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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE REGIMENTO DE PPG

 

Referências:
Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 295, de 30 de novembro de 2020;
Processo de Alterações de Regimento de Curso Stricto Sensu.

 

Informações do PPG

Nome Completo:  
Abreviatura utilizada:  
Nome do Coordenador:  
E-mail Institucional de
contato do Coordenador:  

Nome do Coordenador
Substituto:  

E-mail Institucional de
contato do Coordenador
Substituto:

 

Endereço do Site:  
E-mail Institucional do
PPG:  

Unidade no SEI do PPG:  
Número do Processo SEI:  
      
Item Verificação Embasamento Sim/Não/NA Comprovação Obse
1. Do recebimento do Regimento do PPG:     

1.1
Tratasse de proposta de criação de Programa ou de Curso de Pós-Graduação
encaminhada em atendimento à Chamada Interna da PROPPI específica para
esse fim?

Art. 12    

1.2
Se tratando de proposta de criação de Programa ou de Curso de Pós-Graduação
encaminhada em atendimento à Chamada Interna da PROPPI, o formato dos
documentos a apresentados atendem a mesma?

Art. 13    

1.3
Tratasse de revisão, adequação e/ou atualização do Regimento de Programa ou
de Curso de Pós-Graduação a Resolução Nº 295/2020 ou a alteração na
legislação vigente?

Parágrafo Único. do
Art. 4º e Art. 110    

      
2. Da documentação apresentada junto ao Regimento do PPG:     

2.1 Consta que foi aprovado pelo Conselho do Programa proponente? Art. 4º e Etapa 1 do
Processo    

2.2 Consta que foi aprovado pela Comissão Local de Ensino do Campus
proponente? Etapa 1 do Processo    

2.3

Consta da aprovação da proposta, quando se tratar de Programa ou de Curso de
Pós-Graduação novo, no Conselho do Campus de origem, demonstração e
garantia da estrutura física, acadêmica, administrativa e financeira para
funcionamento do curso, como laboratórios, biblioteca, secretaria de pós-
graduação e outras previstas nos documentos norteadores da proposta e
exigidas pelos órgãos supervisores e pela legislação vigente? 

Art. 4º e Etapa 1 do
Processo e Art. 15    

2.4 Consta o Regimento anterior? Etapa 1 do Processo    
2.5 Consta o Novo regimento com grifo nas alterações? Etapa 1 do Processo    

2.6 Se o PPG oferta atividades multicampi, constam as anuências e aprovações dos
demais Conselhos de Campi vinculados?

Parágrafo Único do
Art. 7º e § 2º do Art.
13

   

2.7 Se é um PPG em rede, consta a aprovação da Coordenação Geral do Programa
em Rede? Art. 11    

2.8 Consta da documentação a relação de docentes que compõe o corpo docente do
PPG? Art. 16    

      
3. Do tipo de curso(s) proposto(s) de pós-graduação:     

3.1 É um curso criado a partir de um processo de fusão, desmembramento ou
migração de programas existentes? Art. 9º    

3.2 É a conversão de um curso acadêmico para profissional ou vice-versa? Art. 10    
3.3 É um programa de pós-graduação em rede? Art. 11    
      
4. Do conteúdo do Regimento do PPG:     

4.1 Esta de acordo com os princípios e fins da Universidade, estabelecidos
conforme seu Estatuto, seu Regimento e pelo PDI? Art. 3º    

Ú

https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2020/12/res--295_2020-novas-normas-stricto-sensu.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prpg/files/2020/12/alteracoes-de-regimento-de-curso-stricto-sensu-aprovado.pdf
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4.2 Consta a definição de política de revisão e atualização sistemática do mesmo? Parágrafo Único do
Art. 4º

   

4.3

Define as atividades de pós-graduação stricto sensu que compreendem os
componentes curriculares, as pesquisas, o desenvolvimento tecnológico, além
de outras atividades com vistas à execução do projeto de formação acadêmica
do aluno? 

Art. 5º    

4.4 Define o objeto, os objetivos do programa e perfil do egresso do PPG? Capítulo I    
      
5. Da organização acadêmico-administrativa do PPG:     

5.1 Consta do Regimento do PPG a descrição da estrutura organizacional e as
funções de cada setor? Arts. 18 e 19   Se nã

descr

5.2 No Regimento do PPG consta as funções do Conselho do Programa de Pós-
Graduação? Inciso I do Art. 19   Se nã

descr

5.3 No Regimento do PPG consta as funções da Coordenação do Programa de Pós-
graduação? Inciso II do Art. 19   Se nã

descr

5.4 No Regimento do PPG consta as funções da Secretaria do Programa de Pós-
graduação? Inciso III do Art. 19   Se nã

descr

5.5 No Regimento do PPG consta as funções da Comissão de Bolsas, se o PPG é
na modalidade acadêmica? 

§ 1º do Art. 19 e Art.
26    

5.6 No Regimento do PPG consta as funções da Comissão de Seleção? § 2º do Art. 19 e Art.
28 e seus parágrafos    

      
6. Regime Didático:     
6.1 Regulamenta Estágio de docência? § 1º  Art 58    

6.2 O Regimento do PPG dispõe de critérios e procedimentos para o desligamento
de alunos em caso de frequência e desempenho insuficientes? § 3º do Art. 63    

6.3 Constam critérios e procedimentos para readmissão? Art. 63    
6.4 Constam critérios e procedimentos para aproveitamento? Art. 63    

6.5 Define situações de promoção antecipada, estabelecendo critérios? Art 68   Prog
douto

6.6 Está atribuído créditos para atividades compatíveis com a natureza dos estudos
e pesquisas em nível de pós-graduação? Art 69    

6.7 Está atribuído créditos (até o limite de seis) para atividades de elaboração e
defesa de tese/dissertação/trabalho de conclusão? Art 69    

6.8
Está atribuído créditos a atividades como publicações, apresentações em 
congressos, estágios supervisionados de docência ou pesquisa avançada ou de
exercício profissional?

Art 69    

6.9 Está definido o uso de língua estrangeira nas atividades dos cursos de mestrado
e doutorado, incluindo disciplinas, trabalhos, dissertações e teses? Art 69    

6.10 Está prevista a validade dos créditos somados para a conclusão do um curso de
pós-graduação? Art 71    

6.11 Está definida a validade de créditos obtidos em outros cursos de pós-graduação
stricto sensu? Art. 72    

6.12 Estabelece as exigências mínimas de aproveitamento e rendimento necessário
para permanência e conclusão  do curso? § 2º do Art. 73    

6.13 Estão estabelecidos os tempos mínimo e máximo para a integralização dos
requisitos de conclusão dos cursos de mestrado e doutorado Art 75    

6.14
O Regimento do PPG define (Facultativo) o número de créditos exigidos para a
conclusão de cada um dos seus cursos, respeitados os mínimos 
estabelecidos nas normas internas da Universidade?

Parágrafo único do
Art. 74    

6.15 O Regimento do PPG estabelece que a proficiência em língua estrangeira será
requisito obrigatório para a conclusão do curso? Art. 76   Obse

6.16
O Regimento do PPG exige e indica que, para o mestrado, será exigida a
proficiência em, pelo menos, uma língua estrangeira e, para o doutorado em,
pelo menos, duas entre as relacionadas no mesmo?

§ 1º do Art. 76   Obse

6.17 O Regimento do PPG cita e descreve os motivos que podem gerar a perda de
vínculo do discente com o Programa?

Caput do Art. 77 e
seus incisos   Obse

6.18 Está prevista a adoção de estágios não curriculares? (facultativo) Art. 78    
      
7. Do credenciamento de docentes:     

7.1 O credenciamento de docentes de outros campi foi previamente apreciado e
homologado pelo campus de origem do docente?

Parágrafo único do
Art. 15    

7.2
Cada um dos docentes credenciados, do Campus proponente ou de outros
campi, está cadastrado como docente: orientador permanente, colaborador ou
visitante? 

Parágrafo único do
Art. 16 e Art. 33    

7.3 Há definição de critérios de credenciamento e descredenciamento? Art. 21    
      
8. Dos Discentes e dos Processos Seletivos:     
8.1 Esta regrado no Regimento do PPG a forma de ingresso? Art. 43    
8.2 Esta regrado no Regimento do PPG o perfil dos(as) discentes desejados? Capítulo I    
8.3 Esta regrado no Regimento do PPG as reservas de vagas? Arts. 44 e 45    
8.4 Há reserva de vagas para servidores técnico-administrativos (10%)? Art. 44 e parágrafos    

8.5 Há reserva de vagas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com
deficiência (10%)? Art. 45 e parágrafos    

      
9. Das Bolsas de Estudos e Auxílios Financeiros aos Estudantes:     

9.1 Consta a definição de critérios para concessão de bolsas, priorizando o mérito
acadêmico? Art. 21    
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9.2 Consta a definição de critérios para manutenção de bolsas, priorizando o
mérito acadêmico?

Art. 21    

9.3 Consta a previsão de reavaliação, no mínimo anual? Art. 21    
      
10. Do Trabalho de Conclusão e do Processo de Defesa:     

10.1 No Regimento do PPG consta a denominação do trabalho de conclusão de
curso? Art. 81    

10.2

No Regimento do PPG consta regras específicas que a estrutura, a formatação e
a forma de depósito dos trabalhos de conclusão dos 
cursos de mestrado e doutorado devem obedecer, além das regras elaboradas
pelo Setor de Bibliotecas da UNIPAMPA?

Art. 82    

10.3 No Regimento do PPG dos cursos profissionais consta as definições quanto a
forma de realização dos trabalhos de conclusão? Art. 83    

10.4 No Regimento do PPG estão definidos os requisitos referente a conclusão de
curso e obtenção de diploma?

Arts. 100 e 101 e
seus parágrafos    

10.5 Estabelece exame de qualificação para o mestrado, definindo caraterísticas,
requisitos e formato? Art. 65    

10.6 Estabelecido exame de qualificação para o mestrado, definindo caraterísticas,
requisitos e formatos?     

10.7 Define caraterísticas, requisitos e formatos do exame de qualificação para o
doutorado?     

      
11. Acompanhamento dos Egressos:     

11.1 No Regimento do PPG consta a obrigatoriedade da realização das pesquisas
para acompanhamento de egressos? Arts. 106 e 107    

Observações:

NA Não se Aplica.

 

Referência: Processo nº 23100.018493/2020-63 SEI nº 0704473


