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RESOLU

REGIMENTO DOS CURSOS DE POS-GRADUAcAO

NUMERO:
RE/D1R-033 .2

FL	 DE
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ENTRADA EM VIGOR:
01/03/95

SIGI LO:

L 

o Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no uso de suas atribuicOes, e tendo em vista

o Memorando CPG-031/95, de 21 de fevereiro de 1995,

RESOLVE

Aprovar as complementacOes e rnodificacão efetuadas, pelo Conseiho de POs-Graduacão, no

Regimento dos Cursos de Pos-Graduacão do INPE, parte integrante desta resolucão.

REVOGA:
RE:/DG-0 33 .i:
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REGIMENTO DOS CURSOS DE rOs-GRADuAçA0 DO INPE.

TITULO I
DAS FINALIDADES

9^v• Art. 1 0 - Os Cursos de Pós-Graduaço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -
ThIPE, doravante denominados Cursos, tern por objetivo, capacitar e atualizar recursos humanos nos
domInios da Ciência, Tecnologia e Aplicacoes, Espaciais e Atmosféricas, bern como em dornInios
correlatos.

Parágrafo Unico - Os Cursos reger-se-ão pelas normas ora baixadas e dernais
disposicOes legais e regulamentares aplicáveis.

Art. 2° - Os Cursos visam desenvolver e aprofundar estudos feitos em nIvel de
graduacào e compreendem dois nIveis de formacão, Mestrado e Doutorado, conduzindo aos graus
de Mestre e de Doutor, respectivamente.

Paragrafo 10 - 0 Mestrado objetiva enriquecer a competéncia cientIfico-profissional
de graduados.

Paragrafo 2° - 0 Doutorado obj etiva proporcionar ao cançlic!ato forrnação cientIfica
ampla e profunda, e desenvolver a capacidade de pesquisa independente e original.

TiTULO II
-	 DA ORGANIZAçAO GERAL

Art. 3° - A Pos-Graduaçâo, no INPE, tern a seguinte organizacão geral:

I - Conseiho de Pos-Graduaçâo;
II - Conseihos de Curso;
III - Corpos Docentes de Cursos;
IV - Corpos Discentes de Cursos;
V - Unidade de Ensino e Documentacão, e unidade de Pos-Graduação.

Paragrafo 1° - 0 Conseiho de Pos-Graduaçâo é o órgão de assessoramento do
Diretor do INPE na execucâo da polItica de capacitacão e .atualizacâo de recursos humanos, em
nIvel de POs-Graduação e e órgão superior de gestào acadêrnica e de deliberacao para questOes
relativas aos Cursos.

Paragrafo 2 0 - 0 Conseiho de Curso e o órgão de gestão acadêrnica e de deliberacão
para cada Curso.

Paragrafo 30 - 0 Corpo Docente de cada Curso é o conjunto de profissionais
habilitados e de reconhecida competência para o ensino em suas especialidades.

Parágrafo 4° - 0 Corpo Discente de cada Curso é o conjunto dos alunos nele
matriculados.
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Paragrafo 50 - As atividades acadêmico-administrativas de Pós-Graduacäo estão a
cargo da unidade de Ensino e Documentacâo, e da unidade de Pós-Graduacão, que integram a
Estrutura Organizacional do Instituto.

TITULO III
DO CONSELHO DE POS-GRADUAçAO

!,FTFR!!^*

Art. 4° - 0 Conseiho de Pos-Graduaçäo é composto de nove membros:

I - Sete docentes dos Cursos;

II - Titular da unidade de Ensino e Docurnentacão, e Titular da unidade de Pós-
Graduaçao, da Estrutura Organizacional do INPE

Parágrafo 10 - Os membros docentes serâo escolhidos em conformidade corn os
seguintes procedimentos:

i) Os Cursos elaborarâo listas trIplices indicando membros dos respectivos Corpos
Docentes.

ii) 0 Diretor do INPE escolherá e designará:

a) Quatro membros, urn de cada urna de quatro das diferentes listas trIplices
elaboradas pelos Cursos.

b) Três mernbros, urn de cada urn dos Cursos ainda nào contemplados no item a),
podendo ou não pertencer as listas trIplices.

Parágrafo 2° - 0 Presidente do Conseiho de Pós-Graduação será escoihido e
designado pelo Diretor do INPE, dentre os seus rnembros docentes.

Paragrafo 3° - Os membros docentes, incluIdo o Presidente, terâo mandato de dois
anos, podendo ser reconduzidos.

Art. 5° - 0 Conseiho de Pos-Graduaçâo reunir-se-á periodicarnente, por convocação
do seu Presidente.

Paragrafo 1° - 0 quorum para reunião será composto pelo Presidente e, no mInimo,
quatro outros membros do Conselho de Pos-Graduação.

Parágrafo 2° - As deliberacOes, exceto as cornplernentacôes e rnodificaçOes deste
regimento, serâo tornadas por rnaioria simples dos presentes.

Parágrafo 3° - 0 Presidente terá voto pessoal.

Art. 6° - Compete ao Conseiho de POs-Graduaçâo:

I - submeter propostas de polItica de ensino de Pós-Graduacào do INPE para
apreciacào e aprovação do Diretor do INPE, aplicando-as quando aprovadas;

II - submeter propostas de criacâo ou desativacâo de Cursos, para aprovação do
Diretor do INPE;
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III - deliberar sobre o Regimento de cada Curso e suas alteraçOes, propostos pelos
respectivos Conseihos de Curso;

IV - deliberar sobre a estrutura curricular dos Cursos, bern como eventuais
alteracOes, propostas através dos Conseihos de Curso pelos respectivos Corpos Docentes;

V - deliberar sobre a indicacão dos presidentes dos Conseihos de Curso, para
homologaco do Diretor do INPE;

VI - acompanhar e avaliar o progresso de cada Curso;

VII - deliberar sobre o nümero máximo de vagas em cada Curso, proposto pelo
respectivo Conseiho, para homologacào do Diretor do INPE;

VIII - deliberar sobre a admissão de candidatos ao Doutorado que não possuam o
tItulo de Mestre ou equivalente;

IX - deliberar sobre o desligamento de Discentes reprovados nos termos do
Paragrafo 3° do Art. 26 deste Regimento;

X - homologar a aceitacão do titulo de Mestre outorgado a alunos de Doutorado,
assim como a aceitacão de créditos já obtidos por estes alunos;

XI - deliberar sobre trancamento justificado de disciplina;

XII - deliberar sobre trancamentos temporários de matrIculas;

XIII - julgar recursos a ele encaminhados;

XIV - propor ao Diretor do INPE complementacOes e rnodificacOes no Regimento
dos Cursos de Pos-Graduacao quando aprovadas por maioria de dois terços dos membros;

XV - zelar pelo cumprimento do' presente Regimento, das normas sobre o assunto e
demais disposicOes pertinentes;

XVI - deliberar sobre os casos omissos neste Regimento;

XVII - exercer outras atribuicOes correlatas, por determinaçäo do Diretor do [NPE.

Art. 7° - AtribuicOes do Presidente do Conseiho de Pos-Graduacäo:

I - convocar o Conselho de Hs-Graduação, divulgando previarnente a agenda da
reuniäo;

II - convidar, quando necessário, pessoas nâo pertencentes ao Conseiho para
esciarecimentos de matérias em discussão;

III - designar membros do Conseiho de Pós-Graduaçâo para relatar processos a este
encaminhados;

IV - baixar documentacâo de implementaçäo das deliberaçôes do Conseiho de Pós-
Graduacão;

V - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento
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TITULO IV
DO CONSELHO DE CURSO

Art. 8° - 0 Conseiho de Curso é composto de:

I - urn Presidente e rnais dois membros, pertencentes ao seu Corpo Docente;

II - urn representante do Corpo Discente, matriculado no Curso, sem direito a voto.

Parágrafo 10 - Os membros do Conseiho de Curso serAo indicados pelo respectivo
Corpo Docente, sendo urn deles subsequentemente indicado pelo Conselho de Pos-Graduacao para
Presidente; o representante do Corpo Discente e indicado pelos alunos do Curso respectivo.

Parágrafo 20 - A designacäo dos componentes do Conseiho de Curso é feita pelo
Diretor do INPE.

Art. 9° - 0 Presidente exerce a função de Coordenador Acadêrnico do Curso, e em
seu impedirnento, esta e exercida por urn dos membros do Conseiho de Curso por ele escoihido.

94^ Art. 10 - Compete a cada Conseiho de Curso:

I - deliberar sobre a constituição e modificaçOes do Corpo Docente dos Cursos,
respeitada a regularnentacão existente.

II - propor ao Conseiho de Pos-Graduacâo o nimero de vagas para cada ano letivo,
ouvido o Corpo Docente do Curso;

III - deliberar sobre a admissâo de noyos alunos, ouvido o Corpo Docente do Curso;

IV - propor a admissão de candidatos ao doutorado que nào possuarn o tItulo de
Méstre ou equivalente, submetendo ao Conseiho de Pos-Graduaçào;

V - deliberar sobre os professores de disciplinas para cada perIodo letivo, ouvido o
Corpo Docente do Curso;

VI - deliberar sobre a designacào de Orientadores Acadêmicos, ouvido o Corpo
Docente do Curso;

VII - deliberar sobre os Orientadores de Pesquisa, ouvidos cada indicado e o
respectivo orientado;

VIII - deliberar sobre Orientadores de Pesquisa não pertencentes a Corpos Docentes
do INPE, ouvidos cada indicado e o respectivo orientado;

IX - deliberar sobre a aceitacão do tItulo de Mestre outorgado a alunos de
Doutorado, assim como a aceitacäo de créditos já obtidos por estes alunos, para hornologação do
Conseiho de Pos-Graduaçào;

X - deliberar sobre a aceitacão de créditos de disciplinas, obtidos ou a obter em
outros Cursos, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Conseiho de Pos-Graduação;

XI - assistir o Corpo Docente do Curso na elaboracão das ementas de cada disciplina
e da estrutura curricular do Curso, para deliberacão do Conseiho de Pos-Graduação;
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XII - opinar sobre trancamento justificado de disciplina, para deliberacao do
Conseiho de Pos-Graduacão;

XIII - deliberar sobre Bancas Examinadoras de Exames das Propostas de Dissertacao
e de Tese, de Exames de Qualificacâo, de DissertaçOes e de Teses, e ComissOes "ad hoc" para
Entrevistas de Qualificacão;

XIV - submeter o Regimento do Curso e suas alteracOes, em conjunto com o
respectivo Corpo Docente, para deliberaçao do Conseiho de Pos-Graduacâo;

XV - acompanhar o desenvolvimento do Curso em sua programacâo anual;

XVI - acompanhar o desempenho acadêmico dos membros dos corpos Docente e
Discente do Curso;

XVII - encaminhar ao Conseiho de Pos-Graduacâo os casos omissos e considerados
fora de sua competéncia;

XVIII - zelar, no âmbito de sua cornpetência, pelo fiel cumprimento deste
Regimento, do Regirnento do Curso, das normas e disposicôes pertinentes.

Art. 11 - AtribuicOes do Presidente do Conseiho de Curso:

I - exercer a coordenacâo das atividades acadêmicas do Curso, na qualidade de
Coordenador Académico;

II - convocar ReuniOes do Conseiho de Curso;

III - convocar ReuniOes dos Corpos Docente e Discente do Curso;

IV - designar os Orientadores Acadêmicos, ouvido o Corpo Docente;

V - designar Orientadores de Pesquisa, ouvidos o aluno e o indicado;

VI - designar as Bancas Examinadoras e ComissOes "ad hoc" mencionadas no item
XIII do Artigo 10;

VII - fornecer inforrnacOes sobre o Curso, quando solicitado pelo Conseiho de Pós-
Graduacão, órgãos do INPE e órgãos externos;

VIII - baixar a documentaçao de implementacâo das deliberaçôes do Conseiho de
Curso;

IX - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e o Regirnento do Curso.

TITULO V
DO CORPO DOCENTE

Art. 12 - 0 Corpo Docente de cada Curso e constituIdo por Doutores ou equivalente
e, a juízo do Conseiho Nacional de Educaço, por Mestres ou graduados corn experiência
equivalente.
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R*	 Art. 13 Compete aos membros do Corpo Docente de cada Curso:

I - responsabilizar-se por, e ministrar disciplinas constantes do currIculo do Curso;

II - exercer a orientacão acadêmica de alunos, e orientar os trabaihos de Tese e de
Dissertação;

III - participar das reuniôes convocadas pelo Presidente do Conseiho do Curso, ou
por dois tercos dos membros do Corpo Docente do Curso;

IV - opinar junto ao Conseiho de Curso a respeito do nUmero de vagas para cada ano
letivo;

V - opinar junto ao Conseiho do Curso a respeito da admissão de novos alunos;

VI - participar da indicacâo dos três membros docentes do Conseiho de Curso
respectivO;

VII - opinar sobre a designacâo dos responsãveis pelas disciplinas para cada perlodo
letivo;

VIII - participar da indicacão dos Orientadores Acadêmicos, a serem designados
pelo Pesidente do Conseiho do Curso;

IX - propor o Regimento do Curso e suas alteracOes, em conjunto corn o respectivo
Conseiho de Curso;

X - elaborar sob a coordenacao do Conseiho de Curso, as ernentas de cada disciplina
e a estrutura curricular do Curso, para deliberaçao do Conseiho de POs-Graduacão;

XI - elaborar, quando solicitado, a lista trIplice a ser enviada ao Diretor do INPE
para a constituicão do Conseiho de Pos-Graduacão, constituIda por docentes em plena atividade
acadêmica no INPE e reconhecida experiência em ensino, orientacâo e administracâo em nIvel de
Pos-Graduação.

XII - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, este Regimento, o
Regimento do Curso, as normas e disposicöes pertinentes.

TiTULO VI
DO CORPO DISCENTE

Art. 14 - 0 Corpo Discente de cada Curso é constituIdo por alunos nele admitidos e
matriculados regularmente.

Art. 15 - Cada Corpo Discente elegerá urn representante para o respectivo Conseiho
de Curso, corn mandato de urn ano.

Art. 16 - Cada aluno deverá curnprir o presente Regimento, o Regimento de seu
Curso, as norrnas e disposicOes pertinentes.
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TITULO VII
DA ADMISSAO AOS CURSOS

Art. 17 - Para admissão aos Cursos, o candidato deverá satisfazer Os seguintes
requisitos:

I - Para o Mestrado:

a) possuir diploma ou declaracão de colacâo de grau de curso superior pleno
outorgado por instituicào nacional, ou por instituicão estrangeira, sendo a aceitacão, no segundo
caso, dependente de verificaço da unidade de Pos-Graduacao;

b) apresentar, quando do ato de inscricào e dentro dos prazos estabelecidos, a
docurnentaçâo pertinente;

c) ser aprovado em processo de selecäo, em conformidade corn o disposto no
Regimento do Curso.

II - Para o Doutorado:

a) ser portador do Tftulo de Mestre, o qual poderá ser dispensado excepcionalmente,
a critério do Conseiho de POs-GraduaçAo;

b) apresentar, quando do ato de inscricâo e dentro dos prazos estabelecidos, a
docurnentacão pertinente;

c) ser aprovado em processo de seleco, em conformidade corn o disposto no
Regimento do Curso.

TITULO VIII	 -
DAS ATIVIDADES DE ros-GRADuAçA0

Art. 18 - Os Cursos de Pos-GraduacAo compreendem, dentre outras atividades,
disciplinas obrigatorias e eletivas, seminários, trabaihos de !aboratório, trabaihos de campo e
estudos orientados tanto na area de concentracão do Curso quanto em domInios conexos, prestacào
de Exames de Propostas de DissertaçAo ou de Tese, de Qualificacâo e de LInguas, bern corno
atividades de pesquisa e defesa de Teses ou de DissertacOes, atividades estas definidas neste
Regirnento e nos dos Cursos.

Parágrafo Unico - E obrigatória a rnatrIcu!a em Atividade de Pesquisa nos perIodos
em que o aluno nào estiver rnatriculado em disciplinas, exceto naque!es em que tiver trancarnento
de matrIcu!a concedido pelo Conse!ho de Pos-Graduacão.

Art. 19 - Cada aluno terá urn Orientador Acadêmico, designado pelo Conseiho do
Curso, dentre o Corpo Docente.
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Parágrafo 10 - 0 Orientador Acadêmico deverá fixar o programa de estudos do
aluno.

Parágrafo 2° - 0 Orientador Acadêmico, quando for o caso, avaliará a Atividade de
Pesquisa do aluno.

Art. 20 - Cada aluno terá urn Orientador de Pesquisa, designado pelo Conseiho de
Curso, ouvidos o aluno e o indicado.

Parágrafo 10 - 0 Orientador de Pesquisa orientará a Tese ou Dissertaçäo e substituirá
o Orientador Acadêrnico em suas funçOes.

Parágrafo 2° - Excepcionalmente, poderao ser indicados pelo Conseiho de Curso
como Orientadores de Pesquisa portadores do tItulo de Doutor ou equivalente corn experiência em
orientacäo e pesquisa, externos aos Corpos Docentes dos Cursos do INPE.

Art. 21 - 0 aproveitamento em cada atividade de Pos-Graduacão, avaliado através
de provas, exarnes e trabaihos, é expresso pela atribuicâo de urn dos seguintes conceitos:

I - De aprovacäo:

A
	

Excepcional
A
	

Excelente
A
	

Excelente
B Born
B Born
B Born
c+ Regular
C
	

Regular
C-
	

Regular

II - De reprovacão: D

Parágrafo 1° - Quando nâo for aconselhável urn dos conceitos de aprovacäo
mencionados no "caput" deste Artigo, como em estudos orientados, disciplinas avançadas,
seminários e atividades de pesquisa, dever-se-á atribuir o conceito P - Aprovado.

Parágrafo 20 - Os seguintes indicadores podern ser atribuIdos:

I - Incompleto: concedido ao aluno que, por motivo aceito pelo responsável pela
disciplina, nâo tiver cornpletado todos os requisitos da atividade correspondente, devendo
obrigatoriarnente ser substituldo por urn dos outros conceitos estipulados neste artigo, no prazo
rnáximo de três meses, contados a partir do térrnino do perIodo letivo.

J - Trancamento j ustificado: atribuIdo ao aluno que desistir de uma disciplina corn
justificativa aceita pelo Conseiho de Pos-Graduacào, ouvido o Conseiho do Curso e o Orientador
do aluno.

T - Transferido: atribuldo as atividades cuj os créditos foram transferidos de outra
instituicão.

Art. 22 - 0 aluno terá direito a trancar matrIcula ern disciplinas ate no máxirno
quatro semanas após o inIcio do perIodo letivo.
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Art. 23 - Cada 15 horas de aulas formais ou equivalentes correspondern a urn
crédito.

Parágrafo 10 - As atividades realizadas corno disciplinas de adaptacâo ou de
nivelamento, näo recebem crédito.

Parágrafo 20 - Serninários e Atividade de Pesquisa de Mestrado ou de Doutorado
recebern zero crédito.

Art. 24 - 0 aproveitamento do aluno durante o Curso será expresso por urn conceito
global, deterrninado pela rnédia ponderada de todos os conceitos individuais, exceto os conceitos P,
utilizando-se os respectivos créditos corno pesos.

Parágrafo 10 - Para efeito de cálculo da media estabelecida neste artigo, é adotada a
seguinte correspondência entre valores numéricos e os conceitos:

A
	

4,2
A
	

4,0
A
	

3,7
B
	

3,3
B
	

3,0
B
	

2,7
2,3

C
	

2,0
C-
	

1,7
D
	

0,0

Paragrafo 2 0 - 0 resultado da media ponderada será aproximado ate a segunda casa
decimal.

Paragrafo 3° - 0 conceito global será expresso por urn conceito literal, obedecendo a
seguinte equivalência:

A : 4,10 a 4,20
A : 3,85 a 4,09
A : 3,45 a 3,84
B	 : 3,15	 a 3,44
B	 : 2,85	 a 3,14
B- : 2,45 a 2,84
C	 : 2,15 a 2,44
C	 : 1,85	 a 2,14
C	 : 1,55	 a 1,84
D : abaixo de 1,55

Art. 25 - A frequência as aulas e demais atividades de urna disciplina é obrigatOria,
sendo reprovado o aluno que faltar a mais de 15% delas.

Art. 26 - Será desligado do Curso o aluno que tiver seu conceito global igual ou
inferior dos seguintes conceitos:

C	 ao fim do prirneiro perIodo letivo,
C+ ao firn do segundo perlodo letivo,
B- ao firn do terceiro perlodo letivo ouposteriores.

irrt. vug
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Parágrafo 10 - Os perIodos citados no caput deste artigo são contados a partir do lo.
perIodo letivo cursado pelo aluno, exciuldo o de Adaptacão, se houver.

Parágrafo 2° - 0 conceito D em qualquer disciplina de zero crédito implica em
desligamento do aluno do Curso.

Paragrafo 3° - 0 conceito D em Seminários, em Atividade de Pesquisa ou em
atividades corn crédito e de conceito restrito a P ou D poderá implicar desligamento do aluno do
Curso, a critério do Conseiho de POs-Graduacão.

Parágrafo 4° - 0 aluno que não se rnatricular em disciplina ou atividade de pesquisa,
em dois perlodos letivos, sucessivos ou intercalados, será desligado do Curso.

Art. 27 - A critério do Conseiho de Curso, poderão ser aceitos num Curso ate 12
créditos de disciplinas obtidos em Cursos de Pos-Graduacão "stricto sensu".

Paragrafo 1° - Para o caso de Mestrado, os créditos mencionados no caput deste
artigo deverão ser obtidos após o Curso de Graduação.

Paragrafo 2° - Aos créditos aceitos nos termos do caput deste artigo será atribuIdo o
indicador T.

Art. 28 Ao tItulo de Mestre hornologado pelo Conseiho de Pos-Graduacão
correspondem 24 créditos em disciplinas no cômputo para o Doutorado.

Art. 29 - Todo candidato ao tItuio de Doutor deve submeter-se a uma Entrevista de
Qualificacão perante uma comissão "ad hoc" indicada pelo Conseiho de Curso, presidida pelo seu
Coordenador Acadêmico, e composta por, no mInimo, mais três pesquisadores competentes nas
areas do Curso em questão.

Paragrafo 10 - A Entrevista determina o seu piano geral de estudos e trabaihos, que
inclui urn mInirno de doze créditos em Discipiinas, e recomenda ao Conseiho do Curso a aceitacão
de créditos já obtidos pelo candidato.

Parágrafo 2° - A Entrevista de Qualificacão deverá ser realizada ate o final do
primeiro perlodo letivo cursado peio aluno e a não reaiizacão da mesma dentro deste prazo
implicará, a critério do Conseiho de Pos-GraduacAo, em desligamento do aluno do Curso.

Paragrafo 3° - Havendo motivo relevante, a juízo do Coordenador Acadêmico,
reaiizar-se-á Entrevista de Qualificacão Complementar perante comissão "ad-hoc" constituIda
conforme o caput deste artigo.

Art. 30 - Todo aiuno de Mestrado, perante uma Banca Examinadora, deverá se
submeter a urn Exame de Proposta de Dissertação onde será verificada a validade da proposta e
também a capacidade de integrar conhecimentos adquiridos e necessários para o desenvoivimento
do tema proposto.

Parágrafo 1° - A Proposta deverá conter os conceitos básicos, o objetivo, a
metodologia, a revisão bibliográfica e os resuitados esperados.

Parágrafo 2° - A Proposta deverá ser acompanhada de declaracão do Coordenador
Acadêmico de Curso e Chefias envolvidos, atestando o interesse do INPE e a existência de rneios
para viabilizá-la.

Paragrafo 30 - ABanca do Exame de Proposta de Dissertação será constitulda de três
a quatro membros docentes dos CUrsos do INPE.

INF't UU
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Parágrafo 40 - 0 Exame deverá ser prestado ate o término do perfodo letivo
consecutivo ao ültimo perIodo de obtencão de créditos necessários em disciplinas, nâo podendo o
prazo para a sua realizacâo exceder a dois tercos do tempo disponIvel para a conclusào do Curso.

Paragrafo 50 - A nào realizacão do Exame no prazo estabelecido implicará a
reprovacâo do aluno.

Parágrafo 6° - 0 aluno reprovado no Exame de Proposta de Dissertacão terá uma
iiinica oportunidade adicional para prestá-lo ate 30 dias após o primeiro exame, mantendo-se os
critérios deste; em caso de nova reprovacAo, o aluno será desligado do Curso.

Art. 31 - Todo aluno de Doutorado, perante uma Banca Examinadora, deverã se
subme er a urn Exame de Qualificacão que evidencie a amplitude a profundidade de seus
conhecimentos, bern como a sua capacidade crItica.

Paragrafo 1° - 0 Exame, a critério de cada Curso, será escrito e/ou oral e versará
sobre quatro ternas consistentes corn a Entrevista de Qualificacâo.

Paragrafo 2° - A Banca do Exame de Qualificacão será constitulda de 3 a 5 membros
docentes dos Cursos do INPE.

Parágrafo 30 - 0 Exame deverá ser prestado ate o término do perlodo letivo
consecutivo ao Ultimo perlodo de obtenção de créditos necessários em disciplinas, nâo podendo o
prazo para a sua realizacäo exceder a dois tercos do tempo disponIvel para a conclusão do Curso.

Paragrafo 40 - A nâo realização do Exame no prazo estabelecido implicará a
reprovacào do aluno.

Paragrafo 50 - 0 aluno reprovado no Exame de Qualificacâo terá urna ünica
oportunidade adicional para prestá-lo ate 30 dias após o primeiro exame, mantendo-se os critérios
deste; em caso de nova reprovacão, o aluno será desligado do Curso.

W14>00 Art. 32
submeter a urn Exarne
viabilidade da proposta.

Todo aluno de Doutorado, perante uma Banca Examinadora, deverá se
de Proposta de Tese onde será verificada a validade, a originalidade e a

Paragrafo 10 - A Proposta deverá conter os conceitos básicos, o objetivo, a
metodologia, a revisão bibliográfica e os resultados esperados.

Paragrafo 2° - A Proposta deverá ser acompanhada de declaracao do Coordenador
Acadêmico de Curso e Chefias envolvidos, atestando o interesse do INPE e a existência de rneios
para viabilizá-la.

Parágrafo 30 - A Banca do Exame de Proposta de Tese será constituIda de trés a
quatro rnembros corn TItulo de Doutor ou Equivalente.

Parágrafo 40 - Exame deverá ser prestado ate o término do terceiro perlodo letivo
consecutivo após o perlodo de obtencào de créditos necessários em disciplinas, no podendo o
prazo para a sua realizacão exceder a dois tercos do tempo disponIvel para a conclusão do Curso.

Paragrafo 50 - A näo realizacão do Exame no prazo estabelecido implicará a
reprovacâo do aluno.

Parágrafo 6° - 0 aluno reprovado no Exame de Proposta de Tese terá uma ünica
oportunidade adicional para prestá-lo ate 60 dias após o primeiro exame, rnantendo-se os critérios
deste; em caso de nova reprovacâo, o aluno será desligado do Curso.
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Art. 33 - Todo aluno de Mestrado deverá demonstrar proficiência em uma lingua
estrangeira, através de exame escrito.

Art. 34 - Todo aluno de Doutorado deverá demonstrar proficiência em duas lInguas
estrangeiras, através de exame escrito.

ALTERADO
Art. 35 - Todo aluno de Mestrado deverá defender perante uma Banca Examinadora

uma Dissertacão que represente um trabalho individual e conhecimento do tema abordado.

Art. 36 - Todo aluno de Doutorado deverá defender perante uma Banca
Examinadora uma, Tese que represente trabalho original, fruto da atividade de pesquisa, importando
real contribuicão para a area do conhecimento.

AMRADO Art. 37 - A Defesa Final da Tese ou da Dissertacão é feita em sessão püblica, em
local e hora previamente divulgados, perante uma Banca Examinadora de 3 a 5 membros, para o
Mestrado, e de 5 a 7, para o Doutorado.

Parágrafo 10 - Um dos membros da Banca Examinadora da defesa de Dissertacão de
Mestrado e dois da defesa de Tese de Doutorado devem ser elementos externos ao 1NPE.

Parágrafo 2° - A Banca Examinadora de Tese ou de Dissertacão emite parecer
escrito, devendo a aprovacão do trabaiho ser feita pela maioria simples dos membros da Banca.

TITULO IX
DA CONCESSAO DE TITULOS ACADEMICOS

9^^' Art. 38 - Para obtençäo do tItulo são necessários:

I - de Mestre

a) minimo de 24 créditos em disciplinas;

b) aprovacão nas disciplinas obrigatorias do Curso e Exame de Lingua Estrangeira;

c) conceito global igual ou superior a B;

d) aprovacão no Exame de Proposta de Dissertacão;

e) aprovacão de uma Dissertacão, correspondendo a 12 creditos;

f) entregar na unidade de Pos-Graduação, ate um máximo de 60 dias apOs a defesa
Final de Dissertacão, o original da versão definitiva do trabalho, atendidas as eventuais
recomendacOes da Banca Examinadora.

II - de Doutor

a) mInimo de 48 créditos em disciplinas;

irwt. vv
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b) aprovacäo nas disciplinas e atividades exigidas pela Entrevista de Qualificacão e
nos Exames de LInguas Estrangeiras;

c) conceito global igual ou superior a B+;

d) aprovacäo no Exame de Qualificacao;

e) aprovacâo no Exame de Proposta de Tese;

f) aprovacào de uma Tese, correspondendo a 36 creditos;

g) entregar na unidade de Hs-Graduacão, ate urn máximo de 60 dias apOs a defesa
Final da Tese, o original da versâo definitiva do trabaiho, atendidas as eventuais recomendacOes da
Banca Exarninadora.

Art. 39 - 0 prazo máximo para entrega dos textos para a defesa na unidade de Pós-
GraduaçAo é de 42 rneses para a Dissèrtacâo de Mestrado e de 60 meses para a Tese de Doutorado.

Parágrafo 10 - 0 prazo máximo mencionado no caput deste Artigo será computado a
partir do início da primeira disciplina válida para o Programa do aluno.

Paragrafo 2° - 0 Conseiho de Pos-Graduacào poderá autorizar o trancarnento
temporário de matrIcula em casos especiais, plenamente justificados.

Paragrafo 30 - 0 trancamento, se concedido, não poderá exceder trés perlodos
letivos, consecutivos ou intercalados.

Paragrafo 40 - 0 perIodo em que o aluno estiver com matrIcula trancada nào será
cornputado no prazo estabelecido no "caput" deste Artigo.

TITULO X
DIsposIcOEs GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 40 - Este Regimento poderá ser alterado por forca de Lei ou conforme o
estabelecido no item XIV do Art. 6 0 deste Regirnento.

Art. 41 - Todo aluno admitido anteriormente a entrada em vigor do presente
Regimento poderá declarar a opcäo por este Regimento, dentro de no máximo 90 dias após a sua
entrada em vigor.

Art. 42 - Este Regimento entra em vigor na data de sua promulgacâo pelo Diretor do
INPE, revogadas as disposicOes em contrário.
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Regimento dos Cursos de Pós-Graduaçäo do INPE

-4

Tendo havido a constatacäo de que havia a necessidade de rever alguns itens do Regimento dos Cursos
de Pós-GraduaçAo do 1NPE, o Conseiho de Pós-GraduacAo, atendendo recomendaçâo de V. Sa.,
procedeu uma ampla consulta a todos os Conseihos dos Cursos, Os quais, uma vez ouvidos os
respectivos Corpos Docentes e Discentes, apresentararn as suas sugestôes e recomendacôes.

De modo a compalibilizar as sugestôes recebidas, o CPG constituiu uma coinissâo composta pelos Drs.
Atair Rios Neto, Jesus Marden dos Santos e Antonio Roberto Fonnaggio.

o trabalho realizado por esta comissäo foi levado a discussâo plenána, quando cada tópico foi
exaustivamente debatido pelo CPG. 	 -

A redacAo final flcou a cargo de nova comissAo, composta pelos Drs. Paulo Prado Batista e Tatuo
Nakanishi, tendo o documento final sido objeto de nova apreciaçâo do CPG.

Assirn, a proposta ora apresentada a V. Sa. procurou espeihar, da meihor maneira possIvel, os anseios
da comunidade envolvida corn a P&-Graduaçäo do 1NPE e nela estâ mcluIda grande parte das
sugestôes emanadas dos Conseihos dos Cursos.

Isto posto, tendo em vista a convenincia de que o novo Regirnento dos Cursos de Pós-Graduacâo do
INPE entre em vigor a partir de 01.03.95, sou de opiniAo que o documento encontra-se em condiçoes
de ser aprovado por essa Diretoria, em beneficio dos Cursos de Pós-Graduaçao do Jnstituto.

Colocando-nos ao seu dispor para outros esciarecimentos que se fizerem necessários, subscrevo-me.

aga/JMS

INP-OO6. 2



DE:
PARA:

NUMERO -

DATA

1
-	 I

COMUNICAçAO INTERNA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIRIS

-
ca.-	 0

/'ZA_,

L) a	 -'-	 -

'---?L	 - . frt. f GQ.L	 v-Jr L

-

IN PE -007.2



(Uj	 2)
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIRIS 	 ME MORAN DO

H-

RevisAo do Regimento dos Cursos de Pós-GraduaçAo do 1NPE

TEXTO

E corn grande satisfacâo que levo a V. Sa. o texto revisto do Regirnento dos Cursos de Pós-GraduacAo
doINPE.

Como V. Sa. tomou conhecimento em correspondéncias anteriores, o Regimento vigente a partir de
26.02.91 mostrou-se faiho em alguns de seus aspectos operacionais, necessitando assim de rnudanças.

Estas mudanças foram amplamente discutidas no âmbito do Conseiho de Pos-GraduacAo, ouvindo
amplamente os anseios dos Conseihos dos Cursos, Corpos Docentes e Discentes.

Asppostas foram analisadas, integradas e amplamente debatidas e, finalmente, votadas pelo Conseiho
de Pós-GraduaçAo no micio de fevereiro, tendo em vista compatibilizar os anseios da comunidade
acadêmica, as exigèncias legais e o interesse do INPE.

Dessa forma, o texto, que agora submetemos a aprovaçâo de V. Sa. nAo representa o pensamento de
poucos, mas é o texto possivel que representa a media das opiniôes após extenuante processo gue
envolveu inümeras consultas e reuniöes.

As principais modiflcaçôes introduzidas foram:

1. Mudanca na forma de escoiha do Conseiho de Pós-GraduacAo, que agora passa a ter major
participacAo dos Corpos Docentes pela indicacAo de parte dos seus mernbros por mejo de listas
trIplices para sua composicäo, mantendo porém o Sr. Diretor o direito de escoiha pessoal da maioria
dos seus membros.

2. Diminuicäo de algurnas exigèncias, como o Exame Integrado de Mestrado, que havia apenas no
INPE, nAo sendo exigido por lei e representava fator de atraso nos tempos de obtençAo do tItulo.

3. Transferncia de atribuicoes do Consetho de Pos-GraduacAo aos Conseihos de cada Curso,
aumentando a responsabilidade destes.

Coloco-me a disposiçâo de V. Sa. para quaisquer esciarecimentos que se fizerern necessários e esclareco
iambém que para a aplicacAo do Regimento a partir do ano letivo de 1995 que se inicia em marco, deve
o mesmo estar aprovado ate 28.02.95. Para tanto, solicito especial colaboracäo nesse sentido.

Esclareco também que, para abreviar o processo, já submetemos o texto ao SDO para correcôes de
ordem operacional, tendo tido a aprovacäo da Sra. Terezinha Flabiano.

Atenciosainente,

P4adota
Presidente do Conseiho de Ns-GraduacAo
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