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TÍTULO I  

Da Natureza e Finalidade 

 

Art. 1º  Este regimento interno subordina-se ao Regimento da Pós-Graduação da UNEB, 

resolução Nº 1.297/2017 do Conselho Universitário – CONSU. 

 

Art. 2º  O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade – PPGELS 

(Mestrado Profissional) é um Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu vinculado ao 

Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da Universidade do Estado da Bahia que tem 

como objetivo a qualificação de profissionais ligados a instituições de ensino da Educação 

Básica e outros profissionais relacionados à educação não formal para o desenvolvimento de 

pesquisas, produtos e práticas que contribuam com a melhoria do ensino no semiárido baiano.  

 

Art. 3º O PPGELS tem por finalidade a produção de conhecimentos, a atualização permanente 

dos avanços da ciência e das tecnologias, a capacitação e o aperfeiçoamento de profissionais da 

área ensino, bem como o desenvolvimento de pesquisas e produtos com potencial para 

contribuir com o desenvolvimento da educação no semiárido baiano. 

 

Art. 4º O egresso deste Programa poderá atuar em processos de (re)contextualização dos saberes 

e práticas no campo do ensino, tendo como perspectiva não apenas o diálogo permanente entre 

os conhecimentos científicos das diversas áreas e os conhecimentos populares, como também 

a mediação desses saberes em processos de ensino-aprendizagem.  

Parágrafo 1º - Tais profissionais, em contato com saberes e os vários processos de 

produção de materiais do/no semiárido, poderão contribuir com espaços escolares e não 

escolares.  

Parágrafo 2º - O Mestre em Ensino, Linguagem e Sociedade terá sensibilidade para 

problematizar e intervir em questões estruturantes do ensino na região semiárida que 

envolvam os mais variados sujeitos, dentre os quais se incluem: mulheres sertanejas, 

negras e negros, assentados de barragem, jovens e adultos não escolarizados na idade 

própria, lideranças comunitárias, comunidades quilombolas e pessoas LGBTs. 

 

Art. 5º O PPGELS possui caráter multirreferencial, pluricultural, inter e transdisciplinar e se 

estrutura na Área de Concentração Ensino, Linguagem e Sociedade que é composta por três 

linhas de pesquisa:  
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I – Linha 01: Ensino, Linguagens e Identidades; 

II – Linha 02: Ensino, Saberes e Práticas Educativas; 

III – Linha 03 Ensino, Sociedade e Ambiente. 

 

 

TÍTULO II 

Da Coordenação  

 

CAPÍTULO I 

Da Coordenação Didática 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 6º A coordenação didática do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e 

Sociedade caberá aos seguintes órgãos: 

I – Colegiado Pleno; 

II – Colegiado Delegado. 

 

Seção II 

Da Organização e da Gestão  

 

Art. 7º O Colegiado Pleno terá a seguinte composição: 

 

I – todos os docentes credenciados como permanentes integrantes do quadro de pessoal da 

Universidade; 

II – o Diretor do Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da UNEB; 

III – dois representantes do corpo discente, eleitos pelos alunos regulares; 

 

Parágrafo 1º – A representação discente será escolhida pelos seus pares para um 

mandato de um ano, permitida uma recondução. 

Parágrafo 2º – No mesmo processo de escolha a que se refere o parágrafo 1º, serão 

eleitos suplentes que substituirão os membros titulares nos casos de ausência, 

impedimentos ou vacância. 



5 

 

 

Art. 8º O Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e 

Sociedade terá a seguinte composição: 

 

I – o(a) Coordenador(a) e o Vice-Coordenador(a) do Colegiado; 

II – 2 (dois) representantes do corpo discente; 

III – 3 (três) membros do corpo de docentes permanentes do Programa, um 

representante/coordenador de cada linha. 

 

Parágrafo 1º – Os 3 (três) docentes, membros do Colegiado Delegado, são eleitos 

mediante votação dos membros das linhas às quais se vinculam. O resultado da eleição 

será encaminhada para o diretor da unidade a fim de ser referendada. Eles atuarão 

também na coordenação da linha. 

Parágrafo 2º – Os membros do Colegiado delegado têm mandato de 2 (dois) anos, salvo 

os representantes do corpo discente, que é de 1 (um) ano, permitida, em ambos os casos, 

uma recondução. 

 

Seção III 

Do Funcionamento dos Colegiados 

 

Art. 9º Os Colegiados terão reuniões ordinárias ou extraordinárias. 

Parágrafo 1º – As reuniões do Colegiado Pleno terão quórum mínimo de 50% + 1 

(cinquenta por cento mais um) dos membros para serem instaladas. 

Parágrafo 2º – O Colegiado Delegado será convocado pelo Coordenador do Programa, 

ordinariamente, pelo menos uma vez a cada mês dos períodos letivos, e o Colegiado 

Pleno será convocado ao menos uma vez por período letivo.  

Parágrafo 3º – As pautas deverão ser divulgadas com antecedência de 48 horas e os seus 

proponentes deverão apresentar uma minuta prévia do seu conteúdo por e-mail, a fim 

de agilizar as discussões e as deliberações das reuniões. 

Parágrafo 4º – Em caráter extraordinário, os colegiados poderão ser convocados pelo(a) 

Coordenador(a) ou por um terço de seus membros, com a justificativa da urgência e a 

divulgação da pauta da reunião com no mínimo 24 horas de antecedência. 
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Art. 10º O comparecimento às reuniões é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra 

atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou extensão na Universidade. 

 

Art. 11º Na falta ou impedimento do coordenador ou de seu substituto legal, a presidência do 

Colegiado será exercida pelo membro mais antigo no magistério da Universidade ou, no caso 

de igualdade de condições, pelo mais idoso. 

 

Art. 12º As reuniões compreenderão uma parte de expediente, destinada à discussão e 

aprovação de ata e a comunicações, e outra, à ordem do dia, na qual serão considerados os 

assuntos da pauta.  

Parágrafo 1º – Mediante consulta ao plenário, por iniciativa própria ou a requerimento, 

poderá o(a) Coordenador(a) inverter a ordem dos trabalhos ou suspender a parte de 

comunicações, bem como dar preferência ou atribuir urgência a determinados assuntos, 

dentre os constantes da pauta. 

Parágrafo 2º – O regime de urgência impedirá a concessão de vista, a não ser exame do 

processo no recinto do plenário e no decorrer da própria reunião. 

 

Art. 13º Para cada assunto constante da pauta, haverá uma fase de discussão e outra de votação. 

 

Art.14º As decisões dos Colegiados serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes 

(maioria simples). 

Parágrafo 1º – A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira 

forma sempre que uma das duas outras não seja requerida nem esteja expressamente 

prevista. 

Parágrafo 2º – Excetuada a hipótese do parágrafo anterior, os membros dos Colegiados 

terão direito a apenas um voto nas deliberações, mesmo quando apresentarem dupla 

condição. 

Parágrafo 3º – Nenhum membro de um Colegiado poderá votar nas deliberações que, 

diretamente, digam respeito a seus interesses particulares, de seu cônjuge, descendentes, 

ascendentes ou colaterais, estes até o terceiro grau. 

 

Art. 15º De cada reunião, lavrar-se-á ata, assinada pelo(a) secretário(a), que será discutida e 

votada na reunião seguinte e, após aprovação, subscrita pelo(a) coordenador(a) e demais 

membros presentes.  
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Seção IV 

Das Competências dos Colegiados 

 

Art. 16º Compete ao Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem 

e Sociedade: 

I – aprovar o regimento do Programa e as suas alterações, submetendo-os à homologação do 

Conselho Departamental; 

II – estabelecer as diretrizes gerais e o planejamento estratégico do curso em conformidade com 

as diretrizes nacionais e institucionais; 

III – eleger os membros do Colegiado Delegado, o(a) Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) 

do Curso; 

IV – estabelecer critérios para credenciamento e recredenciamento de docentes a partir dos 

indicadores de produtividade das agências reguladoras da Pós-Graduação Stricto Sensu no 

Brasil, submetendo-os à homologação do Conselho Departamental; 

V – julgar, em grau de recurso, as decisões do coordenador, a ser interposto no prazo de dez 

dias a contar da ciência da decisão recorrida; 

VI – apreciar os relatórios anuais de atividades acadêmicas dos discentes e docentes, inclusive 

aqueles relacionados à aplicação de recursos financeiros; 

 

Art. 17º Caberá ao Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem 

e Sociedade: 

I – assessorar o(a) Coordenador(a) no que for necessário para o bom funcionamento do 

Programa; 

II – propor modificações no Regimento Geral do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

Linguagem e Sociedade ao Conselho do Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da 

Universidade do Estado da Bahia. 

III – propor ao Colegiado Pleno alterações no regimento do Programa; 

IV – propor convênios de interesse do Programa, observados os trâmites processuais da 

Universidade; 

V – aprovar o credenciamento inicial e o recredenciamento de docentes para homologação pelo 

Conselho do Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da Universidade do Estado da 

Bahia; 
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VI – aprovar a programação periódica dos cursos proposta pelo coordenador, observado o 

calendário letivo da Universidade; 

VII – estabelecer a distribuição das atividades didáticas do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, Linguagem e Sociedade; 

VIII – aprovar o plano de aplicação de recursos do Programa apresentado pelo coordenador; 

XIX – estabelecer os critérios de alocação de bolsas atribuídas ao Programa; 

X – aprovar as comissões de bolsa e de seleção para admissão de discentes no Programa; 

XI – aprovar a proposta de edital de seleção de discentes apresentada pelo(a) coordenador(a); 

XII – aprovar as indicações dos coorientadores de trabalhos de conclusão de curso 

encaminhadas pelos orientadores; 

XIII – decidir nos casos de pedidos de declinação de orientação e substituição de orientador; 

XIV – aprovar a indicação do orientador temporário, em caso de afastamento temporário do 

orientador; 

XV – decidir sobre a aceitação de créditos obtidos em outros cursos de Pós-graduação strictu 

sensu e dispensa de disciplinas, observado o disposto nesta Resolução; 

XVI – decidir sobre pedidos de prorrogação de prazo de conclusão de curso, observado o 

disposto nesta Resolução; 

XVII – deliberar sobre processos de transferência e desligamento de discentes; 

XVIII – aprovar o plano de estudo e pesquisa dos pós-graduandos; 

XIX – aprovar o encaminhamento das Dissertações para as Bancas Examinadoras; 

XXI – homologar as Dissertações; 

XXIX – deliberar sobre outras questões acadêmicas previstas neste regulamento geral e nos 

regimentos dos respectivos programas; 

XXX – apreciar, em grau de recurso, as decisões da comissão de bolsas; 

XXXI – zelar pelo cumprimento deste regulamento e do regimento do programa. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Da Coordenação Administrativa 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 
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Art. 18º A coordenação administrativa será exercida por um(a) Coordenador(a) e um Vice-

Coordenador(a), eleitos para um mandato de dois anos, com possível recondução por mais dois 

anos, em votação secreta, pelo colégio eleitoral formado por todos os membros do Colegiado.  

 

Art. 19º O(a) Vice-Coordenador(a) substituirá o(a) Coordenador(a) nas suas faltas e nos seus 

impedimentos e completará o seu mandato em caso de vacância. 

Parágrafo 1º – Se a vacância ocorrer antes da primeira metade do mandato, será eleito 

um(a) novo(a) Vice-Coordenador(a) na forma prevista neste Regimento, o qual 

acompanhará o mandato do titular. 

Parágrafo 2º – Se a vacância ocorrer depois da primeira metade do mandato, o Colegiado 

Delegado elegerá um(a) Vice-Coordenador(a) para completar o mandato. 

 

Seção II 

Da eleição para Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) 

 

Art. 20º A eleição observará as seguintes regras: 

Parágrafo 1º – Será convocada pelo Diretor do Departamento de Ciências Humanas, Campus 

VI, da Universidade do Estado da Bahia com antecedência de trinta dias e deverá ocorrer até 

trinta dias antes do final do mandato. 

Parágrafo 2º – Poderão se candidatar os(as) professores(as) permanentes do Programa. 

Parágrafo 3º – A inscrição da candidatura dar-se-á através de chapas com candidatos à 

Coordenação e à Vice-Coordenação. 

Parágrafo 4º – Será eleita a chapa que receber o maior número de votos válidos ou, em caso de 

chapa única, se obtiver mais da metade dos votos válidos.  

 

 

 

Seção III 

Das Competências do(a) Coordenador(a) 

 

Art. 21º Caberá ao/à Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e 

Sociedade: 

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 
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II – elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário escolar, submetendo-as à 

aprovação do Colegiado; 

IV – elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à apreciação do Colegiado; 

V – elaborar os editais de seleção de alunos, submetendo-os à aprovação do Colegiado; 

VI – submeter à aprovação do Colegiado Delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de alunos no Programa; 

b) a comissão de bolsas do Programa; 

c) a comissão de distribuição didática; 

d) a composição das linhas de pesquisa. 

VII – decidir, em casos de urgência e inexistindo quórum para o funcionamento, ad referendum 

do Colegiado, ao qual a decisão será submetida dentro de trinta dias; 

VIII – articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação para acompanhamento, execução e 

avaliação das atividades do Programa; 

VIX  – coordenar todas as atividades do Programa sob sua responsabilidade; 

X – representar o Programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XI – delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XII – elaborar o projeto de orçamento do Mestrado Nacional segundo diretrizes e normas dos 

órgãos superiores da Universidade; 

XIII – praticar atos de sua competência ou competência superior mediante delegação; 

XIV – zelar pelo cumprimento deste Regimento e da legislação superior da UNEB; 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Do Corpo Docente 

 

Seção I 

Critérios de Credenciamento e Descredenciamento Docente 
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Art. 22º O corpo docente será constituído em conformidade com a Resolução CONSU/UNEB 

nº 1.297/2017. Ele será composto por professores portadores do título de Doutor que tenham 

trabalhos relacionados à área de Ensino. 

Parágrafo Único – O credenciamento a que se refere o caput deste artigo deverá ser 

homologado pelo Conselho do Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da 

Universidade do Estado da Bahia. 

 

Art. 23º O credenciamento dos professores observará os requisitos previstos pelo Colegiado 

Pleno, por meio de norma específica (Resolução CONSU/UNEB nº 1.297/2017), respeitados 

os indicadores de produtividade das agências reguladoras da Pós-Graduação Stricto Sensu no 

Brasil. 

 

Art. 24º Os professores a serem credenciados pelo Programa deverão se candidatar 

individualmente. 

Parágrafo Único – A proposta de credenciamento deverá ser apresentada ao Colegiado por meio 

de ofício que explicite os motivos, a área de concentração e a categoria de enquadramento 

solicitada, acompanhado de projeto de pesquisa a ser realizado no Programa e do curriculum 

vitae gerado pela Plataforma Lattes do CNPq, seguindo as instruções da norma específica 

definida pelo Colegiado. 

 

Art. 25º O credenciamento será válido por até três anos, podendo ser renovado pelo Colegiado. 

Parágrafo 1º – A renovação a que se refere o caput deste artigo dependerá da avaliação 

do desempenho do docente durante o período considerado, e da sua homologação pelo 

Conselho do Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da Universidade do 

Estado da Bahia. 

Parágrafo 2º – Nos casos de não renovação do credenciamento, o docente manterá 

somente as orientações em andamento de modo a não prejudicar os/as discentes. 

Parágrafo 3º – Os critérios de avaliação do(a) docente, para os fins do disposto no § 1º 

deste artigo, deverão contemplar a avaliação pelo corpo discente, na forma a ser definida 

pelo Colegiado Pleno do Programa por meio de resolução específica. 

 

Art. 26º Para os fins de credenciamento junto ao Programa, os/as professores serão classificados 

como: 



12 

 

I – Docentes Permanentes - núcleo principal do corpo docente, formado por 

professores/pesquisadores do quadro efetivo da UNEB; 

II – Docentes Colaboradores – professores/pesquisadores que não atendam aos requisitos para 

o enquadramento nas categorias permanente ou visitante, que participarão de forma sistemática 

do desenvolvimento de projetos de pesquisa, atividades de ensino e/ou orientação de estudantes, 

independentemente de possuírem ou não vínculo com a UNEB ; 

III – Docentes Visitantes – professores/pesquisadores vinculados a outras instituições, 

nacionais ou internacionais, liberados mediante acordo formal das atividades correspondentes 

a tal vínculo, para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação 

integral, em projeto de pesquisa, orientação e/ou atividades de ensino no programa. 

 

Art. 27º. O credenciamento de docentes junto aos PPGELS será realizado por uma Comissão 

de Credenciamento nomeada em reunião dos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação, 

composta por:  

I- 02 (dois) docentes do quadro permanente, cujo perfil científico apresente a maior pontuação 

acadêmica entre os pares; e,  

II- um consultor ad hoc, que seja membro do quadro permanente de outro Programa de Pós-

Graduação stricto sensu da UNEB ou de outra Instituição, recomendado pela CAPES 

 

Seção II 

Dos Docentes Permanentes 

 

Art. 28º Serão credenciados como docentes permanentes os professores que irão atuar com 

preponderância no Programa, constituindo o núcleo estável de docentes, e que atendam aos 

seguintes requisitos: 

I – integrar o quadro de pessoal efetivo da Universidade, em regime de tempo integral; 

II – desenvolver, com regularidade, atividades de ensino na graduação e na pós-graduação; 

III – participar de projetos de pesquisa junto ao Programa; 

IV – apresentar regularidade e qualidade na produção intelectual; 

V – desenvolver atividades de orientação. 

VI – ser, obrigatoriamente, membro de Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq, com 

atualização cadastral do grupo há pelo menos seis meses anteriores à data da solicitação do 

credenciamento;  
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VI- ser, obrigatoriamente, coordenador de projeto de pesquisa com aderência às linhas de 

pesquisa do Programa;  

VII – possuir experiência com atividades de orientação de alunos de iniciação científica ou 

cursos em nível lato sensu nos últimos dois anos;  

VIII – apresentar Currículo Lattes atualizado há três meses da data da solicitação, com dados 

das atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas nos últimos quatro anos. 

Parágrafo 1º – As funções administrativas no Programa serão atribuídas aos docentes 

permanentes. 

Parágrafo 2º – O afastamento temporário de docentes permanentes para realização de 

estágio pós-doutoral, estágio sênior ou outras atividades acadêmicas relevantes, não 

impede a manutenção do seu credenciamento, desde que mantidas as atividades 

previstas nos incisos III, IV e V deste artigo.  

 

 

TÍTULO III 

Da Organização Acadêmica 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 29º O curso de Mestrado terá a duração mínima de doze meses e máxima de vinte e quatro 

meses. 

Parágrafo 1º – Excepcionalmente, por solicitação justificada do aluno com anuência do 

professor orientador, os prazos a que se refere o caput deste artigo poderão ser 

prorrogados por até seis meses, para fins de conclusão do curso, mediante decisão do 

Colegiado Delegado. 

Parágrafo 2º – Da decisão do Colegiado Delegado a que se refere o § 1º, caberá recurso 

ao Conselho do Departamento. 

 

Art. 30º Nos casos de afastamentos em razão de doença que impeça o aluno de participar das 

atividades do curso, os prazos a que se refere o caput do artigo 30 poderão ser suspensos, 

mediante solicitação do(a) aluno(a), devidamente comprovada. 

Parágrafo Único – Aplica-se o disposto neste artigo aos afastamentos em razão de 

maternidade e aleitamento. 
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CAPÍTULO II 

Do Currículo 

 

Art. 31º O currículo do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade é 

organizado em semestres letivos e constituídos de elenco variado de disciplinas, de modo a 

garantir a possibilidade de opção e a flexibilização do plano de trabalho do aluno. 

Parágrafo único – As atividades curriculares consistem de disciplinas, atividades didáticas 

supervisionadas e trabalho de conclusão de curso. 

 

Art. 32º As disciplinas serão classificadas nas seguintes modalidades: 

I – disciplinas obrigatórias, consideradas indispensáveis à formação do aluno; 

II – disciplinas eletivas, disciplinas da área de concentração oferecidas pelo Programa, cujos 

conteúdos contemplem aspectos mais específicos; 

Parágrafo 1º –  Em Prática de Ensino e Pesquisa Orientadas I e II, serão desenvolvidas as 

orientações teórico-metodológicas de ensino e pesquisa e produção de relatórios. Elas devem 

ser cursadas no primeiro e segundo semestre respectivamente. 

Parágrafo 2º – Em Prática de Ensino e Pesquisa Orientadas III, serão desenvolvidas orientações 

teórico-metodológicas de ensino e pesquisa e exame de qualificação. Ela deverá ser cursada até 

o final do terceiro semestre. 

Parágrafo 3º – Em Prática de Ensino e Pesquisa Orientadas IV, serão desenvolvidas orientações 

para elaboração e defesa do produto ou prática de ensino. 

Parágrafo 4º – Em Seminário de Prática de Ensino e Pesquisa I, os estudantes apresentarão suas 

propostas de trabalho para discussão com seus colegas. Este deverá acontecer no primeiro 

semestre de ingresso do estudante e será um momento para sistematização da proposta por meio 

da mediação dos docentes relacionados a esta atividade.  

Parágrafo 5º –  Em Seminário de Prática de Ensino e Pesquisa II, que deverá ser cursada até o 

final do terceiro semestre, os estudantes apresentarão dados referentes ao andamento do 

trabalho 

CAPÍTULO III 

Da Creditação  

 

Art. 33º Para integralização, o estudante deverá cursar 38 créditos, assim definidos: 

I – 28 créditos referentes a disciplinas obrigatórias e eletivas; 
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II – 06 créditos de atividade complementar obrigatória: 

a)  Prática de Ensino e Pesquisa Orientadas e  

b) Seminário de Pesquisa e Prática de Ensino. 

III – 04 créditos de Projeto.  

Parágrafo 01 – 1 (um) crédito equivale a 15 horas.  

Parágrafo 02 – As disciplinas obrigatórias terão 5 (cinco) e 4 (quatro) créditos e as optativas 

terão 4 (quatro) e 3 (três) créditos. 

 

Art. 34º Para a integralização do Curso, o estudante deverá cumprir, além dos 38 créditos em 

disciplinas, 105 horas de Prática de Estágio Supervisionado, 20 horas de atividades 

complementares e obter aprovação no projeto de dissertação, no exame de qualificação e na 

defesa pública de dissertação. 

Parágrafo 1º – Em Prática de Estágio Supervisionado, atividade obrigatória relacionada à 

prática profissional e aberta para a comunidade, o orientando deverá atuar em espaços de 

educação, conforme anuência do orientador, e buscará desenvolver/aplicar o produto e/ou 

prática apresentados como proposta parcial para conclusão do Curso; o orientador deverá visitar 

o local do estágio, acompanhar e contribuir com implementação dos produtos e/ou das práticas, 

que serão sistematizados na dissertação. 

Parágrafo 2º – Em Atividades Complementares, o estudante deverá atuar em atividades 

relacionadas aos projetos do(a) seu/sua orientador(a) e/ou dos demais professores do PPGELS.  

 

Art. 35º Parágrafo 3º –  As bancas examinadoras de defesa devem incluir a participação de 

membro externo ao Programa em que o trabalho foi desenvolvido. 

Parágrafo único – Admitir-se-á a participação de profissionais e técnicos de expressivo 

reconhecimento público nas áreas em que atuam desde que obtenha aprovação do Colegiado 

do curso. 

 

Art. 36º  O trabalho de conclusão do curso poderá ter os seguintes formatos: dissertação, artigos 

(multipaper), patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, desenvolvimento 

de materiais didáticos, desenvolvimento de materiais didáticos e/ou instrucionais, 

desenvolvimento de materiais, processos e técnicas, produção de programas de mídia, editoria, 

estudos de caso, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, desenvolvimento de kits 

e/ou desenvolvimento de projetos de inovação em ensino. 
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CAPÍTULO IV 

Da Proficiência em Línguas 

 

Art. 37º Será exigida a comprovação de proficiência em uma língua estrangeira. 

Parágrafo 1º – Os alunos estrangeiros deverão também comprovar proficiência em 

Língua Portuguesa. 

Parágrafo 2º – As condições e prazos de comprovação da proficiência em línguas serão 

definidas pelo Colegiado Delegado por meio de resolução normativa específica. 

 

Art. 38º Os casos omissos neste regimento serão julgados pelo Colegiado. 


