
 
 

 

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0163/2017. 

 

Aprova alterações no Regimento Geral da Pós-

Graduação Stricto Sensu – UEPB, e dá outras 

providências. 

 

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso de suas atribuições, e de conformidade com 

o Estatuto da Instituição, e: 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de promover a adequação normativa com vistas à realidade 

institucional e acadêmica no que se refere à política de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

 

 CONSIDERANDO o que consta no processo n° 07.111/2016; 

 

 CONSIDERANDO decisão deste egrégio Conselho, em reunião ordinária, 

realizada no dia 08 de agosto de 2016; 

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1° - Modificar dispositivos da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/039/2013, passam a vigorar 

com a seguinte redação, a saber: 

Art. 6° - […] 

c) Em caráter excepcional, após voto favorável do Colegiado do Programa e do Comitê de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, o título de doutor poderá ser obtido exclusivamente com 

defesa de tese, por candidato que  apresentar produção acadêmica de alta qualificação, 

mediante a comprovação de publicações e títulos, ficando assim, o candidato a título de 

doutor, isento das outras atividades exigidas pelos Programas. 

 

Art. 9º […]  



VII –  Coordenar, acompanhar e estabelecer o aperfeiçoamento do processo de avaliação 

das atividades e programas de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

 

VIII – Homologar o credenciamento e descredenciamento de docentes permanentes, 

colaboradores e visitantes para cursos de pós-graduação, após aprovação pelo respectivo 

colegiado, observando norma específica do programa; 

 

X – Assessorar a  PRPGP na concessão de bolsas e auxílios; 

 

Art. 10 - […] 

III – Três (03) Coordenadores de Programas, de distintas grandes áreas da CAPES, 

escolhidos entre os pares;  

 

IV – Três (03) Docentes dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, sendo 02 (dois) de 

cursos de mestrado; (01) um  do acadêmico e outro do profissional; 01 (um) de curso de 

doutorado, de áreas distintas dos coordenadores representantes das coordenações escolhidos  

entre os representantes docentes dos colegiados; 

 

V – Dois (02) Representantes Discentes de Programas, sendo um do mestrado e outro de 

doutorado e seus respectivos suplentes, escolhidos entre os representantes discentes dos 

colegiados, desde que sejam de Programas diferentes dos demais membros do Comitê.  

 

V, §2º – O membro do CAGPS que faltar por 03 (três) vezes seguidas a reunião, não 

devidamente justificado, será substituído. 

 

V, §3º -  As reuniões do CAGPS deverão obrigatoriamente registradas em Ata. 

 

V, §4ª – As reuniões da CAGPS deverão ser convocadas, com pauta inclusa, com 

antecedência mínima de 48 horas.   

 

Art. 16 – O exame de seleção será definido em Edital, a ser elaborado pelo Colegiado do 

Programa, com registro via protocolo, na Coordenação Geral de Pós-Graduação na  

PRPGP, antes de sua publicidade, constando:  

I – Número de vagas ofertadas; 

II – Período de inscrição; 

III – Data de realização do exame de seleção;  

IV – Etapas e critérios de seleção; 

V – Definição sobre o exame de língua estrangeira; 

VI – Semestre  de ingresso no Curso.  

 

Art. 38 - […] 



§2º – No fim de cada período de avaliação do programa pela CAPES, em decisão do 

colegiado, homologada posteriormente pelo Comitê de Pós-Graduação Stricto Sensu,  todos 

os docentes serão avaliados, a partir de sua produção e inserção no Programa, requisito para 

seu recredenciamento.  

 

Art. 66 - […] 

Parágrafo único – Sempre que possível, a comissão examinadora de qualificação deve fazer 

parte da comissão examinadora de defesa. 

 

Art. 74 - […] 

I – os membros das comissões avaliadora deverão ser portadores, no mínimo, do título de 

doutor, preferencialmente com inserção em programas de pós-graduação.  

 

 

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

 

Campina Grande/PB, 08 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Guedes Rangel Junior 
Presidente do CONSEPE  
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