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RESOLUÇÃO No 015, de 7 de julho de 2017.

Aprova o Regimento Interno do Programa de
Pós-graduação em Biotecnologia – PPGBiotec.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, e considerando:

- o MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/2017 - PPGBiotec, de 5 de julho
de 2017;

- o que consta do Processo nº 23122.004172/2017-28
- o parecer do relator do referido Processo;
- que a próxima reunião ordinária do CONSU está agendada para o dia 11

de setembro de 2017.

RESOLVE AD REFERENDUM DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em
Biotecnologia (PPGBiotec) – Níveis: Mestrado e Doutorado, anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se a Resolução/CONSU nº 002, de 27 de janeiro de 2014.

São João del-Rei, 7 de julho de 2017.

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Presidente do Conselho Universitário

Publicada nos quadros da UFSJ em 07/07/2017.
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REGIMENTO INTERNO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA

(PPGBIOTEC)

Tendo em vista a subordinação deste Regimento Interno (RI) do Programa de Pós-graduação
em Biotecnologia (PPGBiotec) às normas vigentes1, o disposto abaixo trata apenas das
disposições específicas do Programa.

CAPÍTULO I
DA COORDENAÇÃO E DO COLEGIADO

Seção I
Da Composição

Art. 1º A Coordenação do Programa de Pós-graduação será composta por um
coordenador e por um vice-coordenador, ambos docentes do quadro permanente do PPGBiotec
e, necessariamente, da UFSJ.

Art. 2º O Colegiado do Programa de Pós-graduação será composto por:

I – coordenador do PPGBiotec;
II – vice-coordenador do PPGBiotec;
III – 2 (dois) membros docentes do quadro permanente do PPGBiotec;
IV – 1 (um) membro discente, regularmente matriculado, do PPGBiotec.

Seção II
Da Periodicidade e Convocação das Reuniões do Colegiado

Art. 3º O Colegiado se reúne, ordinária e mensalmente, e suas deliberações se
fazem com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 1º As reuniões ordinárias do Colegiado são convocadas por escrito,
nominalmente, e por correio eletrônico, por seu presidente, tendo em vista o calendário pré-
aprovado e com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, mencionando-se a pauta.

§ 2º As reuniões extraordinárias são convocadas pelo presidente ou atendendo à
solicitação de 2/3 (dois terços) dos membros do Colegiado, com antecedência mínima de 2 (dois)
dias úteis, por escrito, nominalmente, e por correio eletrônico, mencionando-se a pauta.

§ 3º Não havendo quorum até 15 (quinze) minutos após a hora marcada para a
reunião, o presidente deixa de instalar os trabalhos, mandando consignar em ata os nomes dos
membros presentes, convocando outra reunião a realizar-se dentro do prazo máximo de 7 (sete)
dias.

§ 4º Na ausência do presidente, mediante justificativa, assume a condução dos
trabalhos o vice-coordenador do PPGBiotec.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO PPGBIOTEC

1 Portaria n° 81, de 03/06/2016, da CAPES; Regimento Geral da UFSJ (RG), Título V, Capítulo I, Seção III; e
Resolução/CONSU nº 062, de 07/11/2011, modificada pela Resolução/CONSU nº 005, de 29/02/2016.
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Seção I
Do Credenciamento e Descredenciamento dos Docentes

Art. 4º O corpo docente do PPGBiotec é constituído, prioritariamente, por
docentes da UFSJ, Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO).

Parágrafo único. Docentes e/ou pesquisadores de outros campi da UFSJ e de
outras instituições podem integrar o corpo docente do Programa a critério do Colegiado.

Art. 5º O corpo docente do PPGBiotec é constituído por professores e/ou
pesquisadores altamente qualificados, portadores do título de Doutor ou Livre Docência,
credenciados pelo Colegiado com base nos respectivos Currículos Lattes, segundo as
categorias definidas por meio de Portaria vigente emitida pela CAPES/MEC.

Art. 6º Para o credenciamento do corpo docente, o Colegiado solicitará parecer a
um de seus membros docentes, o qual deverá indicar as atividades de ensino, pesquisa e
orientação de alunos que serão desenvolvidas pelo professor, cujo parecer deverá ser apreciado
pelo Colegiado.

§ 1º As normas para credenciamento e descredenciamento estão determinadas
em normativa aprovada pelo Colegiado, que levará em conta os critérios definidos pela área de
Biotecnologia, visando à melhor avaliação do PPGBiotec.

§ 2º Cada docente será avaliado periodicamente pelo Colegiado quanto ao
cumprimento das exigências deste Regimento e das recomendações da CAPES.

Seção II
Do Regime Acadêmico

Art. 7º O PPGBiotec consta de Disciplinas de Caráter Obrigatório, Optativas,
Estágio em Docência, Seminários e Seminários de Qualificação.

Parágrafo único. O aluno deverá obter os créditos exigidos em disciplinas
obrigatórias e optativas, escolhidas em comum acordo com o orientador, conforme
discriminadas na estrutura curricular do curso.

Art. 8º O estudante poderá, com a autorização do orientador, realizar atividades e
trabalhos pertinentes ao seu projeto de pesquisa fora da sede do curso, no País ou no exterior,
desde que garantidos: existência de orientadores individuais qualificados, ambiente criador,
condições materiais adequadas e envio de relatórios de atividades mensais ao orientador com
cópia para o Colegiado de curso.

Seção III
Do Regime de Créditos

Art. 9º A unidade básica para a medida do trabalho acadêmico será o crédito.

Parágrafo único. Cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) horas/aula
ou qualquer outra atividade de ensino e aprendizagem, aulas práticas e encargos didáticos
supervisionados.

Art. 10. Para integralização dos créditos no mestrado em Biotecnologia, o
estudante deverá completar um mínimo de 12 (doze) créditos, sendo 7 (sete) em disciplinas
obrigatórias e o restante em disciplinas optativas.
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Art. 11. Para integralização dos créditos no doutorado em Biotecnologia, o
estudante deverá completar um mínimo de 20 (vinte) créditos, sendo 7 (sete) em disciplinas
obrigatórias e o restante em disciplinas optativas.

Art. 12. Será permitido o aproveitamento de créditos eletivos obtidos em cursos
de pós-graduação, credenciados pela CAPES e homologados pelo Conselho Nacional de
Educação, ou em cursos equivalentes de instituições estrangeiras a critério do Colegiado do
PPGBiotec.

§ 1º Os alunos poderão solicitar ao Colegiado a validação de créditos contando
como disciplinas optativas, sendo que as disciplinas obrigatórias terão de ser cursadas,
exclusivamente, no PPGBiotec, tão logo sejam ofertadas sob pena de desligamento automático.

§ 2º Os pedidos devem ser protocolados dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a
partir da data da matrícula no mestrado e dentro de 36 (trinta e seis) meses a partir da data da
matrícula no doutorado.

Art. 13. As atividades de Seminários, Seminários de Qualificação e Estágio em
Docência são de caráter obrigatório sem atribuição de créditos.

Seção IV
Do Desligamento do Discente no PPGBiotec

Art. 14. Será desligado, automaticamente, do PPGBiotec, o estudante que:

I – interromper seus estudos sem anuência do Colegiado do PPGBiotec, de modo
que não mais possa integralizar o currículo no prazo máximo previsto de 24 (vinte e quatro)
meses para o mestrado e 48 (quarenta e oito) meses para o doutorado;

II – apresentar duas reprovações em quaisquer modalidades ofertadas pelo
PPGBiotec (Disciplinas de Caráter Obrigatório e/ou Optativas, Seminários e Seminários de
Qualificação);

III – exceder o período máximo permitido para a integralização do currículo;
IV – permanecer mais de um semestre sem cumprir disciplina ou atividade, salvo

se estiver com trancamento de matrícula autorizado pelo Colegiado do PPGBiotec;
V – desrespeitar os prazos de entrega de projetos e relatórios comunicados pelo

Programa, o qual comunicará o aluno por mensagem eletrônica, com cópia para o orientador,
sendo que a reincidência acarretará no desligamento automático;

VI – por motivos disciplinares ou éticos, incluindo-se plágio, falsificação de
resultados ou fabricação de dados falsos, a pedido da Coordenação de curso, Comissão de
Ética ou de outra instância superior da Universidade, após análise e homologação pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação (CONEP).

Parágrafo único. A decisão do desligamento deverá ser comunicada por escrito
ao estudante e ao orientador.

Seção V
Dos Seminários e Seminários de Qualificação

Art. 15. No prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a partir da data de matrícula do
mestrado, o candidato deverá ser submetido ao Seminário de Qualificação para avaliação do
desenvolvimento do projeto de dissertação e dos resultados parciais alcançados.

Art. 16. No prazo máximo de 30 (trinta) meses, a partir da data de matrícula no
doutorado, o candidato deverá ser submetido ao Seminário de Qualificação para avaliação do
desenvolvimento do projeto de tese e dos resultados parciais alcançados.
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Art. 17. Os Seminários e Seminários de Qualificação estarão regidos conforme
Instrução Normativa do Colegiado do PPGBiotec.

Art. 18. A não execução do Seminário de Qualificação dentro do prazo
preconizado pelos artigos 15 e 16 deste Regimento acarretará no desligamento automático do
discente, exceto nos casos previamente justificados ao Colegiado, desde que aceita a
justificativa.

Seção VI
Da Dissertação, Defesa e Obtenção do Grau de Mestre no PPGBiotec

Art. 19. As normas para confecção da dissertação de mestrado estarão regidas
conforme Instrução Normativa do Colegiado do PPGBiotec.

Art. 20. As normas relacionadas à exigência de produção científica e/ou
tecnológica da dissertação de mestrado estarão regidas conforme Instrução Normativa.

Art. 21. Para a defesa pública da dissertação de mestrado, o discente
encaminhará uma versão para cada membro da Banca Examinadora.

Parágrafo único. O discente deverá enviar o encaminhamento da dissertação para
a Secretaria, assinado pelo orientador e pelo candidato, contendo sugestão de hora, data e três
componentes titulares e um suplente da Banca Examinadora, para avaliação com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 22. O orientador participará como presidente da Banca Examinadora.

Parágrafo único. No caso de impossibilidade da presença do orientador, a
Coordenação do PPGBiotec deve nomear um docente do Programa para presidir a Banca
Examinadora, podendo ser o coorientador, quando houver.

Art. 23. A defesa de dissertação compreenderá as seguintes etapas:

a) Instalação da Banca Examinadora;
b) Exposição oral, pelo candidato, dos principais resultados obtidos em

sua dissertação, em um período de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) minutos;
c) Arguição do candidato por cada examinador, em prazo não superior a 30

(trinta) minutos, garantindo igual tempo para resposta, sendo admitido diálogo,
situação na qual o debate entre o candidato e cada examinador poderá durar até 60
(sessenta) minutos;

d) Reunião fechada, entre os membros da Banca Examinadora, para atribuição
do grau final ao candidato;

e) Registro em Ata da sessão de defesa da dissertação e do resultado;
f) Proclamação do resultado pelo presidente da Banca Examinadora.

Parágrafo único. Após a arguição, o candidato deverá introduzir em sua
dissertação as correções que forem julgadas indispensáveis pela Banca Examinadora e terá o
prazo máximo de 90 (noventa) dias para a entrega da versão definitiva ao Colegiado do
PPGBiotec, impressa na quantidade que for solicitada e em meio magnético, acompanhada de
declaração do orientador, e do cumprimento das modificações indicadas pelos examinadores, se
for o caso.

Art. 24. O resultado do julgamento da Banca Examinadora será expresso na
concessão do conceito APROVADO ou NÃO APROVADO.
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Art. 25. O estudante concluinte deverá solicitar, na Divisão de Acompanhamento e
Controle Acadêmico (DICON), a expedição de seu Diploma.

Seção VII
Da Tese, Defesa e Obtenção do Grau de Doutor no PPGBiotec

Art. 26. As normas para confecção da tese de doutorado estarão regidas
conforme Instrução Normativa do Colegiado do PPGBiotec.

Art. 27. As normas relacionadas à exigência de produção científica e/ou
tecnológica da tese de doutorado estarão regidas conforme Instrução Normativa do Colegiado
do PPGBiotec.

Art. 28. Para a defesa pública da tese de doutorado, o discente encaminhará uma
versão para cada membro da Banca Examinadora.

Parágrafo único. O discente deverá enviar o encaminhamento da tese para a
Secretaria, assinado pelo orientador e pelo candidato, contendo sugestão de hora, data e cinco
componentes titulares e dois suplentes da Banca Examinadora, para avaliação com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 29. O orientador participará como presidente da Banca Examinadora.

Parágrafo único. No caso de impossibilidade da presença do orientador, a
Coordenação do PPGBiotec deve nomear um docente do Programa para presidir a Banca
Examinadora, podendo ser o coorientador, quando houver.

Art. 30. A defesa da tese compreenderá as seguintes etapas:

a) Instalação da Banca Examinadora;
b) Exposição oral, pelo candidato, dos principais resultados obtidos em sua tese,

em um período de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) minutos;
c) Arguição do candidato por cada examinador, em prazo não superior a 30

(trinta) minutos, garantindo igual tempo para resposta, sendo admitido diálogo,
situação na qual o debate entre o candidato e cada examinador poderá durar até 60
(sessenta) minutos;

d) Reunião fechada, entre os membros da Banca Examinadora, para atribuição
do grau final ao candidato;

e) Registro em Ata da sessão de defesa da tese e do resultado;
f) Proclamação do resultado pelo presidente da Banca Examinadora.

Parágrafo único. Após a arguição, o candidato deverá introduzir em sua tese as
correções que forem julgadas indispensáveis pela Banca Examinadora e terá o prazo máximo
de 90 (noventa) dias para a entrega da versão definitiva ao Colegiado do PPGBiotec, impressa
na quantidade que for solicitada e em meio magnético, acompanhada de declaração do
orientador, e do cumprimento das modificações indicadas pelos examinadores, se for o caso.

Art. 31. O resultado do julgamento da Banca Examinadora será expresso na
concessão do conceito APROVADO ou NÃO APROVADO.

Art. 32. O estudante concluinte deverá solicitar, na Divisão de Acompanhamento e
Controle Acadêmico (DICON), a expedição de seu Diploma.

Seção VIII
Dos Laboratórios e Equipamentos
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Art. 33. Os laboratórios construídos e os equipamentos multiusuários obtidos por
editais submetidos por meio da coordenação do PPGBiotec serão geridos pelo Colegiado, não
havendo a figura do professor responsável direto.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34. Ficam incorporados a este Regimento todos os demais artigos da
regulamentação geral dos Cursos de Pós-graduação da UFSJ em vigência.

Art. 35. Este Regimento será obrigatoriamente revisto após 4 (quatro) anos de
vigência, ou a qualquer momento, em caso de reformulação do Regimento Geral dos Cursos de
Pós-graduação da UFSJ ou quando o Colegiado do PPGBiotec julgar necessário.

Art. 36. Os casos duvidosos, omissos ou especiais serão resolvidos pelo
Colegiado do PPGBiotec, que consultará os órgãos competentes da Universidade sempre que
julgar conveniente.

Art. 37. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

São João del-Rei, 7 de julho de 2017.

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Presidente do Conselho Universitário


	Aprova o Regimento Interno do Programa de Pós-grad
	REGIMENTO INTERNO DO 
	(PPGBIOTEC)



