissertação;  

VI- Aprovar nomes de orientadores, conforme o disposto no art. 20 da Resolução 

CEPEC 1075; 

VII- Aprovar a indicação de docente sugerido pelo orientador para atuar como 

coorientador;  

VIII- Deliberar sobre aproveitamento de disciplina(s) cursada(s) em Programa(s) 

de Pós-Graduação stricto sensu, em conformidade com o art. 44 da Resolução 

CEPEC 1075;  

IX- Deliberar sobre a inscrição de alunos especiais em disciplinas;  
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X- Apreciar pedidos de prorrogação de prazos formulados por discentes, na forma 

do disposto no art. 35, Parágrafo único da Resolução CEPEC 1075 ou seu 

substituto; 

XI- Eleger, dentre os membros permanentes do corpo docente do Programa, o 

coordenador e o subcoordenador, conforme o Regimento Geral da UFG;  

XII- Deliberar sobre a aplicação de recursos destinados ao Programa pela 

Instituição ou por agências financiadoras externas;  

XIII- Apreciar e aprovar a prestação de contas dos recursos destinados ao 

Programa;  

XIV- Aprovar os critérios elaborados pela Comissão de Bolsas para a concessão 

de bolsas e para o acompanhamento dos bolsistas do Programa;  

XV- Deliberar sobre credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 

docentes do Programa;  

XVI- Deliberar sobre pedido de trancamento de matrícula nos casos previstos nas 

normas em vigor;  

XVII- Apreciar o relatório anual das atividades do Programa;  

XVIII- Propor sobre convênios de interesse do Programa;  

XIX- Reexaminar, em grau de recurso, as decisões do coordenador;  

XX- Elaborar o calendário de atividades do Programa.  

Parágrafo único. A Coordenadoria  da Pós-Graduação poderá delegar atribuições 

e competências às comissões, à exceção dos incisos I, II, IV, VIII, XI,XII, XIII, 

XIV, XV, XVII, XVIII, XIX deste artigo.  

Art. 12 - A Coordenadoria da Pós-Graduação  reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, 

extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocação do Coordenador ou a pedido 

da maioria simples de seus membros. 

Parágrafo 1 - De cada reunião será lavrada ata. 

Parágrafo 2 - Os processos a serem examinados em cada reunião serão 

distribuídos aos membros da Coordenadoria  da Pós-Graduação com prazo fixado 

em resolução específica, para que o conselheiro estude a questão e proponha 

parecer para apreciação. 

Parágrafo 3 - As votações serão feitas por maioria simples, tendo o Coordenador, 

além do voto singular, direito a voto de minerva. 

Art. 13 – A Coordenadoria da Pós-Graduação será constituída: 
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I – Pelo coordenador de curso que será seu presidente; 

II – Pelos professores vinculados ao Programa. 

III – Por representantes discentes, regularmente matriculados, na proporção de 

20% (vinte por cento) do número de professores, desprezada a fração, eleitos por 

seus pares entre os alunos que se candidatarem em reunião de discentes, 

convocada pela representação discente ou pelo Coordenador do Programa, para 

um mandato de um ano, permitida uma recondução consecutiva; 

IV – Por professores que, não estando incluídos nas condições especificadas no 

Regimento Geral da UFG, executem atividades relacionadas ao programa de pós-

graduação. 

Art. 14 - A Coordenadoria  da Pós-Graduação  será convocada pelo Coordenador do Curso ou 

seu substituto legal ou por solicitação de, no mínimo, metade de seus membros. 

Da Coordenação do Programa 

Art. 15 - A Coordenação da Pós-Graduação é responsável pela organização acadêmica e pelo 

funcionamento administrativo do Programa de Pós-Graduação, sendo formada por um 

Coordenador e um Subcoordenador, conforme prevê o Art. 67 do Regimento Geral da UFG e 

o Art. 17 da Resolução CEPEC 1075. 

Parágrafo 1 - A Coordenação do PPGE é exercida por docentes do corpo 

permanente do Programa, pertencentes ao quadro da carreira docente do Campus 

Jataí da Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí. 

Parágrafo 2 - O Coordenador e o Subcoordenador do PPGE serão escolhidos em 

reunião específica da Coordenadoria do Programa, observando o disposto no Art. 

67 do Regimento Geral da UFG, sendo nomeados pelo Reitor, que enviará seus 

nomes à Pró-Reitoria de Pesquisa e  Pós-Graduação – PRPPG. 

Parágrafo 3 - O Coordenador e o Subcoordenador do PPGE serão nomeados pelo 

Reitor, após eleitos pelos seus pares, para um mandato de dois anos, sendo 

permitida apenas uma recondução consecutiva. 

Parágrafo 4 - Nos impedimentos temporários do Coordenador, todas as suas 

atribuições serão exercidas pelo Subcoordenador. 

Parágrafo 5 - Nos afastamentos ou impedimentos do Coordenador que resultarem 

em vacância do cargo de Coordenador do Programa, a coordenação será exercida 

pelo Subcoordenador até que o novo Coordenador seja nomeado pelo Reitor. 

Parágrafo 6 – A indicação do substituto legal do Coordenador será feita na 

primeira reunião ordinária da Coordenadoria da Pós-Graduação 
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Parágrafo 7 – Durante o estágio probatório o docente não poderá assumir a 

função de Coordenador do Programa. 

Art. 16 – Compete ao Coordenador do PPGE: 

I- Convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria da Pós-Graduação 

II- Representar o Programa;  

III- Supervisionar e coordenar as atividades acadêmicas e administrativas do 

Programa;  

IV- Promover regularmente a auto avaliação do Programa, com a participação de 

docentes e discentes;  

V- Preparar a documentação necessária à avaliação periódica do Programa pelos 

órgãos competentes e encaminhá-la à PRPPG para apreciação e controle.  

CAPÍTULO IV 

Do Corpo Docente 

Art. 17 - O corpo docente do PPGE compõe-se de Professores Permanentes, Professores 

Colaboradores e Professores Visitantes. 

Parágrafo 1 - O corpo docente do PPGE é constituído por professores da 

Universidade Federal de Goiás, podendo fazer parte do corpo docente professores 

de outras instituições de ensino superior ou profissionais de centros de pesquisa 

do país ou do exterior, de reconhecida competência na área de concentração do 

Programa, credenciados pela Coordenadoria da Pós-Graduação. 

Parágrafo 2 - O corpo docente será definido e aprovado pela Coordenadoria  da 

Pós-Graduação do PPGE de acordo com os critérios para credenciamento e 

demais normas e orientações vigentes. 

Art. 18 - O corpo docente do quadro permanente constituirá o mínimo de setenta por cento de 

todos os docentes envolvidos no Programa e será composto de professores com título de 

doutor, livre docente ou equivalente, em Educação ou em áreas afins, obtido em instituições 

nacionais ou estrangeiras credenciadas e reconhecidas pela CAPES. 

Parágrafo 1 – Professores de áreas afins poderão compor o corpo docente, desde 

que sua contribuição seja relevante para o desenvolvimento das atividades do 

Curso. 

Parágrafo 2 - Ao corpo docente permanente compete a execução das atividades 

relativas aos componentes curriculares, a projetos de pesquisa vinculados à(s) 

área(s) de concentração e às linhas de pesquisa e às atividades administrativas do 

Programa. 
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Parágrafo 3 - Somente os professores do quadro permanente poderão ser eleitos 

como Coordenador ou Subcoordenador do PPGE. 

Art. 19 - O corpo docente do quadro de colaboradores é constituído por professores da 

Universidade Federal de Goiás ou de outras instituições que, prestarem algum tipo de 

colaboração nas atividades de ensino e de pesquisa, de orientação ou de coorientação de 

dissertação, assessoria e outras atividades didático-científicas do Programa.  

Parágrafo 1 - Podem ser professores colaboradores aqueles com títulos de doutor, 

livre docente ou equivalente, nas mesmas áreas especificadas no Art. 19 deste 

Regulamento. 

Parágrafo 2 - O número de professores colaboradores não poderá ultrapassar o 

percentual recomendado pela Coordenação da Área da CAPES. 

Art. 20 - Ao corpo docente de professores visitantes, constituído por professores de outras 

instituições com títulos de doutor, livre docente ou equivalente, nas mesmas áreas 

especificadas no Art. 19, cabe desempenhar atividades de orientação de pesquisa, de 

assessoria ou relacionadas aos componentes curriculares. 

Parágrafo único - Os professores visitantes serão definidos de acordo com as 

normas vigentes e por convite da Coordenadoria  da Pós-Graduação do Programa, 

a partir de indicação do corpo docente, discente ou da própria Coordenadoria  da 

Pós-Graduação, face às necessidades do Programa. 

Art. 21 – Compete ao corpo docente do PPGE:  

I – Desenvolver as atividades relativas aos componentes curriculares; 

II – Propor, desenvolver e/ou coordenar projetos de ensino e de pesquisa; 

III – Propor à Coordenadoria da Pós-Graduação do Programa a criação, 

modificação ou extinção de componentes curriculares, área(s) de concentração, 

linhas de pesquisa, grupos ou núcleos temáticos de pesquisa, projetos de pesquisa 

e extensão; a realização de convênios de pesquisa interinstitucionais; a associação 

a entidades de caráter científico ou outras de interesse do Programa; a indicação 

de material bibliográfico para aquisição e outras discussões pertinentes; 

IV – Desenvolver atividades de orientação ou de coorientação de dissertação; 

V – Compor Comissões de Seleção de candidatos e de Bancas Examinadoras de 

Exames de Qualificação e de Defesa Pública de Dissertação; 

VI – Aprimorar suas atividades acadêmicas em geral e especificamente sua 

produção científica e técnica de modo a se adequar às expectativas de sua função 

e, sobretudo, aos parâmetros de avaliação docente e dos programas de Pós-

graduação vigentes; 



9 

 

 

VII – Desempenhar atividades acadêmicas e/ou administrativas, dentro dos 

dispositivos regulamentares, pertinentes ao Programa; 

VIII – Participar de processos avaliativos; 

IX – Envolver-se em grupos de pesquisa, propor e coordenar grupos de estudos e 

projetos, promover e organizar eventos vinculados ao Programa, participar de 

reuniões temáticas e de todas as demais atividades essenciais para o bom 

funcionamento do Programa. 

Parágrafo único - Somente professores com título de doutor, livre docente ou 

equivalente poderão ser membros de Bancas de Exame de Qualificação e de 

Defesa Pública de Dissertação.  

Art. 22 - O processo de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes 

será organizado a cada ano, pela Coordenação da Pós-Graduação, e será submetido à 

Coordenadoria da Pós-Graduação, após a avaliação do processo por uma comissão de dois 

docentes externos ao PPGE/UFG/CAJ e com atuação em Pós-Graduação Stricto Sensu em 

nível de doutorado. 

 

Art. 23 - O processo de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes 

levará em consideração a produtividade em atividades de pesquisa, sobretudo publicações, 

como artigos em periódicos, livros e capítulos de livro e trabalhos completos em 

QUALIS/CAPES da Área de Educação.  

Parágrafo único - O docente solicitante ao credenciamento ou recredenciamento 

deverá no momento de avaliação do processo: 

I- Pertencer ao quadro efetivo da Universidade Federal de Goiás, ou em caso de 

docentes externos ou bolsistas recém-doutores observar-se-á o que determinam as 

normas da CAPES. 

II- Ser portador de diploma de doutor em Educação ou áreas afins devidamente 

reconhecido pela CAPES a pelo menos dois anos, ou, em caso de menos de dois 

anos de titulação, respeitar-se-á o limite máximo de 1/3 do corpo docente.  

III- Atender aos requisitos de produção bibliográfica na média do Programa ou 

acima desta, conforme estabelecido pela CAPES, para a criação de novos 

programas de Mestrado acadêmico em Educação.  

 

Art. 24 - No prazo estabelecido no calendário acadêmico do programa, o docente deverá 

protocolar seu pedido, utilizando requerimento específico que deverá ser acompanhado de: 

I- Indicação de pelo menos uma disciplina na qual pretenda atuar. 

II- Indicação de uma linha de pesquisa a qual pretenda se vincular. 
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III-  Indicação de áreas temáticas em que pretenda orientar, dentro da linha de 

pesquisa indicada. 

IV-  Projeto ou subprojeto a ser desenvolvido sob sua coordenação, compatível 

com a linha de pesquisa indicada. 

V- Uma cópia impressa atualizada e documentada do Curriculum Vitae, em versão 

Lattes. 

Parágrafo único - O descredenciamento ocorrerá em duas situações: à 

solicitação do docente; ou em caso de não cumprimento dos requisitos 

mínimos constantes no regulamento. 

CAPÍTULO V 

Da orientação 

Art. 25 – O aluno regularmente matriculado no PPGE terá direito a um orientador. 

Parágrafo 1 – O orientador de dissertação será definido pela Coordenadoria da 

Pós-Graduação, sendo seu nome publicado por ocasião da homologação dos 

aprovados na seleção para ingresso.  

Parágrafo 2 – Fica vedada ao corpo docente qualquer possibilidade de acordar 

orientação previamente. 

Art. 26 – Todas as atividades de orientação serão sistemáticas e programadas, objetivando o 

alcance da melhor formação acadêmica e científica do aluno e a consecução dos objetivos do 

Programa. 

Art. 27 – Cabe ao Orientador de Dissertação: 

I - Elaborar com o orientando um cronograma de trabalho;  

II - Acompanhar e avaliar continuamente o desempenho do aluno, informando 

formalmente à Coordenadoria  da Pós-Graduação ocorrências relevantes durante o 

curso até a entrega da versão definitiva do produto final;  

III - Emitir parecer prévio em processos iniciados pelo aluno para apreciação pela 

Coordenadoria  da Pós-Graduação;  

IV - Autorizar, a cada período letivo, a matrícula do estudante, de acordo com o 

seu planejamento acadêmico;  

V - Propor à Coordenadoria da Pós-Graduação o desligamento do aluno que não 

cumprir o seu planejamento acadêmico;  

VI - Autorizar o aluno a realizar o exame de qualificação e a defender o produto 

final;  
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VII - Escolher, de comum acordo com o aluno, quando se fizer necessário, 

coorientador.  

Parágrafo 1 - O orientador poderá ser substituído a seu pedido, ou mediante 

requerimento fundamentado do aluno à Coordenadoria da Pós-Graduação, uma 

única vez durante o curso. 

Parágrafo 2 - Na falta ou impedimento do orientador, a Coordenadoria  da Pós-

Graduação do Programa designará um substituto, em qualquer fase dos trabalhos. 

Art. 28 - Será permitida a coorientação de dissertação, inclusive por docentes de outras 

instituições, desde que aprovada pela Coordenadoria da Pós-Graduação do Programa, 

mediante requerimento e justificativa do aluno e com a anuência do Orientador. 

Art. 29 - O número mínimo e máximo de orientandos de dissertação por orientador será 

definido, periodicamente, conforme critérios e normas estabelecidos pela Coordenadoria  da 

Pós-Graduação do Programa, de acordo com as diretrizes da CAPES, as demandas da 

comunidade acadêmica e as condições de trabalho do corpo docente. 

CAPÍTULO VI 

Do Corpo Discente, da Seleção, da Matrícula, do Trancamento e da Jubilação 

Art. 30 - O corpo discente do PPGE será constituído de alunos regulares e especiais.  

Parágrafo 1- Alunos regulares são os alunos aprovados em processo seletivo, 

aceitos formalmente por um orientador e devidamente matriculados. 

Parágrafo 2 – Havendo vagas, o Programa poderá admitir, excepcionalmente, e 

por meio de processo seletivo, a inscrição em disciplinas isoladas de alunos, 

denominados alunos especiais, em consonância com as normas vigentes e 

conforme os termos definidos em Resolução específica da Coordenadoria  da Pós-

Graduação 

Parágrafo 3 – O número de vagas para alunos especiais será definido pela 

Coordenadoria  da Pós-Graduação. 

Parágrafo 4 – O aluno especial poderá obter apenas oito créditos (equivalente a 

duas disciplinas), estando estes relacionados às disciplinas eletivas. 

Art. 31 - O ingresso no PPGE é feito ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente, 

uma vez a cada semestre, por meio de exame de seleção de candidatos inscritos, constando, 

obrigatoriamente, de: 

I – Apresentação de projeto de pesquisa em sintonia com a área de concentração, 

linhas de pesquisa do Programa; 

II – Prova de conhecimentos na área de concentração e linhas de pesquisa do 

Programa; 
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III – Avaliação oral a ser feita pela banca designada para a seleção.  

Parágrafo 1– O detalhamento do processo seletivo e os critérios de avaliação 

serão definidos em Resolução da Coordenadoria  da Pós-Graduação. 

Parágrafo 2 - A Coordenadoria  da Pós-Graduação definirá os termos do edital de 

inscrição e seleção, devidamente aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, em conformidade com as normas vigentes, indicando o número de 

vagas, as condições e documentação exigidas dos candidatos, valor da taxa de 

inscrição, critérios e formas de avaliação, datas, horários e locais em que serão 

realizadas as inscrições e as atividades de seleção. 

Parágrafo 3 - A seleção dos candidatos será feita por uma comissão nomeada 

pela Coordenadoria da Pós-Graduação do Programa para tal fim, em consonância 

com as disposições deste Regulamento, com os termos do edital e demais normas 

complementares. 

Parágrafo 4 - Não será permitido que parente do candidato, consanguíneo ou não, 

integre a comissão examinadora para qualquer etapa do processo seletivo. 

Art. 32 - A inscrição dos candidatos poderá ser realizada por meio eletrônico, presencialmente 

na Secretaria do PPGE ou por procuração simples assinada pelo candidato, mediante o 

preenchimento de requerimento em formulário próprio, dirigido ao Coordenador do 

Programa. 

Parágrafo 1 – A inscrição dos candidatos somente será deferida após análise dos 

seguintes documentos obrigatórios:  

a) Preenchimento de requerimento de inscrição, disponível na Secretaria do 

Programa e/ou no site próprio do mesmo. Para portadores de diploma de outras 

áreas, o candidato deverá, ainda, anexar, à documentação necessária, justificativa 

detalhando seu interesse de pesquisa no tema escolhido, bem como sua 

qualificação para a pesquisa na área pretendida; 

b) Histórico escolar do curso de graduação concluído; 

c) Versão impressa do Curriculum Vitae gerado na plataforma eletrônica 

LATTES (http://www.cnpq.br), devidamente atualizado, com todos os 

documentos comprobatórios; 

d) Cópia xerográfica de: (i) diploma de curso superior, atestado ou declaração de 

conclusão do curso, emitida pela Instituição de origem, nos quais constem a data 

da colação de grau realizada ou a realizar; (ii) carteira de identidade e (iii) no caso 

de estrangeiro comprovante de situação regular no país e apresentação de diploma 

devidamente reconhecido ou de protocolo de encaminhamento de acordo com as 

normas brasileiras; (iv) Fotocópia do Título de Eleitor, com comprovante de 

votação na última eleição; 
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e) Declaração de ciência da exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20 horas 

semanais de dedicação ao Curso; 

 

f) Duas fotos 3x4 recentes; 

g) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor vigente em boleto 

fornecido pela Secretaria do Programa; 

h) 3 cópias do projeto de pesquisa, conforme resolução específica da 

Coordenadoria da Pós-Graduação; 

Parágrafo 2 – As inscrições somente serão deferidas após análise da 

documentação recebida pela Secretaria, observado o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no edital, incluindo o recebimento de toda a documentação 

pertinente, em conformidade com os prazos estabelecidos. 

Parágrafo 3 – A inscrição de candidato portador de diploma de curso superior de 

instituição estrangeira está sujeita à apresentação de documento de revalidação ou 

equivalente, observadas as disposições referentes a documentos escritos em língua 

estrangeira. 

Parágrafo 4 – A matrícula obedecerá rigorosamente o critério de classificação 

por orientador, previsto em resolução específica da coordenação geral do 

programa.  

Art. 33 - A Coordenadoria da Pós-Graduação do Curso homologará o resultado da seleção, 

publicará o resultado e divulgará as providências a serem tomadas. 

Art. 34 - Os alunos aprovados e classificados no exame de seleção para ocupar vagas no 

Programa como alunos regulares deverão matricular-se por componente curricular, 

observando-se pré-requisitos e/ou demais condições para a matrícula, compatibilidade horária, 

existência de vaga, Resoluções específicas da Coordenadoria  da Pós-Graduação do Programa 

e normas gerais de matrícula vigentes no âmbito da Universidade. 

Parágrafo 1– A matrícula deverá ser feita semestralmente, conforme calendário 

específico e em consonância com as normas e orientações vigentes. 

Parágrafo 2 – A não efetivação da matrícula no prazo definido implica a 

desistência do candidato, perdendo este todos os direitos adquiridos pela 

aprovação e classificação no processo seletivo. 

Parágrafo 3 – Não será permitida, no período de integralização do curso no 

mesmo Programa, a inscrição em disciplina na qual o aluno já tenha sido 

aprovado. 
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Art. 35 – Ao aluno será permitido requerer o cancelamento da inscrição em disciplina(s) 

desde que não se tenha completado trinta por cento (30%) das atividades previstas, salvo 

casos especiais especificados pela Coordenadoria da Pós-Graduação.  

Parágrafo 1 - O pedido de cancelamento de inscrição em disciplina constará de 

requerimento do aluno ao coordenador, com as devidas justificativas e 

aquiescência do orientador.  

Parágrafo 2 - Não constará do histórico acadêmico do aluno referência ao 

cancelamento de inscrição em qualquer disciplina. 

Art. 36 – O trancamento de matrícula somente poderá ser autorizado em casos de extrema 

relevância, após análise da Coordenadoria da Pós-Graduação, mediante apreciação de 

requerimento do aluno, acompanhado de parecer do orientador, com justificativa 

circunstanciada e comprovada e dentro dos prazos estabelecidos nas normas, resoluções e 

legislação pertinentes. 

Parágrafo único – O trancamento de matrícula, apenas uma vez e pelo período 

máximo de um semestre, não amplia o prazo para integralização dos créditos e 

defesa da dissertação. 

Art. 37 – Será jubilado o aluno que: 

I – Não se matricular em todos os semestres letivos, contados a partir de seu 

ingresso como aluno regular; 

II – Não cumprir os créditos em componentes curriculares e demais atividades 

intermediárias previstas neste Regulamento, nas Resoluções e normas 

complementares, dentro dos prazos definidos; 

III – Não for aprovado em defesa de dissertação dentro dos prazos estabelecidos 

neste Regulamento; 

IV – For desligado por decisão do Reitor conforme o Art. 165 do Regimento 

Geral da UFG;  

V – For desligado por decisão judicial;  

VI – Ferir protocolo de programa e convênio nacional ou internacional ao qual o 

estudante esteja vinculado;  

VII – Não cumprir as demais condições definidas nas normas gerais da Pós-

graduação e da Coordenadoria da Pós-Graduação do Programa. 

Parágrafo 1– O aluno será desligado imediatamente após o não cumprimento das 

etapas, condições e prazos previstos neste Regulamento e nas normas gerais da 

Pós-Graduação da UFG, ou imediatamente depois de votado o recurso nas 

instâncias competentes, quando for o caso. 
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Parágrafo 2 - O desligamento do aluno será precedido de comunicação formal ao 

mesmo, nos termos das normas gerais da Pós-Graduação da UFG. 

Da Avaliação do Corpo Discente 

Art. 38- A cada disciplina cursada ou atividade desenvolvida, com no mínimo 85% de 

frequência, deve corresponder uma avaliação de desempenho do aluno, sendo este avaliado 

pelos meios previstos na sua programação acadêmica e expressos mediante os seguintes 

conceitos: 

Conceito Significado Equivalência numérica 

A Muito Bom, aprovado, com direito a crédito De 9,0 a 10,0 

B Bom, aprovado, com direito a crédito De 7,0 a 8,9 

C Regular, aprovado, com direito a crédito De 5,0 a 6,9 

D Insuficiente, reprovado, sem direito a crédito Até 4,9 

Parágrafo 1 - A avaliação será de exclusiva responsabilidade do professor 

responsável pela disciplina ou atividade, sendo realizada por meio de provas, 

trabalhos, projetos ou atividades de natureza correlata, sempre de caráter 

documental e concernente aos conteúdos tratados. 

Art. 39 - O aluno regular do PPGE poderá requerer o aproveitamento de disciplinas cursadas 

em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecidos pelo órgão federal competente, 

inclusive aquelas cursadas anteriormente ao seu ingresso, desde que apresentem equivalência 

com a área de concentração e linha de pesquisa às quais o mesmo estiver vinculado e que 

tenham sido cursadas há, no máximo, cinco anos, conforme artigo 44, parágrafo 6 da 

Resolução CEPEC 1075. 

Parágrafo 1 – Considera-se aproveitamento, para os fins previstos neste 

Regulamento, a aceitação de créditos relativos a disciplinas cursadas pelo aluno, 

nas quais obteve aprovação.  

Parágrafo 2 – O requerimento deverá ser encaminhado à Coordenadoria  da Pós-

Graduação , acompanhado do histórico acadêmico, ementas e programas das 

disciplinas cursadas.  

Parágrafo 3 – É vetado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades 

complementares, conforme especificado no artigo 40 da Resolução CEPEC 1075. 

Parágrafo 4 – As disciplinas aproveitadas serão registradas no histórico com a 

indicação de aproveitamento de disciplina “AD” e o número de créditos 

correspondentes.  

Parágrafo 5 – Deverá ser registrado no histórico acadêmico do aluno o nome 

do(s) Programa(s) e da(s) IES no(s) qual(is) o aluno cursou a(s) disciplina(s) 

objeto de aproveitamento e a data de homologação pela Coordenadoria    da Pós-

Graduação do Programa.  
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Parágrafo 6 – O número máximo de créditos que poderão ser obtidos mediante 

aproveitamento de disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu será de quatro (04), equivalente a uma (01) disciplina eletiva.  

Dos prazos e créditos 

Art. 40 - A integralização dos estudos necessários à concessão do título de mestre será 

expressa em créditos e obedecerá ao previsto nas normas gerais da Pós-graduação da 

Universidade Federal de Goiás. 

Art. 41 - O curso de Mestrado em Educação deverá ser integralizado no prazo mínimo de 18 e 

no máximo de 24 meses.  

Parágrafo Único – Excepcionalmente, esse prazo máximo poderá ser prorrogado 

em até (06) seis meses, desde que o aluno tenha integralizado todos os créditos em 

disciplinas e de acordo com os critérios estabelecidos pela Coordenadoria  da Pós-

Graduação. 

Art. 42 – Para a obtenção do título de Mestre em Educação, o mestrando deverá completar 

pelo menos trinta e seis (36) créditos, assim distribuídos: 

a) No mínimo vinte (20) créditos em disciplinas, sendo oito (08) créditos em 

disciplinas obrigatórias e doze  (12) créditos em disciplinas eletivas; 

b) Dezesseis (16) créditos relativos à defesa e aprovação da dissertação de 

mestrado. 

Parágrafo Único - O aluno regular do Programa que desejar realizar estudos em 

instituições nacionais ou estrangeiras devidamente reconhecidas, credenciadas ou 

recomendadas pela CAPES, ou em outros Programas da UFG, poderá fazê-lo sem 

trancamento de sua matrícula no Programa, anexando ao seu requerimento o plano 

detalhado de estudos, com a anuência do orientador.  

Art. 43 - A integralização dos créditos em disciplinas deverá ser efetuada em até doze meses, 

contados a partir da data de início do primeiro período letivo em que o aluno se matriculou, 

descontados prazos decorrentes de eventual trancamento previsto neste Regulamento e em 

legislação superior. 

Do Exame de Qualificação da Dissertação e de sua Defesa  

Art. 44 – Os alunos do curso de mestrado deverão submeter-se obrigatoriamente a exame de 

qualificação após obterem os dezesseis créditos em disciplinas e após terem sido aprovados 

em exame de suficiência em língua estrangeira, a ser realizado até o final do primeiro 

semestre letivo após a matrícula.  

Parágrafo 1 – O exame de Qualificação será realizado mediante solicitação do 

orientador à Coordenadoria da Pós-Graduação, observadas as normas legais 

pertinentes. 
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Parágrafo 2 – O Exame de Qualificação consistirá de avaliação da dissertação em 

fase adiantada de elaboração, visando propiciar ao candidato subsídios, críticas, 

sugestões para o aprimoramento do trabalho produzido. 

Parágrafo 3 – No julgamento do material apresentado para o Exame de 

Qualificação, serão atribuídos os conceitos qualificado ou não qualificado, sendo 

que o aluno estará qualificado quando obtiver tal conceito com, pelo menos, dois 

examinadores. 

Parágrafo 4 – O depósito do texto referente ao exame de qualificação deverá ser 

feito na Secretaria do Programa, com antecedência mínima de trinta dias da data 

de sua realização e com antecedência mínima de 90 dias antes dos 24 meses 

previstos para conclusão do curso. 

Parágrafo 5 – Em caso de reprovação, o aluno poderá ser submetido a um novo 

exame em prazo a ser definido pela Coordenadoria  da Pós-Graduação do Curso. 

 

Parágrafo 6 – Se for reprovado pela segunda vez ou se não cumprir as condições 

e prazos regulamentares previstos neste Regulamento e nas Resoluções e normas 

do Programa, o aluno será automaticamente desligado deste. 

 

Parágrafo 7 – O aluno que não for aprovado no exame de suficiência de língua 

estrangeira oferecido pelo programa no primeiro semestre letivo, deverá 

apresentar até o final do segundo semestre letivo documentação comprobatória de 

aprovação em exame de suficiência realizado em outro programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu, ou ainda exames realizados em instituições devidamente 

habilitadas para essa certificação, sendo desligado do programa caso não 

apresente essa documentação até o final do segundo semestre letivo. 

 

Art. 45. Para a obtenção do título de Mestre em Educação será exigida obrigatoriamente, além 

de outras atividades estabelecidas pelo Regulamento e pelas normas gerais da Pós-graduação 

da UFG, a apresentação escrita de dissertação sobre trabalho de pesquisa, dentro da área de 

concentração e linhas de pesquisa do Programa. 

Art. 46 – O aluno só poderá apresentar a dissertação para defesa após ter sido aprovado no 

exame de qualificação e ter obtido todos os créditos exigidos, exceto os relativos à defesa e 

aprovação da dissertação. 

Art. 47 - A defesa pública da dissertação deverá ocorrer dentro dos prazos definidos neste 

Regulamento, quando ocorrerá o desligamento automático do aluno do Programa. 

Art. 48 - A dissertação de Mestrado será encaminhada à Coordenação do Programa pelo 

orientador, em versão impressa e eletrônica, mediante requerimento assinado pelo orientador, 
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solicitando as providências necessárias à sua defesa, com a antecedência mínima de quarenta 

e cinco dias e dentro dos prazos regulamentares.  

Parágrafo 1 – A defesa da dissertação deverá ocorrer no prazo máximo de 60 

dias contados a partir do depósito do texto na secretaria do programa. 

Parágrafo 2 – O número de cópias será definido em Resolução da Coordenadoria  

da Pós-Graduação. 

Parágrafo 3 - A dissertação de Mestrado deverá ser redigida em Língua 

Portuguesa, respeitando-se as normas da ABNT. 

Parágrafo 4 - A Coordenadoria  da Pós-Graduação, ouvidos os envolvidos no 

processo, aprovará a banca, a data, o horário e o local da defesa da dissertação, 

observando os prazos máximos para permanência do aluno no Programa. 

Parágrafo 5 - A Banca Examinadora será composta pelo Orientador e mais dois 

membros e dois suplentes, todos com titulação de doutor ou equivalente sendo 

que, pelo menos um dos membros deverá ser da comunidade externa à 

Universidade.   

Art. 49 - No julgamento da dissertação serão atribuídos os conceitos de aprovado ou 

reprovado. 

Parágrafo 1 - A aprovação ou reprovação deverá ser baseada em avaliação 

individual, feita pelos membros da comissão examinadora.  

Parágrafo 2 - Será considerado aprovado na defesa do trabalho final o candidato 

que obtiver aprovação unânime da comissão examinadora. 

Art. 50 - Em livro destinado a tal fim, será lavrada, pela Secretaria da Coordenação do 

Programa, ata de todo o processo de defesa e julgamento, contendo todas as informações 

necessárias e o parecer final da Banca Examinadora. 

Art. 51 – Após a defesa, o aluno deverá obedecer ao prazo máximo estipulado pelo Programa 

para a entrega da versão final da dissertação, conforme resolução específica da Coordenadoria 

da Pós-Graduação. 

Art. 52 – O parecer final da Banca Examinadora deverá ser homologado pela Coordenadoria 

da Pós-Graduação, após a entrega do final do texto com as adequações sugeridas pela banca e 

cumpridas todas as exigências do Programa, sendo então expedido  o diploma de Mestre em 

Educação, dentro da área de concentração do Programa, conforme as normas vigentes. 

Da Obtenção do Grau e Expedição do Diploma  

Art. 53 - Para a obtenção do grau de Mestre em Educação, o aluno deverá, no prazo 

regimental, satisfazer as exigências do Regimento Geral da UFG, deste Regulamento, bem 

como do Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UFG.  
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Art. 54. Para a expedição do diploma de Mestre em Educação, a coordenação do Programa 

encaminhará à PRPPG solicitação, instruída com os seguintes documentos:  

I - Ofício do Coordenador do Programa ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação;  

II - Requerimento do aluno solicitando a expedição do diploma;  

III - Cópia da ata da sessão pública de defesa; 

IV - Cópia do histórico acadêmico;  

V - Comprovante de quitação do pós-graduado com o Sistema de Bibliotecas da 

UFG;  

VI - Cópia do diploma de graduação;  

VII - Cópias da carteira de identidade e do CPF;  

VIII - Certidão de casamento ou documentos que comprovem alteração do nome;  

IX- Exemplares do trabalho final nas versões impressa e digital, a serem 

encaminhados à Biblioteca Central da UFG;  

X- Outros documentos que possam vir a ser exigidos pela PRPPG.  

Art. 55 - O registro do diploma de Mestre em Educação será processado pelo Centro de 

Gestão Acadêmica – CGA/PROGRAD/UFG –, por delegação de competência do Ministério 

da Educação, na forma da legislação específica. 

 

CAPÍTULO VII 

Das bolsas de estudo 

Art. 56 - Quando disponíveis recursos oriundos de convênios ou outras fontes, bolsas de 

estudos, bem como apoio financeiro para participação em eventos, poderão ser concedidos, 

obedecendo-se os critérios estabelecidos pelas agências de fomento, pelos órgãos concedentes 

e pela Coordenadoria  da Pós-Graduação do Programa. 

Parágrafo 1 - A alocação e o acompanhamento das bolsas serão feitos por uma 

Comissão específica, segundo critérios e normas estabelecidas pela 

Coordenadoria  da Pós-Graduação em Resolução própria, em conformidade com 

critérios e parâmetros das agências de fomento. 

Parágrafo 2 - As bolsas de estudos serão renovadas semestralmente, segundo 

critérios de desempenho estabelecidos pelo Programa, após parecer da Comissão 

de Bolsas. 
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Parágrafo 3 - Ouvido o orientador, o Programa poderá suspender, a qualquer 

momento, a concessão da bolsa, desde que se constate o não cumprimento das 

condições estabelecidas para a concessão da bolsa pela Coordenadoria  da Pós-

Graduação do Programa.  

Parágrafo 4 – O aluno bolsista deverá realizar estágio de docência ou cumprir 

quaisquer outras exigências determinadas pela agência de fomento financiadora, 

conforme previsto na legislação vigente. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das disposições gerais e transitórias 

Art. 57 – Além de cumprir todos os créditos, etapas, condições e prazos regulamentares, o 

aluno poderá participar de eventos científicos, publicar textos completos em periódicos ou 

anais e envolver-se em atividades acadêmicas definidas pelo orientador, enquanto estiver 

vinculado ao Programa. 

Parágrafo Único - Não há garantia de apoio financeiro para as participações 

mencionadas no caput deste artigo. 

Art. 58 – Normas e procedimentos complementares serão definidos em resoluções da 

Coordenadoria da Pós-Graduação e publicados nos veículos de comunicação do PPGE. 

Art. 59 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos em primeira instância pela 

Coordenadoria  da Pós-Graduação, cabendo recurso ao Conselho Diretor do Campus Jataí e 

aos conselhos superiores competentes. 

Art. 60 - O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 


