
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

 

REGULAMENTO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

CAPÍTULO I – DOS CURSOS E PROGRAMAS 

 

Seção I - Da Natureza e dos Objetivos 

 

Art. 1º Os Cursos e Programas de Pós-Graduação do Colégio Pedro II orientam suas atividades 

pelo presente Regulamento. 

§1º A Pós-Graduação stricto sensu é formada por Programas com cursos e atividades que deles se 

originem com vistas à obtenção de graus de Mestre e Doutor.  

§2º A Pós-Graduação lato sensu é formada por Cursos de Especialização. 

 

Art. 2º Os Cursos e Programas de Pós-Graduação do Colégio Pedro II têm como objetivo geral 

formar profissionais em alto nível de qualificação, comprometidos com o avanço do 

conhecimento, visando contribuir e atender às necessidades dos diferentes espaços sociais e 

laborais, de forma a fortalecer os quadros para âmbitos não acadêmicos e acadêmicos, articulando 

as competências requeridas pelo mundo do trabalho e pela academia. 

 

Art. 3º As atividades de Pós-Graduação do Colégio Pedro II serão organizadas em: Cursos de 

Aperfeiçoamento; Cursos de Especialização - lato sensu; e Programas de Mestrado Acadêmico, 

Mestrado Profissional e Doutorado, stricto sensu.  

§1º Os cursos de Pós-Graduação lato sensu poderão ser ofertados na modalidade presencial ou à 

distância. 

§2º Os cursos de Pós-Graduação lato sensu oferecidos à distância deverão incluir, 

necessariamente, um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) avaliado por uma banca, de acordo 

com a legislação vigente. 

§3º Os cursos de aperfeiçoamento poderão ser ofertados na modalidade presencial ou à distância 

e não preveem necessariamente a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

§4º O Colégio Pedro II pode promover, por meio de convênios específicos, cursos de Mestrado e 

Doutorado em associação com outras Instituições de Ensino Superior e Pesquisa. 



§5º O Colégio Pedro II pode promover, por meio de convênios específicos, cursos de Mestrado e 

Doutorado em conjunto com universidades nacionais e estrangeiras, visando à formação de 

Mestres e de Doutores e à cooperação entre equipes de pesquisa das Instituições envolvidas.  

 

Art. 4º Os cursos de Pós-Graduação têm a seguinte classificação: 

I. Aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) – destinado a profissionais que estejam no 

exercício de uma determinada ocupação e visam à melhoria de desempenho específico. Não 

equivale ao curso de especialização. (Parecer CNE/CES nº 263/2006 e Parecer CNE/CES nº 

254/2002); 

II. Especialização (mínimo de 360 horas) – visa ao aprimoramento profissional em uma área 

específica do saber com oferta vinculada à demanda social; 

III. Mestrado acadêmico (mínimo de 360 horas) – visa promover a competência científica para 

o magistério superior, para as atividades de pesquisa e outras atividades acadêmicas; 

IV. Mestrado profissional (mínimo de 360 horas) – visa à capacitação técnico-profissional em 

área definida, com a utilização de metodologia científica e aprofundamento de conhecimentos ou 

técnicas de pesquisa científica, artística ou de inovação; 

V. Doutorado (mínimo de 360 horas) – visa à formação de profissionais com habilidades de 

produzir e conduzir, de forma independente, pesquisas originais em áreas específicas do 

conhecimento. 

 

Art. 5º Os Cursos e Programas de Pós-Graduação no Colégio Pedro II terão as seguintes durações: 

I. Lato Sensu – duração mínima de 9 meses e máxima de 18 meses; 

II. Stricto Sensu com os seguintes períodos mínimos e máximos: 

a) Mestrado Profissional – duração mínima de 12 meses e máxima de 36 meses; 

b) Mestrado Acadêmico – duração mínima de 12 meses e máxima de 36 meses; 

c) Doutorado – duração mínima de 36 meses e máxima de 60 meses. 

 

§1º A duração dos cursos de Aperfeiçoamento deve prever o mínimo de 180 horas, adequando-se 

a cada modalidade e formato. 

§2º Os Cursos ou Programas de Pós-Graduação deverão definir em regulamento próprio a duração 

máxima de cada um, de acordo com o art.5°.  

 

Art. 6º Os Cursos e Programas de Pós-Graduação ofertados pelo Colégio Pedro II serão 

desenvolvidos a partir de Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa definidas em cada Projeto 

submetido ao Comitê de Pós-Graduação (CPG). 



  

Art. 7º Os Cursos e Programas serão estruturados em Área(s) de Concentração e Linha(s) de 

Pesquisa com seus respectivos projetos.  

§1º Por Área de Concentração entende-se um domínio restrito de especialização dentro da área 

básica na qual o Curso ou Programa atua.  

§2º Por Linha de Pesquisa entende-se um recorte temático da Área de Concentração que determina 

diferentes especificidades de interesse do Curso ou Programa. 

 

Seção II – Da Criação e Funcionamento 

 

Art. 8º A proposta de criação de Curso ou Programa de Pós-Graduação deverá ser encaminhada 

ao Comitê de Pós-Graduação, e conter: 

I. o projeto, composto por nome do curso ou programa, área de conhecimento, quantidade de 

vagas, justificativa e demanda social, objetivo, público alvo, requisito de acesso, forma de seleção, 

perfil profissional do egresso, proposta pedagógica (concepção do Curso ou Programa, aspectos 

metodológicos, organização curricular, critérios de avaliação e certificação), e corpo docente; 

II. a(s) ata(s) do(s) Colegiado(s) do(s) Departamento(s) com as respectivas anuências ao 

projeto; 

III. os termos de compromisso do corpo docente; 

IV. normas específicas, se couber. 

 

Art. 9º O projeto de criação de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu deverá ser 

apresentado no formato exigido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), ou seja, em formulários próprios conforme o Aplicativo para Propostas de 

Cursos Novos (APCN) vigente do ano em que a proposta for encaminhada. 

 

Art. 10 O projeto de criação de um Curso de Pós-Graduação lato sensu deverá ser apresentado no 

formato definido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

(PROPGPEC), para fins de disciplinamento de fluxos e processos específicos a esse nível e 

respectivas modalidades, conforme artigo 3º. 

 

Art. 11 A proposta de criação de Cursos ou Programas de Pós-Graduação no Colégio Pedro II 

deverá ter anuência prévia do(s) departamento(s) envolvidos na elaboração da proposta. 

 

§1º A ordem de submissão aos fóruns deliberativos do Colégio Pedro II deve ser a seguinte: 



I. Comitê de Pós-Graduação (CPG); 

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE); 

III. Conselho Superior (CONSUP). 

 

§2º A reprovação da proposta em um fórum impede a sua sequência, devendo ser remetido ao 

proponente para os ajustes solicitados, quando for o caso. 

§3º Os proponentes deverão ser professores efetivos do Colégio Pedro II com produção acadêmica 

vinculada à temática do curso proposto, nos últimos cinco anos. 

§4º A participação do docente em cursos ou programas de Pós-Graduação ficará condicionada à 

aprovação da respectiva Chefia do Departamento Pedagógico. 

§5° Propostas em associação ou em conjunto com outras Instituições de Ensino Superior serão 

conduzidas pela PROPGPEC, que convidará o(s) Departamento(s) Pedagógico(s) envolvidos para 

compor um grupo de trabalho e elaborar a proposta a ser encaminhada ao CPG. 

§6° Propostas em associação ou em conjunto com outras Instituições de Ensino Superior estarão 

condicionadas a um termo de acordo ou cooperação específico entre as Instituições envolvidas na 

proposta. 

§7º As propostas de APCN não recomendadas pela CAPES, ou outro órgão equivalente de 

avaliação do Ministério da Educação, deverão cumprir todas as etapas do Art. 11, §1º, caso ocorra 

nova submissão. 

 

Art. 12 O início do funcionamento de Programa stricto sensu está condicionado à prévia 

recomendação deste pela CAPES ou outro órgão equivalente de avaliação do Ministério da 

Educação. 

 

Art. 13 Na solicitação de nova oferta de curso, após a interrupção por cinco anos ou mais, o projeto 

deverá ser submetido à aprovação pelos órgãos competentes do Colégio Pedro II, conforme os 

trâmites descritos no artigo 11, tendo havido modificações ou não. 

 

Seção III – Das Normas Internas 

 

Art. 14 Cada curso ou programa de Pós-Graduação será regido por Normas Internas, definidas em 

regulamentos específicos para cada Curso ou Programa, constituído por normas comuns a todos 

os cursos e por normas específicas.  

§1º As normas comuns serão regidas por este regulamento e demais normas institucionais criadas 

para esse fim.  



§2º As Normas específicas, de Cursos ou Programas de Pós-Graduação, não podem contrariar o 

Estatuto do Colégio Pedro II e o Regimento Geral do Colégio Pedro II, este Regulamento e 

respectiva legislação complementar, bem como a legislação vigente no país. 

 

Art. 15 As Normas Internas de cada curso ou programa de Pós-Graduação serão elaboradas, 

conforme normativas definidas pela PROPGPEC, pelo respectivo Colegiado de Curso e 

submetidas ao Comitê de Pós-Graduação.  

 

Seção IV - Dos Editais de Seleção de Alunos 

 

Art. 16 O edital de seleção será publicado e divulgado pela PROPGPEC, em conjunto com a 

Coordenação do Curso ou Programa, obedecendo às Normas Internas e contendo, no mínimo: 

I. descrição do curso ou programa; 

II. número de vagas e políticas de cotas; 

III. pré-requisitos do candidato; 

IV. cronograma; 

V. etapas de processo seletivo; 

VI. forma de divulgação dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo; 

VII. procedimentos de matrícula. 

 

Art. 17 O número de vagas oferecidas no edital será definido pelo Colegiado do Curso ou 

Programa e levará em consideração, dentre outros, os seguintes aspectos: 

I. capacidade de orientação dos docentes; 

II. fluxo de entrada e saída de alunos regulares; 

III. infraestrutura do curso ou programa; 

IV. capacidade das instalações físicas da instituição. 

 

Seção V – Dos Calendários 

 

Art. 18 Cada curso terá especificado o seu calendário acadêmico, o qual deverá incluir a oferta de 

disciplinas com as suas exigências e as demais atividades acadêmicas, respeitando-se o calendário 

previamente aprovado pela PROPGPEC.  

 

Art. 19 As disciplinas dos Cursos ou Programas de Pós-Graduação poderão ter as suas aulas 

ministradas durante todo o semestre letivo ou concentradas em determinados períodos do semestre. 



§1º As disciplinas dos cursos ou programas de Pós-Graduação poderão ter parte de sua carga 

horária destinada a atividades realizadas à distância. 

§2º Os cursos lato sensu poderão ser oferecidos no modelo à distância, de acordo com a legislação 

vigente. 

 

Seção VI - Da Extinção dos Cursos ou Programas 

 

Art. 20 A suspensão ou desativação de qualquer curso de Pós-Graduação deverá ser avaliada nos 

fóruns abaixo: 

I. Colegiado do Curso; 

II. Comitê de Pós-Graduação; 

III. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV. Conselho Superior. 

 

Parágrafo único. A ordem de avaliação dos fóruns deve ser rigorosamente respeitada. 

 

Art. 21 O curso ou programa de Pós-Graduação que for descredenciado pela CAPES por não 

atingir o conceito mínimo na avaliação quadrienal e que, ao reapresentar seu projeto, também não 

alcance conceito mínimo para credenciamento, terá sua extinção proposta pela PROPGPEC ao 

CONSUP. 

 

CAPÍTULO II – DA GESTÃO 

 

Art. 22 Os Cursos ou Programas de Pós-Graduação estão vinculados à PROPGPEC, instância que 

define a política de Pós-Graduação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI).  

 

Art. 23 As diretrizes gerais da Pós-Graduação serão concebidas pela PROPGPEC, em conjunto 

com o CPG. 

 

Seção I - Da Competência da PROPGPEC 

 

Art. 24 À PROPGPEC compete: 



I. elaborar a política geral da Pós-Graduação do Colégio Pedro II em consonância com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Político Pedagógico Institucional 

(PPPI), atendendo às políticas e legislação nacionais; 

II. presidir e articular junto ao Comitê de Pós-Graduação o desdobramento das políticas da 

Pós-Graduação no Colégio Pedro II; 

III. assessorar os Departamentos Pedagógicos na elaboração e implementação das propostas 

de Curso ou Programas de Pós-Graduação; 

IV. regulamentar, juntamente com o Comitê de Pós-Graduação, os fluxos e processos da Pós-

Graduação no Colégio Pedro II; 

V. supervisionar e articular os Cursos e Programas de Pós-Graduação ofertados pelo Colégio 

Pedro II; 

VI. acompanhar o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento dos cursos e 

programas stricto sensu, observando as orientações da CAPES e a regulamentação do Colégio 

Pedro II; 

VII. designar os componentes das Bancas Examinadoras de exames de qualificação, teses, 

dissertações ou outros trabalhos de conclusão dos respectivos cursos, encaminhados pelo 

Colegiado do Curso ou Programa, e homologados pelo Comitê de Pós-Graduação; 

VIII. homologar resultados de exames de qualificação, teses, dissertações ou outros trabalhos de 

conclusão dos cursos oferecidos pelo Curso ou Programa; 

IX. emitir Chamada Interna para Credenciamento de docentes aos Cursos ou Programas. 

 

Seção II - Da Competência do Comitê de Pós-Graduação 

 

Art. 25 O Comitê de Pós-Graduação (CPG) será composto por: 

I. Coordenadores de Cursos ou Programas de Pós-Graduação; 

II. Diretor(a) de Pós-Graduação; 

III. Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

 

Art. 26 O Comitê de Pós-Graduação (CPG) será presidido pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

 

Art. 27 Compete ao Comitê de Pós-Graduação (CPG): 

I. propor à PROPGPEC adequações nas políticas, fluxos e processos da Pós-Graduação do 

Colégio Pedro II; 

II. executar a coordenação didática geral dos Cursos ou Programas de Pós-Graduação; 



III. analisar os relatórios dos processos de avaliação externa coordenados pela CAPES, 

propondo ações de consolidação, avanços e/ou superação dos resultados; 

IV. avaliar e emitir parecer sobre novos cursos; 

V. elaborar o edital para eleição dos coordenadores e homologar os resultados; 

VI. aprovar os calendários dos cursos e programas; 

VII. homologar os nomes dos orientadores e coorientadores de dissertações, teses ou trabalhos 

equivalentes, conforme definido nas Normas Internas de cada curso ou programa; 

VIII. homologar as bancas de avaliação de trabalho de conclusão de curso segundo as normas de 

cada curso ou programa; 

IX. aprovar ajustes nos projetos e currículos dos cursos; 

X. aprovar o regulamento ou ajustes para cada Curso ou Programa de Pós-Graduação; 

XI. aprovar ajustes no Regulamento Geral da Pós-Graduação do Colégio Pedro II.  

 

Seção III - Da Competência do Colegiado do Curso ou do Programa 

 

Art. 28 O Colegiado do Curso ou do Programa de Pós-Graduação será constituído por seus 

docentes, pelo(s) Coordenador(es) do Departamento(s) ao(s) qual(is) o curso estiver vinculado, e 

por um aluno representante do corpo discente. 

 

§1º O(s) Coordenador(es) de Departamento(s) poderá(ão) estar representado(s) em cada Colegiado 

de Curso ou Programa de Pós-Graduação por um Docente de seu departamento no Curso ou 

Programa. 

§2º A reunião para eleição dos representantes dos estudantes de Pós-Graduação será convocada 

pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

 

Art. 29 O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semestre ou, extraordinariamente, 

por convocação do(a) Coordenador(a) do Curso ou Programa ou, excepcionalmente, por 

solicitação de 1/3 (um terço) dos seus membros. 

 

Parágrafo único.  As deliberações do Colegiado serão por maioria simples.  

 

Art. 30 O Colegiado será presidido pelo Coordenador do Curso ou do Programa, com voto de 

qualidade, além do voto comum.  

 

Art. 31 Compete ao Colegiado do Curso ou do Programa de Pós-Graduação: 



I. supervisionar as atividades didáticas; 

II. acompanhar o desempenho docente; 

III. eleger o Coordenador e Vice Coordenador; 

IV. assessorar a coordenação na execução e acompanhamento dos Cursos ou Programas de 

Pós-Graduação; 

V. elaborar as Normas Internas do Curso ou Programa e aprovar as alterações necessárias; 

VI. estabelecer a demanda de vagas para credenciamento de professores no Curso ou 

Programa; 

VII. deliberar sobre descredenciamento de docente, nas situações que não se enquadrem no 

previsto neste Regulamento; 

VIII. pronunciar-se, sempre que convocado, sobre matéria de interesse da Pós-Graduação; 

IX. atualizar as normas de funcionamento do curso, visando garantir sua qualidade didático-

pedagógica; 

X. avaliar e aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso, propondo alterações quando 

necessárias;  

XI. deliberar sobre os pedidos de aproveitamento de disciplinas de cursos de Pós-Graduação 

stricto sensu; 

XII. avaliar as questões de ordem disciplinar ocorridas em turmas; 

XIII. deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do coordenador de curso; 

XIV. julgar pedidos de prorrogação de prazos para defesa de monografia, trabalho de conclusão 

de curso, dissertação ou tese; 

XV. propor o currículo da(s) disciplina(s) ministrada(s) pelo curso ou programa e suas 

alterações;  

XVI. aprovar editais de seleção para ingresso de alunos no Curso ou Programa;  

XVII. definir o número máximo de orientandos por docente, respeitando os parâmetros da área; 

XVIII. deliberar sobre processos de ingresso, desligamento, readmissão e trancamento de 

matrícula de alunos no curso ou programa; 

XIX. estabelecer número de vagas no curso ou programa e distribuí-las pelas linhas de pesquisa;  

XX. deliberar sobre a aprovação de matrícula de alunos ouvintes; 

XXI. aprovar a composição das bancas examinadoras encaminhadas pelo orientador segundo as 

normas de cada curso ou programa.  

 

Seção IV - Da Competência da Coordenação de Curso ou do Programa 

 



Art. 32 O(A) Coordenador(a) de Curso ou Programa de Pós-Graduação é responsável pela 

coordenação didático-científica. Essa atividade será exercida por um(a) docente pertencente ao 

quadro permanente da instituição, com titulação de mestre ou doutor e com comprovada 

experiência na área específica do curso ou programa. 

 

Art. 33 O(A) Coordenador(a) será eleito(a) pelo Colegiado do Curso ou Programa de Pós-

Graduação para um mandato de 4 (quatro) anos, sendo permitida uma recondução. 

 

Parágrafo único. É vedado o exercício de coordenação de mais de um curso Pós-Graduação pelo 

mesmo docente, simultaneamente. 

  

Art. 34 Compete à Coordenação: 

I. dirigir e coordenar as atividades didáticas e administrativas do Curso ou Programa sob 

sua responsabilidade; 

II. elaborar a programação acadêmica, submetendo-a a apreciação do Colegiado do Curso 

ou Programa; 

III. encaminhar ao Colegiado a composição das comissões examinadoras indicadas pelos 

orientadores;  

IV. zelar pelo cumprimento das normativas institucionais para a Pós-Graduação e pelas 

Normas Internas do Curso ou Programa;  

V. representar o Curso ou o Programa interna e externamente em situações de sua 

competência, quando solicitado; 

VI. participar do Comitê de Pós-Graduação; 

VII. propor ao Colegiado do Curso ou Programa alterações nas Normas Internas do Curso ou 

Programa; 

VIII. articular-se com a Diretoria de Pós-Graduação e com a PROPGPEC para planejamento, 

execução e avaliação das atividades do Curso ou Programa; 

IX. estabelecer as atribuições didáticas e de orientação do Curso ou Programa; 

X. implementar as normativas para a pós-graduação relacionadas ao ingresso e desligamento 

de discentes em cada curso, de acordo com os artigos 57 a 64 deste regulamento; 

XI. apresentar o Relatório anual de atividades do Curso ou Programa, incluindo as atividades 

de ensino e produção intelectual; 

XII. participar da elaboração dos editais dos processos seletivos à Pós-Graduação junto ao 

órgão competente da Instituição; 

XIII. convocar e presidir as reuniões ordinárias do Colegiado do Curso ou Programa; 



XIV. encaminhar os processos e deliberações do Colegiado do Curso ou Programa às instâncias 

deliberativas superiores. 

 

Seção V - Da Competência da Secretaria Acadêmica 

 

Art. 35 A Secretaria Acadêmica é órgão executivo dos serviços administrativos e técnicos do 

Curso ou Programa, subordinada ao campus ao qual o curso está vinculado.  

 

Art. 36 À Secretaria compete: 

I. informar e processar requerimentos, referentes aos cursos de Pós-Graduação; 

II. manter em dia os registros das atividades didáticas dos discentes, como disciplinas 

cursadas, seus respectivos conceitos e créditos, trancamento de matrículas, cancelamento de 

disciplinas e demais assuntos pertinentes;  

III. expedir históricos escolares, declarações, diplomas e certificados;  

IV. manter em dia os registros das atividades didáticas e de pesquisa dos docentes do Curso 

ou Programa;  

V. informar e processar as solicitações, concessões e suspensões de bolsas aos alunos;  

VI. manter atualizado o calendário acadêmico do ano letivo e o catálogo de disciplinas;  

VII. elaborar, juntamente com os docentes envolvidos, relatórios de atividades didáticas e de 

pesquisa solicitadas por agências financiadoras e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura; 

VIII. organizar e manter atualizada a coleção de Leis, Portarias, Circulares, Resoluções e outros 

documentos que regulamentam ou dizem respeito ao curso de Pós-Graduação e às normas internas 

do Colégio Pedro II;  

IX. fornecer informações e/ou documentos relativos ao Curso ou Programa; 

X. secretariar as reuniões do colegiado do Programa ou Curso; 

XI. encaminhar os documentos dos processos de defesa do programa ou curso ao CPG; 

XII. executar demais atividades pertinentes a uma secretaria de Pós-Graduação. 

 

CAPÍTULO III – DO CORPO DOCENTE 

 

Seção I – Do Credenciamento 

 

Art. 37 O corpo docente do curso ou programa será constituído, inicialmente, por membros 

indicados pelo(s) Colegiado(s) do(s) Departamento(s) Pedagógico(s) proponentes do Curso ou 



Programa de Pós-Graduação, respeitando as categorias docentes e demais determinações deste 

Regulamento e da legislação específica.  

§1º Dos docentes de Curso ou Programa de Pós-Graduação será exigida a formação acadêmica 

adequada representada pelo título, produção intelectual contínua e relevante para sua área de 

atuação.  

§2º Profissionais com qualificação e experiência inquestionáveis em campo pertinente ao Curso 

ou Programa de Pós-Graduação poderão integrar o corpo docente, após manifestação favorável do 

Colegiado do Curso ou Programa e do Comitê de Pós-Graduação, respeitadas as normas e os 

instrumentos regulatórios específicos ao curso, quando houverem.  

§3º A substituição ou inclusão de docentes será feita por meio de Chamadas Internas para 

credenciamento de docentes. 

§4º Caberá ao Colegiado do Curso ou Programa a definição de pré-requisitos e perfil profissional 

para credenciamento de docentes. 

 

Art. 38 O credenciamento dos docentes permanentes e colaboradores dos programas stricto sensu 

será revisto periodicamente, tendo como base a produção científica (publicações, captação de 

recursos, produção artística ou técnica e outros) e como referência os critérios de avaliação da 

CAPES. 

 

Art. 39 O credenciamento dos professores permanentes e colaboradores dos cursos lato sensu será 

revisto periodicamente tendo como base a produção científica (publicações, captação de recursos, 

produção artística ou técnica e outros) de acordo com critérios definidos pelo CPG. 

 

Art. 40 A carga horária docente destinada aos cursos de Pós-Graduação deverá compor os 

encargos didáticos previstos no Plano de Trabalho Docente. 

§1º A Coordenação dos cursos lato sensu terá carga horária semanal de 9 horas. 

§2º A carga horária dos docentes regentes de disciplina nos cursos lato sensu será de 4 horas e 

meia semanais.               

§3º A carga horária dos docentes nos cursos stricto sensu será de 20 horas semanais, incluindo 

docência, extensão e pesquisa. 

 

Art. 41 Cada professor poderá a critério do Colegiado ministrar mais de uma disciplina em um 

mesmo curso lato sensu. 

§ 1º A regência de mais de uma disciplina no mesmo curso lato sensu não expande os encargos 

didáticos previstos no Art. 40. 



§ 2º A regência de disciplinas em dois cursos lato sensu diferentes poderá, a critério do 

Departamento Pedagógico de lotação, expandir os encargos didáticos do professor na Pós-

Graduação para 9 horas semanais. 

  

Seção II – Das Categorias Docentes 

 

Art. 42 O corpo docente de cada Curso ou Programa de Pós-Graduação poderá contar com: 

I. Docentes Permanentes; 

II. Docentes Visitantes; e 

III. Docentes Colaboradores. 

 

Parágrafo único. Fazem parte da categoria Docentes Permanentes (Art. 42-I) os docentes ativos 

no Colégio Pedro II, docentes de outras instituições que atuem na Pós-Graduação por acordos ou 

convênios específicos, interinstitucionais, e os docentes aposentados que pertenciam à categoria 

de Docentes Permanentes no ato da aposentadoria; 

 

Art. 43 Integram a categoria de Docentes Permanentes aqueles que atendam aos seguintes pré-

requisitos: 

I. atuam na Educação Básica e na Pós-Graduação; 

II. participem de projetos de pesquisa do curso ou programa; 

III. orientem alunos, sendo devidamente credenciados como orientador pelo curso ou programa 

de Pós-Graduação e pela instância para esse fim considerada competente pela instituição; 

IV. tenham vínculo funcional-administrativo com o Colégio Pedro II ou, em caráter 

excepcional, consideradas as especificidades da área, se enquadrem em uma das seguintes 

condições especiais: 

a) recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou estaduais 

de fomento; 

b) na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a instituição 

termo de compromisso de participação como docente do Curso ou Programa; 

c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do Curso ou 

Programa. 

 

Parágrafo único. Os docentes que integram a categoria de Docentes permanentes e se enquadram 

nas condições especiais elencadas no Art 43 - IV, atuam somente na Pós-Graduação. 

 



Art. 44 Integram a categoria de Docentes Visitantes aqueles com vínculo funcional-administrativo 

com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam 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 e/ou atividades de ensino no curso ou 

programa, permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de extensão. 

 

Art. 45 Serão considerados Docentes Colaboradores os demais membros do corpo docente do 

Curso ou Programa que não atendam a todos os requisitos de enquadramento como Docentes 

Permanentes ou como Visitantes, mas firmem compromisso de participação sistemática no 

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

independentemente da natureza de seu vínculo com o Colégio Pedro II. 

 

Art. 46 O credenciamento docente será reavaliado a cada 4 (quatro) anos, de acordo com os 

critérios de permanência estabelecidos por cada Curso ou Programa de Pós-Graduação. 

§ 1° Para a permanência na Pós-Graduação stricto sensu, o docente deverá comprovar a existência, 

no período anterior, de produtividade científica, tecnológica e/ou artística e participação nas 

atividades acadêmicas vinculadas ao Programa, conforme regras definidas pelo Colegiado e de 

acordo com as regras de regulação e avaliação da CAPES e observadas as normas da instituição; 

§ 2° A permanência docente na Pós-Graduação lato sensu, ocorre em acordo às regras 

estabelecidas pelo CPG, e especificadas em cada regulamento dos cursos desta categoria;    

§ 3° Nos casos de não atendimento aos critérios de permanência de um docente na Pós-Graduação 

stricto sensu, o docente manterá as orientações e coorientações em andamento, de modo a não 

prejudicar os alunos orientados. Nesse caso o docente credenciado como Docente Permanente 

passará à categoria de Docente Colaborador; 

§ 4° O Docente Colaborador poderá solicitar ao Colegiado do programa stricto sensu o retorno à 

condição de Docente Permanente após atender aos critérios de produção acadêmica condizentes 

com a categoria Docente Permanente e aprovação pelo CPG. Caso não atenda a esta condição em 

até dois anos o docente será descredenciado do Programa. 

 

Art. 47 O número de professores visitantes e colaboradores não poderá ultrapassar 1/4 (um quarto) 

do total de docentes vinculados ao Curso ou Programa de Pós-Graduação e a carga horária 

assumida por estes não poderá ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total das 

disciplinas do curso. 

 



Art. 48 O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca ou co-

autor de trabalhos não caracteriza um profissional como integrante do corpo docente do Curso ou 

Programa, não podendo, pois, o mesmo ser enquadrado como docente colaborador. 

 

Seção III – Das Atribuições do Corpo Docente 

 

Art. 49 Constituem atividades de Pós-Graduação a serem exercidas por seu corpo docente: 

I. atividades de ensino: ações regulares realizadas nos ambientes pedagógicos e relacionadas 

à docência das disciplinas/módulos do curso; 

II. atividades complementares de ensino: orientação dos alunos de Pós-Graduação para 

realização do seu trabalho final; 

III. atividades de extensão: participações regulares, extracurriculares, voltadas para a 

integração e o aprimoramento das disciplinas/módulos (seminários, palestras, visitas técnicas etc.); 

IV. atividades de pesquisa: atuações regulares em pesquisa científica ou tecnológica, 

envolvendo alunos; 

V. atividades de gestão: coordenação, participação em conselhos, comissões e bancas de 

seleção. 

 

Art. 50 São atribuições dos docentes: 

I. planejar e elaborar o material didático necessário à efetivação das aulas da disciplina 

ministrada; 

II. ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o curso; 

III. acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos na(s) disciplina(s) sob sua 

responsabilidade, e fazer o registro de notas e frequência junto à secretaria, respeitando o 

calendário do curso; 

IV. desempenhar as demais atividades inerentes ao curso; 

V. orientar discentes e participar da avaliação do trabalho final; 

VI. participar das reuniões para as quais for convocado; 

VII. manter produtividade científica, tecnológica e/ou artística e participação em atividades 

vinculadas ao Curso ou Programa. 

VIII. informar à Secretaria Acadêmica toda alteração sobre a permanência do aluno no Curso ou 

Programa. 

 

CAPÍTULO IV – DOS DISCENTES 

 



Seção I – Dos Requisitos para Ingresso 

 

Art. 51 O ingresso de alunos em cursos e programas de Pós-Graduação ocorrerá por meio de 

processo seletivo, sendo as seguintes exigências mínimas para admissão, a serem regulamentadas 

em edital: 

I. ter concluído curso de graduação devidamente reconhecido pelo MEC; 

II. apresentar a documentação exigida;  

III. estar habilitado a cumprir as exigências específicas do curso. 

 

Parágrafo único. Títulos obtidos no exterior deverão atender à legislação brasileira vigente, 

apresentando revalidação de diploma. 

 

Seção II - Da Matrícula 

 

Art. 52   Para matricular-se em um Programa ou Curso de Pós-Graduação do Colégio Pedro II, o 

candidato deverá ter sido aprovado e classificado no processo seletivo. 

 

Art. 53 Nos Cursos ou Programas de Pós-Graduação, a cada período letivo, os alunos procederão 

à matrícula em disciplinas ou outras atividades acadêmicas, sob supervisão do orientador 

acadêmico, conforme calendário divulgado pela Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 54 Poderão ser aceitos, a critério do Colegiado do Programa stricto sensu, os créditos obtidos 

em outros Cursos ou Programas de Pós-Graduação credenciados pela CAPES, relacionados a 

disciplinas e/ou atividades acadêmicas equivalentes às do curso, na proporção de até 1/3 (um terço) 

do total de créditos do Curso ou Programa no Colégio Pedro II, excluídos aqueles referentes ao 

trabalho final. 

 

Art. 55 Poderão ser aceitas, a critério do Colegiado do Curso, matrículas especiais, em até duas 

disciplinas, de alunos oriundos de cursos de Pós-Graduação de outras instituições de ensino 

superior, mediante acordo entre programas ou por edital específico. 

 

Art. 56 A aceitação de alunos ouvintes ficará a critério do Colegiado do curso ou Programa e 

sujeitos à aprovação do Comitê de Pós-Graduação. 

 



Parágrafo único. O pedido de inclusão de ouvintes será feito pelo professor responsável pela 

disciplina e encaminhado ao Comitê de Pós-Graduação pelo Coordenador do Curso ou Programa 

para apreciação do CPG.  

 

 

Seção III – Da suspensão e do trancamento da matrícula 

 

Art. 57 Os cursos de Pós-Graduação lato sensu ligados a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), presenciais e a distância não admitem trancamento 

de matrícula. 

 

Art. 58 O(a) aluno(a) poderá requerer ao Colegiado do Programa a suspensão de sua matrícula 

nos Cursos lato sensu, quando da ocorrência de situação grave, devidamente comprovada, que o 

impeça, temporariamente, de continuar com o Curso; 

 

Parágrafo Único: São consideradas situações graves: 

a) afastamento por motivo de saúde (próprio ou cônjuge) parente de 1º grau em linha reta 

(pais e filhos) ou 2º grau colateral (irmãos), mediante comprovação por atestado ou laudo médico, 

preferencialmente constando o Código de Identificação da Doença (CID); 

b) afastamento do País, em serviço público da União, dos estados ou dos municípios; 

c) afastamento por motivo de atuação profissional (remoção/viagem administrativa 

delongadas), mediante declaração da empresa e comprovação de vínculo; 

d) óbito de cônjuge, parente de 1º grau em linha reta ou de 2º grau colateral, ocorrido durante 

o semestre do requerimento; 

e) alteração, involuntária, na grade de horários de serviço do aluno. 

 

Art 59 No caso de alunos que apresentarem moléstia infectocontagiosa, licença maternidade, ou 

licença paternidade não será concedida a suspensão da matrícula, mas sim o direito de ter acesso 

a exercícios domiciliares, podendo neste caso serem utilizadas ferramentas específicas para Ensino 

à Distância, para compensação de faltas nas atividades teóricas. A solicitação, nestes casos, deverá 

ser requerida junto à Secretaria do Curso, mediante preenchimento de formulário próprio e entrega 

de atestado médico para encaminhamento à coordenação do curso. 

§ 1º O período de licença maternidade da aluna gestante não excederá 120 (cento e vinte) dias.  



§ 2º Deferidas as licenças, os professores das disciplinas em que houve as faltas, atribuirão 

atividades e exercícios domiciliares a serem feitos pelo aluno, de acordo com o artigo 59, cabendo 

à coordenação do curso estabelecer os prazos para conclusão das atividades.  

§ 3º As atividades práticas e avaliações, ocorridas no período de licença, serão adaptadas, e deverão 

ser cumpridas na sua integralidade, em período determinado pelo coordenador do curso. 

 

Art. 60 A suspensão da matrícula poderá ser concedida, na ocorrência de situação grave, por uma 

única vez, ao longo do curso, mediante anuência do seu colegiado, pelo prazo máximo de 02 (dois) 

anos letivos, desde que o aluno tenha cursado, no mínimo, um terço da carga horária do respectivo 

curso. 

Parágrafo Único: Não será concedida a suspensão de matrícula aos alunos que estiverem no 

período de produção do trabalho de conclusão de curso. 

 

Art. 61 Só será concedida a suspensão da matrícula ao aluno que tiver comprovação da frequência 

e de aproveitamento/aprovação nas disciplinas, ou módulos, cursados.    

 

Art. 62 Compete ao diretor do Campus, ao qual o curso está vinculado, conceder, à vista de parecer 

favorável do colegiado do curso, a suspensão da matrícula. 

 

Art. 63 O aluno matriculado na Pós-Graduação stricto sensu do Colégio Pedro II só poderá 

solicitar trancamento de matricula após a conclusão de, ao menos, um semestre letivo. 

 

Art. 64 O aluno matriculado em cursos de Pós-Graduação stricto sensu poderá solicitar 

trancamento de matrícula por um semestre e renova-lo por mais um.    

 

Art.  65   Para a concessão do trancamento de matrícula nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu 

deverão ser atendidos os seguintes requisitos: 

a) requerimento firmado no protocolo do Curso ou Programa pelo aluno e com parecer do 

orientador, dirigido ao Colegiado do Curso ou Programa, contendo os motivos da solicitação 

documentalmente comprovados, prazo e data de início; 

b) a deliberação do Colegiado do Curso ou Programa deverá ser encaminhada para o CPG a 

quem compete a deliberação final; 

c) não será concedido trancamento de matrícula durante a vigência da concessão de 

prorrogação de prazo para a conclusão de dissertação ou da tese, com exceção de casos de doenças 

graves, respaldadas por laudo médico, de acordo com as normas internas do Colégio Pedro II;  



d) o trancamento de matrícula poderá retroagir à data da ocorrência do motivo de sua 

concessão, desde que solicitado e enquanto o motivo perdurar, e desde que não provoque 

superposição com atividades regulares do curso ou programa, exceto matrícula; 

e) o trancamento de matrícula não altera o período máximo para integralização do curso ou 

programa, estabelecido por este regulamento no Art. 5°. 

 

Art. 66 O aluno matriculado na Pós-Graduação do Colégio Pedro II poderá usufruir de licença 

maternidade ou paternidade, de acordo com a Lei federal n ° 6202/75 e com o Decreto-Lei n° 

1044/69 e respeitando-se o que foi definido no Art.59 deste Regulamento. 

§ 1° A concessão da Licença Maternidade e da Licença Paternidade ocorrem mediante 

requerimento firmado no protocolo do curso ou programa, anexados os documentos 

comprobatórios, nos termos da Lei e encaminhados à Secretaria Acadêmica. 

§ 2° A requisição deverá ser avaliada pelo Colegiado do Curso ou Programa e homologada pelo 

CPG. 

 

Art. 67 A Licença Maternidade, de acordo com a lei em vigor, poderá ser solicitada ao Colegiado 

do Curso ou Programa, a partir do 8° mês de gestação, ou após o nascimento, guardadas as 

seguintes obrigações: 

I- realizar atividades domiciliares regulares como compensação da ausência das aulas, 

sempre que compatíveis com o estado de saúde, as possibilidades do Colégio Pedro II; 

II- informar-se com os Docentes sobre os conteúdos programáticos, bem como sobre os 

exercícios domiciliares e avaliações. 

 

 

Seção IV – Do Cancelamento da Matrícula 

 

Art. 68 O cancelamento da matrícula consistirá no desligamento definitivo do aluno, com total 

cessação dos vínculos didáticos com o curso de Pós-Graduação ao qual está matriculado; 

 

Art. 69 O aluno que tiver sua matrícula cancelada poderá fazer o reingresso no curso por meio de 

um novo processo seletivo regulado por edital de amplo acesso público; 

 

Art. 70 O aluno terá a sua matrícula cancelada quando: 

I. esgotar o prazo máximo fixado para a integralização do curso, conforme os Regulamentos 

Internos dos Cursos ou Programas de Pós-graduação; 



II. for reprovado em duas disciplinas ou módulos, concomitantemente; 

III. for reprovado por duas vezes, consecutivas ou não, na mesma disciplina; 

IV. não obtiver rendimento acadêmico satisfatório, na forma estabelecida no Regulamento 

Interno do Curso ou Programa; 

V. nos casos específicos, previstos nos Regulamentos Internos dos Cursos ou Programas de 

Pós-Graduação. 

 

Art. 71 Alunos que abandonarem o Curso terão sua matrícula cancelada compulsoriamente sem 

direito a participar do processo seletivo específico de reingresso. Estes deverão participar de um 

novo processo seletivo, por edital de vagas para ampla concorrência; 

 

Art. 72 Configura abandono de curso: 

§ 1º Aluno que tiver mais de 25% de faltas em todas as disciplinas matriculadas por dois períodos 

letivos consecutivos; 

§ 2º Aluno que tiver mais de 25% de faltas em dois períodos consecutivos. 

 

Seção V - Dos Critérios de Aprovação 

 

Art. 73 Os critérios de aprovação do rendimento acadêmico serão traduzidos por frequência e 

atribuição de notas conforme definido nas Normas Internas do Curso ou Programa de Pós-

Graduação. 

§ 1º A nota mínima para aprovação em disciplina é 7,0 (sete). 

§ 2º A frequência é obrigatória, sendo considerado reprovado o aluno que não obtiver frequência 

correspondente a, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina e/ou 

atividade acadêmica. 

  

Art. 74 A justificativa de faltas será feita pela Coordenação do Curso, após a anuência do professor 

responsável pela disciplina e respectivo registro na secretaria, observadas as determinações legais. 

 

Art. 75 A atribuição de nota ao trabalho final do curso (monografia, trabalho de conclusão de 

curso, produto educacional, dissertação ou tese) será facultativa, conforme normas específicas do 

Curso ou Programa, sendo obrigatória a indicação de aprovado ou reprovado. 

 

Seção VI - Dos Critérios de Aproveitamento de Estudos 

 



Art. 76 Poderão ser aceitas, em processos de aproveitamento de estudos, a critério do Colegiado 

do Curso ou Programa, as disciplinas e/ou atividades acadêmicas equivalentes às do Curso ou 

Programa, excluídas aqueles referentes ao trabalho final.  

§ 1º Poderão ser aproveitadas até 1/3 (um terço) do total de horas-aula do Curso ou Programa, no 

caso de disciplinas ou atividades cursadas em outros Curso ou Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, desde que credenciados pela CAPES/MEC no momento do aproveitamento, 

conforme previsto nas Normas Internas do Curso ou Programa.  

§ 2º Todas as solicitações de isenção de disciplinas e/ou atividades acadêmicas e aproveitamento 

de estudos deverão ser validadas pelo Colegiado do Curso ou Programa, conforme definido no 

Art.31, XI. 

 

Art. 77 Somente fará jus ao aproveitamento de disciplinas, o aluno reingressante que cumprir as 

exigências de cada curso, mediante deferimento das coordenações; 

§ 1º O aproveitamento das disciplinas deve ser autorizado pelo coordenador do curso, após o 

requerimento ser analisado pelo colegiado e deliberado por tal fórum. 

§ 2º Caberá ao coordenador promover as adaptações necessárias do aluno junto à matriz curricular 

corrente ou, se necessário, a realização das disciplinas restantes em outra turma com a mesma 

matriz curricular. 

 

Art. 78 O pedido de aproveitamento deve ser feito diretamente na secretaria do Curso ou 

Programa, mediante o preenchimento de formulário no período definido pela coordenação do 

Curso ou Programa. 

 

Seção VII - Do Reingresso 

 

Art. 79 O aluno com matrícula suspensa que desejar reingressar no curso, deverá se submeter a 

novo processo seletivo específico – Edital de Reingresso, desde que haja oferta do curso e de vagas 

para reingresso e deverá se subordinar às normas vigentes; 

 

Parágrafo único. O prazo permitido para reingresso não excederá o limite de 2 (dois) anos a 

contar da data da suspensão da matrícula do aluno. 

 

Art. 80 O processo seletivo específico – Edital de Reingresso, será definido pelo Colegiado do 

Curso ou Programa e validado pelo CPG.  

 



Art. 81 Caso o reingresso seja autorizado, o aluno deverá cumprir as disciplinas do currículo em 

vigor e não aquele existente à época da matrícula regular. 

 

Seção VIII - Do Trabalho Final do Curso 

 

Art. 82 Define-se como trabalho final dos cursos de Pós-Graduação lato sensu, a produção 

científica que expresse o domínio do objeto de estudo em forma de monografia, trabalho de 

conclusão de curso ou produto educacional, de acordo com as Normas Acadêmicas presentes no 

Regulamento de cada curso. 

 

Art. 83 Define-se como trabalho final dos cursos de Mestrado Profissional:  

I. produção científica, tecnológica ou artística que expresse o domínio do objeto de estudo, e 

que inclui, necessariamente uma dissertação e um produto educacional;  

II. projeto, análise de casos, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, 

equipamentos, protótipos, entre outros, de acordo com a natureza da área e os fins do curso, 

definidos quanto as suas características pelas Normas Internas do Curso ou Programa, no qual o 

pós-graduando demonstre domínio do tema escolhido e que inclui, necessariamente uma 

dissertação e um produto educacional.  

 

Art. 84 Define-se como trabalho final dos cursos de Mestrado Acadêmico, produção científica que 

expresse o domínio do objeto de estudo em forma de dissertação.  

 

Art. 85 Define-se como trabalho final dos cursos de Doutorado, produção científica que expresse 

o domínio do objeto de estudo em forma de tese. 

 

Art. 86 Para elaboração do trabalho final de curso, o aluno solicitará a designação de professor 

orientador, cujo nome deverá ser referendado pelo Colegiado do Curso ou Programa e homologado 

pelo CPG. 

§1° Poderá haver um coorientador para a elaboração do trabalho final de curso desde que seja 

referendado pelo Colegiado do Curso ou Programa e homologado pelo CPG.  

§2° O discente poderá solicitar mudança de professor orientador, mediante solicitação 

fundamentada, cabendo ao Colegiado do Curso ou Programa deferir ou não. A mudança deverá 

ser homologada pelo CPG. 



§3° O professor orientador poderá, mediante solicitação fundamentada, interromper o trabalho de 

orientação, cabendo ao Colegiado do Curso ou Programa deferir ou não. A interrupção deverá ser 

homologada pelo CPG. 

 

Art. 87 O trabalho final do curso deverá ser apresentado e submetido à aprovação, perante banca 

examinadora, de acordo com o Regulamento de cada Curso ou Programa de Pós-Graduação, 

conforme legislação vigente. 

 

Parágrafo único. O projeto de pesquisa que envolva seres humanos deverá ser submetido à análise 

de Comitê de Ética em Pesquisa, e só poderá ter iniciado o trabalho de coleta de dados após a 

aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa - CEP. 

 

Art. 88 As monografias, os trabalhos de conclusão de curso, as dissertações ou teses deverão 

apresentar uma contribuição significativa para o avanço do conhecimento científico e/ou 

tecnológico e/ou artístico da área a que pertence. A contribuição deve ser original para as teses 

apresentadas. 

 

Seção IX – Do Exame de Qualificação e Defesa do Trabalho de Final de Curso 

 

Art. 89 O discente de Pós-Graduação stricto sensu será submetido a um exame de qualificação na 

forma prevista nas Normas Internas do Curso ou Programa.   

 

Parágrafo único. Os prazos para a realização do exame de qualificação serão definidos pelo 

regulamento de cada Programa de Pós-Graduação stricto sensu, respeitado o Art. 5º. 

 

Art. 90 Os trabalhos finais da Pós-Graduação serão julgados por Banca Examinadora, aprovada 

pelo Colegiado e homologada pelo CPG, sob a presidência do orientador, e constituída por no 

mínimo: 

I. três membros, portadores do título de Doutor, sendo dois internos e um externo ao Colégio 

Pedro II, para cursos de Pós-Graduação stricto sensu; 

II. três membros, portadores do título de Mestre ou Doutor, para cursos de Pós-Graduação 

lato sensu, sendo um externo ao curso.  

 



Parágrafo único: Os critérios acadêmicos para homologação das Bancas Examinadoras para 

avaliação dos trabalhos finais da Pós-Graduação serão definidos pelas normas internas de cada 

Regulamento de Cursos ou Programas de Pós-Graduação. 

 

Art. 91 A defesa dos trabalhos finais dos Programas Stricto Sensu, deverá ser realizada 

publicamente, exceto quando os conteúdos envolverem conhecimentos passíveis de serem 

protegidos por direitos de propriedade intelectual.  

 

Seção X - Da Concessão de Títulos 

 

Art. 92 São exigências para a obtenção de título:  

I. integralização curricular do curso;  

II. aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira, em cursos stricto sensu; 

III. submeter à banca examinadora, para qualificação, a proposta de projeto de pesquisa para 

dissertação associada à produção de Produto Educacional, em prazo definido pelas Normas 

Internas do Curso ou Programa;  

IV. apresentação e aprovação do trabalho final conforme legislação vigente; 

V. não apresentar pendências em relação à Biblioteca; 

VI. cumprimento das demais exigências que constam do Regulamento específico do Curso ou 

Programa. 

 

§1° Os alunos estrangeiros do Curso ou Programa de Pós-Graduação, além da proficiência definida 

no inciso II, também deverão comprovar proficiência em Língua Portuguesa. 

§2° O exame de proficiência em língua estrangeira, em cursos stricto sensu, será oferecido em duas 

oportunidades aos discentes de cada turma. 

 

Art. 93 Cada curso poderá ter, de acordo com suas normas de funcionamento, outras exigências, 

desde que aprovadas pelo Colegiado do curso e pelo Comitê de Pós-Graduação. 

 

Art. 94 Cumpridas as formalidades necessárias à conclusão do curso, a Secretaria Acadêmica 

emitirá o diploma/certificado.  

 

Parágrafo único. A emissão e o registro do diploma/certificado serão efetivados após a 

verificação do cumprimento das regulamentações do Colégio Pedro II e da legislação vigente.  

 



 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 95 Os resultados de pesquisa, dissertações e teses estão sujeitos às leis vigentes no país e às 

normas ou resoluções relativas à propriedade intelectual.  

 

Art. 96 Os cursos em andamento, até a sua conclusão, deverão obedecer às normas vigentes na 

ocasião de sua aprovação. No caso de nova oferta, será aplicado o presente Regulamento. 

Art. 97 Os casos não previstos neste Regulamento Geral da Pós-Graduação do Colégio Pedro II 

serão analisados pelo Comitê de Pós-Graduação. 

Art. 98 Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação, sendo revogadas as 

disposições contrárias. 

 


