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DAS FINALIDADES  

Art. 1°. O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da 

Universidade Estadual da Paraíba, doravante chamado de PPGPS, forma 

institucional permanente que assegura para docentes e discentes a associação 

regular e sistemática entre atividades de ensino de pós-graduação e atividades 

de pesquisa, é regido:  

I – por este Regulamento;  

II - pelo Regimento Geral da Pós-Graduação e pelo Estatuto Geral da 

Universidade Estadual da Paraíba;  

III – pela legislação universitária pertinente;  

IV – pelas demais normas e orientações estabelecidas pelo sistema nacional 

de Pós-Graduação.  

Art. 2° O PPGPS da Universidade Estadual da Paraíba tem por finalidade 

desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação e a 

formação de pesquisadores de alto nível para atuarem em Instituições de 

ensino superior e/ou junto a órgãos públicos e privados.  

Art. 3º O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde tem como 

objetivo a formação e qualificação de pesquisadores e docentes, no âmbito da 

Psicologia da Saúde e áreas afins, buscando levantar novas demandas e 

problemas de saúde individual e coletiva, contribuindo com sua compreensão e 

transformação a partir dos conhecimentos da Psicologia e de disciplinas afins, 

com vistas à promoção da saúde, qualidade de vida, e bem estar das 

populações da nossa região. Tem como objetivos específicos:   



 

I- Formar pesquisadores para que atuem com ética, iniciativa, responsabilidade 

e autonomia intelectual e ideológica, em conformidade com as questões atuais 

da Psicologia da saúde; 

II- Capacitar psicólogos ou profissionais de áreas afins para o exercício da 

pesquisa e para o exercício do magistério superior em Psicologia da Saúde; 

III- Produzir conhecimento que subsidie teoricamente intervenções profissionais 

em diferentes contextos e sobre diferentes temáticas; 

IV- Produzir e divulgar conhecimento científico com relevância social na área 

específica da Psicologia da Saúde, fomentando a pesquisa em psicologia 

priorizando-a na região de Campina Grande e em toda Paraíba; 

V- Formar profissionais em Psicologia da Saúde para que possam atuar nas 

diversas áreas da saúde pública. 

Art. 4° O PPGPS confere diploma e o grau acadêmico de Mestre em Psicologia 

da Saúde.  

Art. 5° O curso está aberto a candidatos diplomados em cursos de graduação 

de Psicologia e áreas afins que atendam às exigências definidas neste 

Regulamento, nos editais de seleção e às exigências da Universidade Estadual 

da Paraíba, definidas no Regimento Geral da Pós-Graduação.  

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

Art. 6° O PPGPS está vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

e, consequentemente, à Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 

responsável pela gestão do ensino de pós e da pesquisa acadêmica na UEPB.  

Art. 7° A Estrutura organizacional e funcional do PPGPS é composta de:  

a) Um Colegiado de Curso, como órgão deliberativo;  

b) Uma Coordenação;  

c) Uma Vice-Coordenação;  

d) Uma Secretaria Acadêmica.  

DO COLEGIADO DO PROGRAMA  

Art. 8° A Coordenação didática do Programa será exercida por um Colegiado, 

composto pelos professores permanentes e por um representante do corpo 

discente, da Pós-Graduação stricto sensu.  

§ 1º Poderão participar das reuniões do Colegiado os docentes colaboradores 

e visitantes, com direito a voz e sem direito a voto.  



§ 2º O representante discente de pós-graduação stricto sensu, eleito dentre e 

pelos alunos regulares do Programa que terá mandato de 1 (um) ano.  

Art. 9° São atribuições do Colegiado:  

I.- Coordenar, orientar e acompanhar o funcionamento acadêmico, pedagógico, 

didático e orçamentário do programa;  

II - Propor alterações ao regimento e/ou estrutura curricular do Programa, 

inclusive de área(s) de concentração e linhas de pesquisa;  

II - Deliberar, observada a legislação pertinente, sobre as indicações de 

professores para, em comissão ou isoladamente, cumprirem atividades 

concernentes a:  

a) Seleção de candidatos  

b) Orientação e co-orientação de trabalhos finais;  

c) Avaliação de projetos de trabalhos finais;  

d) Avaliação da apresentação ou defesa prévia do trabalho final;  

III - Propor os componentes curriculares creditáveis (disciplinas obrigatórias, 

disciplinas eletivas e outras atividades acadêmicas) para integralização 

curricular e as alterações ocorridas na estrutura curricular com as respectivas 

epígrafes, ementas indicativas do conteúdo programático, cargas horárias, 

número de créditos e suas condições de obtenção;  

IV - Estabelecer normas de ingresso e manutenção dos docentes no Programa, 

definir critérios para credenciamento do docente como permanente,colaborador 

ou visitante, bem como o limite máximo de orientandos por orientador, 

observando as recomendações do comitê de área da CAPES;  

V - Decidir sobre a equivalência de disciplinas de Pós-Graduação, cursadas na 

UEPB ou em outras IES, com disciplinas curriculares do programa;  

VI - Decidir sobre a aceitação de créditos obtidos em outros cursos de Pós-

Graduação da UEPB ou de outra Instituição de Ensino Superior (IES);  

VII - Propor o número máximo de vagas do programa para o período seguinte, 

com base na capacidade instalada do quadro docente permanente, para 

orientação do trabalho final;  

VIII - Decidir sobre o desligamento de alunos, nos casos previstos nas normas 

em vigor;  

IX - Decidir sobre o reingresso de alunos;  



X - Decidir sobre os pedidos de interrupção de estudos, nos casos previstos 

nas normas em vigor;  

XI - Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão do 

Curso;  

XII - Decidir sobre a aceitação de aluno especial e aluno convênio;  

XIII - Apreciar o relatório anual das atividades do programa;  

XIV - Deliberar sobre o Planejamento e Aplicação de recursos financeiros 

atribuídos ao programa  

XV - Designar os docentes do Programa ou professores doutores dos 

Departamentos ou de outros Programas de pós-graduação para compor a 

Comissão de Seleção de candidatos ao ingresso no Programa de Pós-

Graduação;  

XVI - Homologar os resultados da Seleção de candidatos ao ingresso no 

Programa de Pós-Graduação;  

XVII - Designar um professor, juntamente com o Coordenador ou Vice-

Coordenador do Curso e um representante estudantil eleito entre seus pares, 

para compor a Comissão de Bolsas de Estudos do Programa de Pós-

Graduação;  

XVIII - Deliberar sobre a indicação de orientadores de dissertação e autorizar 

eventuais substituições;  

XIX - Indicar, quando julgar necessário, disciplinas não computadas para a 

integralização dos créditos, que o aluno deverá cursar para complementar sua 

formação e;  

XIV. Propor convênios, para a devida tramitação estatutária, ao Conselho de 

Centro respectivo.  

Art. 10º O Colegiado do Programa de Pós-Graduação reunir-se-á quando 

convocado pelo Coordenador do Programa ou pela maioria de seus membros, 

devendo tal convocação ser feita com antecedência mínima de 48 horas e 

acompanhada de pauta para discussão.  

Parágrafo único. As votações serão sempre feitas por maioria simples.  

DA COORDENAÇÃO  

Art. 11° A Coordenação do PPGPS é o órgão que assegura a organização e o 

funcionamento do Colegiado, ao mesmo tempo em que responde pela 

execução de suas decisões e pela aplicação de suas diretrizes.  



Art. 12° A PPGPS será dirigida por um Coordenador e um Vice-Coordenador, 

eleitos pelo Colegiado dentre os professores permanentes.  

§ 1º O Coordenador e o Vice-Coordenador terão mandatos de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução, através de nova eleição.  

§ 2º O Vice-Coordenador substituirá o Coordenador em suas ausências ou 

impedimentos bem como poderá assumir atribuições próprias por designação 

do Coordenador ou do Colegiado.  

§ 3º Na ausência do Coordenador e do Vice, um professor será designado pelo 

Colegiado para assumir as atribuições da Coordenação.  

§ 4º O Coordenador não poderá assumir concomitantemente a coordenação de 

outro Programa de pós-graduação na UEPB, nem fora dela.  

§ 5º Em caso de vacância do cargo de Coordenador, em qualquer período do 

mandato, o Vice-Coordenador assumirá a Coordenação e convocará eleição, 

no prazo de até três meses, para os Cargos de Coordenador e Vice-

Coordenador do Programa.  

§ 6º Em caso de vacância do cargo de Vice-Coordenador, em qualquer período 

do mandato, o Coordenador convocará eleição para o cargo de Vice-

Coordenador, com validade até o final do mandato do Coordenador.  

Art. 13° Compete a(o) Coordenador(a), além das atribuições constantes no 

Regimento Geral da UEPB:  

I. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;  

II. Solicitar, a quem, de direito, as providências que se fizerem necessárias 

para o melhor funcionamento do curso, em matéria de instalações, 

equipamentos e pessoal;  

III. Submeter à apreciação do Colegiado do programa, para credenciamento ou 

recredenciamento, o processo encaminhado por professores e pesquisadores 

e/ou pesquisadores para composição do corpo docente do programa;  

IV. Julgar os pedidos de trancamento de matrículas em disciplinas 

individualizadas, na forma deste Regulamento;  

V. Submeter à apreciação do Colegiado do programa os pedidos de 

interrupção de estudos, na forma deste Regulamento;  

VI. Submeter à apreciação do Colegiado do Programa os processos de 

aproveitamento de estudos e os de transferência de alunos;  



VII. Submeter à análise do Colegiado do programa os pedidos de matrícula de 

aluno especial e de aluno convênio, na forma do Regimento Geral e deste 

Regulamento;  

VIII. Propor ao Colegiado do Programa o desligamento de alunos, nos casos 

previstos nas normas em vigor;  

IX. Submeter à decisão do Colegiado do Programa os pedidos de reingresso 

de alunos, formalmente desligados do Programa, na forma deste Regulamento;  

X. Remeter à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa a relação dos 

candidatos aprovados e classificados após cada processo seletivo;  

XI. Remeter à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, até 30 (trinta) dias 

úteis, após a matrícula em disciplinas, a relação dos alunos matriculados em 

cada período letivo, com as respectivas disciplinas;  

XII. Remeter à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, após o 

encerramento de cada período letivo, os resultados finais das disciplinas;  

XIII. Remeter à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa a documentação 

exigida para a expedição de certificado ou diploma;  

XIV. Comunicar à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa os trancamentos 

de matrícula e desligamento de alunos;  

XV. Preparar documentação necessária para credenciamento e/ou avaliação 

regular do Programa pela CAPES;  

XVI. Preparar a documentação necessária à avaliação do Programa pelos 

órgãos competentes da UEPB;  

XVII. Elaborar, anualmente, o relatório das atividades do Programa e 

encaminhá-lo ao Colegiado;  

XIII. Elaborar e encaminhar para o colegiado e PRPGP, conforme a legislação 

pertinente, o planejamento da aplicação dos recursos financeiros destinados ao 

Programa.  

Art. 14º Compete a (o) Coordenador(a) Adjunto substituir o Coordenador (a) 

em seus impedimentos.  

DA SECRETARIA  

Art. 15° A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio administrativo, incumbido 

das funções burocráticas e do controle acadêmico direto do Programa.  

Art. 16° Compete a (o) Secretário (a), além de outras atribuições conferidas 

pelo Coordenador (a):  



I. Instruir os requerimentos dos candidatos à inscrição e à matrícula;  

II. Manter em arquivo os documentos de inscrição dos candidatos e de 

matrícula dos alunos;  

III. Manter um arquivo dos trabalhos finais, bem como dos respectivos projetos 

e de toda a documentação de interesse do Programa;  

IV. Manter atualizado o cadastro dos corpos docente e discente, inclusive a 

Plataforma Sucupira/CAPES;  

V. Secretariar as reuniões do Colegiado e as apresentações e defesas de 

trabalho final.  

DO CORPO DOCENTE  

Art. 17º O corpo docente do PPGPS será constituído por professores e/ou 

pesquisadores, portadores do título de Doutor ou Livre Docente nas seguintes 

categorias:  

I. Permanente - docente do quadro da UEPB, ou docente ou pesquisador 

enquadrado nos critérios vigentes da CAPES, que atua de forma mais direta, 

intensa e contínua no Programa, e integra o núcleo estável de docentes que 

desenvolvem as principais atividades de ensino, extensão, orientação e 

pesquisa, e/ou desempenham as funções administrativas necessárias;  

II. Colaborador - docente que atua de forma complementar ou eventual no 

Programa, podendo ser da UEPB ou de outras instituições;  

III. Visitante - docente com vínculo funcional com outras instituições que sejam 

liberados das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborarem por 

período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral em projeto de 

pesquisa e/ou atividades de ensino, orientação e extensão.  

Art.18° Para ser credenciado no Programa, através de candidatura própria ou 

por indicação de um docente integrante do Colegiado do Programa, na forma 

estabelecida neste Regimento Interno, o docente deverá atender os seguintes 

critérios:  

I. possuir título de Doutor ou Livre Docência;  

II. ter produção científica relevante nos termos definidos no documento de área 

de Psicologia da Saúde da CAPES, atrelada à linha de pesquisa que irá 

compor no Programa;  

III. ter disponibilidade para lecionar disciplinas da grade curricular do curso;  

IV. ter disponibilidade para orientação dos alunos do Programa.  



§ 1º - O professor solicitará credenciamento através de requerimento à 

coordenação do programa, devidamente protocolado, no qual deverão 

ser anexados todos os documentos comprobatórios e um plano de 

trabalho. 

§ 2º - O Coordenador do PPGPS deverá informar imediatamente à PRPGP 

quaisquer alterações ocorridas no seu corpo docente, assim como na 

composição do seu Colegiado.  

Art. 19° A manutenção do docente no Programa dependerá do resultado da 

avaliação anual de seu desempenho, tendo em vista os relatórios enviados à 

CAPES através da PRPGP considerando, no mínimo, os seguintes critérios:  

I. dedicação às atividades de ensino, orientação, participação em grupos de 

pesquisa, comparecimento às reuniões do Colegiado e participação em 

comissões examinadoras;  

II. produção científica (bibliográfica), técnica, artística ou cultural comprovada e 

atualizada nos últimos três anos, considerando os critérios estabelecidos pela 

Área de Avaliação a que está vinculado o Programa na CAPES;  

III. execução e coordenação de projetos aprovados, preferencialmente, por 

agências de fomento ou órgãos públicos e privados, que caracterizem a 

captação de recursos que beneficiem, direta ou indiretamente, o Programa de 

pós-graduação.  

§ 1º. O docente deverá manter atualizado seu Currículo Lattes e fornecer 

informações complementares, sempre que solicitado pelo Coordenador do 

Programa, além de comprovação da sua produção acadêmica.  

§ 2º. O docente que em três anos consecutivos não atender ao contido neste 

artigo ou em outras normas estabelecidas pelo Colegiado será descredenciado 

do Programa, até cumprir com os critérios e solicitar novo credenciamento.  

DA SELEÇÃO  

Art. 20° A admissão ao PPGPS far-se-á após aprovação e classificação em 

processo de seleção.  

Parágrafo único - Poderão ser admitidas transferências, segundo as normas 

estabelecidas no Regimento Geral da UEPB, de alunos de Mestrado desta ou 

de outras IES para cursos similares ou idênticos aos de origem, a critério do 



Colegiado, desde que haja vaga no curso e disponibilidade de professor 

orientador.  

Art. 21° As inscrições para seleção ao PPGPS serão abertas mediante Edital, 

elaborado pelo Colegiado do programa, a ser divulgado da forma mais 

abrangente possível.  

Art. 22° Os critérios de inscrição e seleção dos candidatos serão definidos em 

edital, aprovado e homologado pelo Colegiado do Programa.  

§ 1º - O Coordenador do curso deferirá o pedido de inscrição, à vista da 

regularidade da documentação apresentada pelo candidato.  

§ 2º - Somente será aceita inscrição de candidato que tenha concluído ou que 

comprove estar apto a concluir curso de graduação plena antes do início das 

aulas do curso.  

§ 3º - Da decisão do Coordenador caberá recurso ao Colegiado do Programa, 

no prazo de 10 (dez) dias, sem efeito suspensivo.  

Art. 23º Os candidatos ao processo seletivo deverão apresentar a seguinte 

documentação:  

a) Ficha de inscrição preenchida;  

b) Cópia autenticada de: Diploma de graduação ou declaração que comprove 

estar apto a concluir a graduação antes do início do curso e Carteira de 

Identidade ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;  

c) Anteprojeto de pesquisa;  

d) Histórico escolar de graduação;  

e) Currículo Lattes, com comprovação;  

c) 01 (uma) foto 3 x 4 recente;  

Art. 24º São procedimentos básicos para seleção de candidatos:  

a) apreciação do histórico escolar de graduação e do Currículo Lattes;  

c) prova escrita acerca de questões vinculadas à área de concentração do 

Programa e das linhas de pesquisa do programa;  

d) apresentação e defesa do anteprojeto de pesquisa;  

e) prova escrita de proficiência em língua estrangeira (inglês ou espanhol).  

Art. 25° Será assegurada a matrícula aos candidatos que obtiverem, no 

processo de seleção, média igual ou superior a 7 (sete), até o limite de vagas 

oferecidas.  



Parágrafo Único – Eventuais empates que ocorram no último lugar 

correspondente ao limite de vagas serão resolvidos, sucessivamente, pela 

maior nota no anteprojeto de pesquisa, na prova de conhecimento, na 

avaliação do currículo e na prova de idioma.  

Art. 26° O processo de seleção será cumulativamente eliminatório e 

classificatório.  

DA MATRICULA  

Art. 27° O candidato aprovado e classificado na seleção deverá efetuar, dentro 

dos prazos fixados pelo calendário exposto no edital de seleção, sua matrícula 

prévia, através da qual ele, após apresentação da documentação exigida, 

também no edital, se vinculará à Instituição, recebendo um número de 

matrícula que o identificará como aluno regular da Universidade Estadual da 

Paraíba.  

§ 1º - A matrícula prévia será feita na Secretaria do Programa, constituindo 

condição para a realização da primeira matrícula em disciplinas e o candidato 

deverá apresentar neste ato os seguintes documentos:  

a) CPF, Título de Eleitor, comprovação da última votação eleitoral e no caso 

dos homens de estar quites com o serviço militar;  

b) No caso de estrangeiros, passaporte; 

c) Diploma ou certificado de conclusão de Curso de Graduação.  

§ 2º - O aluno reingressante, entendido neste regulamento, como o aluno 

formalmente desligado do Programa, que, caso aprovado e classificado em 

nova e última seleção terá, por ocasião da matrícula prévia, novo número de 

matrícula.  

§ 3º - A não efetivação da matrícula prévia no prazo fixado implica a 

desistência do candidato em matricular-se no curso, perdendo todos os direitos 

adquiridos pela aprovação e classificação no processo seletivo.  

Art. 28° Na época fixada no calendário escolar, antes do início de cada período 

letivo, cada aluno fará sua matrícula em disciplinas, junto à Secretaria do 

Programa, salvo os casos de interrupção de estudos previstos no Art. 9 deste 

Regimento.  

§ 1º - Não será permitida, no período de integralização do curso, a matrícula 

em disciplina em que o aluno já tenha sido aprovado.  



§ 2º - Para efeito do disposto no caput deste artigo, o trabalho final será 

considerado como disciplina, sendo anotado no histórico escolar do aluno o 

termo: “trabalho de dissertação”.  

Art. 29º. Poderá haver matrícula em disciplina(s) isolada(s) no Curso de Pós-

Graduação, na qualidade de aluno especial, graduados em áreas afins a área 

de concentração do curso.  

§ 1º - O número de vagas para alunos especiais e a permissão da matrícula em 

disciplinas isoladas será concedida pelo Colegiado, em comum acordo com o 

professor responsável pela disciplina.  

§ 2º - O aluno só poderá cursar até duas disciplinas na condição de “especial”, 

nenhuma delas, porém, do corpo obrigatório do curso.  

§ 3º - A(s) disciplina(s) cursada(s) por aluno, na qualidade mencionada no 

caput deste artigo não contará (ão) crédito(s) para a integralização da Estrutura 

Curricular, enquanto o mesmo for considerado aluno especial.  

Art. 30° - Por recomendação do orientador de trabalho final, poderá um 

mestrando requerer matrícula em até duas disciplinas em Programas afins 

credenciados pela CAPES.  

 

DO TRANCAMENTO E CANCELAMENTO DA MATRICULA  

Art. 31°. Será permitido o trancamento de matrícula em uma ou mais 

disciplinas, individualizadas, desde que ainda não se tenham integralizado 30% 

(trinta por cento) das atividades previstas para a disciplina, salvo caso especial 

a critério do Colegiado do PPGPS.  

§ 1º - O pedido de trancamento de matrícula, em uma ou mais disciplinas, 

individualizadas, constará de requerimento do aluno ao Coordenador, com as 

devidas justificativas e aquiescência do orientador.  

§ 2º - Não constará do histórico escolar do aluno referência a trancamento de 

matrícula em qualquer disciplina.  

§ 3º - É vedado o trancamento da mesma disciplina mais de 01 (uma) vez, 

salvo casos excepcionais, a critério do Colegiado.  

Art. 32°. O trancamento de matrícula em todo o conjunto de disciplinas do 

período letivo corresponde à interrupção de estudo e só poderá ser concedido 

em caráter excepcional e apenas uma única vez, por solicitação do aluno e 

justificativa expressa do orientador, a critério do Colegiado.  



§ 1º - O prazo máximo permitido de interrupção de estudos não poderá 

ultrapassar o período de 06 (seis) meses, não se computando no tempo de 

integralização do curso.  

§ 2º - O aluno com matrícula trancada está impedido de participar de qualquer 

atividade do curso.  

Art. 33º. Admitir-se-á o cancelamento de matrícula, em qualquer tempo, por 

solicitação do aluno, correspondendo a sua desvinculação do curso.  

DO REGIME DIDÁTICO  

Art. 34 A Pós-Graduação em Psicologia da Saúde tem uma área de 

concentração: Psicologia da Saúde e duas linhas de pesquisa: Saúde e 

processos psicossociais e Trabalho, Saúde e subjetividade.  

Art. 35 As disciplinas que compõem a estrutura curricular de cada curso de 

pós-graduação serão categorizadas em obrigatórias e eletivas:  

I. disciplinas obrigatórias, reduzidas ao núcleo mínimo exigido pelos objetivos 

gerais visados pelo curso e necessários para imprimir-lhe unidade;  

II. disciplinas eletivas, que permitirão a complementação do currículo 

necessária à formação do aluno dentro das linhas de pesquisa ou área de 

concentração.  

Art. 36 - A unidade de crédito, ou simplesmente crédito, corresponderá a 15 

(quinze) horas de aulas teóricas ou práticas, não sendo permitidas frações de 

créditos.  

Art. 37. O número mínimo de créditos para a integralização do curso é de 28 

(vinte e oito), sendo 12 (doze) créditos referentes as disciplinas obrigatórias, 08 

(oito) créditos referentes as disciplinas eletivas e 08 (oito) créditos referentes 

ao trabalho de dissertação.  

Art. 38 A composição curricular da Pós-Graduação em Psicologia da Saúde 

está fixada no mínimo obrigatório de 20 créditos em disciplinas. As disciplinas 

do Programa estão divididas em Obrigatórias e Eletivas.  

§ 1º – São disciplinas obrigatórias: Metodologia da pesquisa e Psicologia da 

Saúde, para todos os discentes, além de Políticas Públicas e Saúde, para os 

discentes da linha de pesquisa 1, e Saúde Mental e Trabalho, para os 

discentes da linha de pesquisa 2;  



§ 2º Será permitido o trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas 

desde que não estejam integralizados 30% da carga horária prevista para a 

disciplina que se pretende trancar.  

Art. 39° O aluno deverá concluir a Pós-Graduação no prazo mínimo de 12 

(doze) meses e máximo de 24 (vinte quatro), no qual se inclui o prazo para o 

depósito da dissertação, contados a partir da data de matrícula do candidato no 

Programa.  

Parágrafo Único – O prazo do depósito da dissertação poderá ser prorrogado 

em até 06 (meses), mediante parecer do orientador, em situações 

excepcionais, que deverão ser julgadas pelo Colegiado do Programa.  

Art. 40. Disciplina oferecida por outros cursos de pós-graduação Stricto Sensu 

(Mestrado ou Doutorado) da Universidade Estadual da Paraíba e de outras 

universidades poderá ser integralizada, como Disciplina Optativa, no Histórico 

Escolar do aluno.  

Parágrafo Único - Essa integralização dependerá de parecer do Professor 

Orientador, no qual ateste a necessidade da disciplina à formação do discente, 

e mediante aprovação do Colegiado do PPGPS, desde que não ultrapasse o 

percentual de 50% dos créditos das disciplinas optativas.  

Art. 41. A critério do Colegiado poderão ser atribuídos créditos a tarefas ou 

estudos especiais não previstos na estrutura curricular, porém pertinentes à 

área de concentração do Programa, até o máximo de 02 (dois) créditos.  

Parágrafo único - A contagem de créditos das tarefas ou estudos especiais 

será feita de acordo com a natureza teórica ou prática da atividade, e em 

conformidade com o Artigo 27 deste Regulamento.  

Art. 42 O direito à matrícula em qualquer disciplina depende de sua inclusão na 

lista de oferta relativa ao período letivo considerado e das condições de vagas 

e horários estabelecidos.  

Art. 43 Para obter o título de Mestre em Psicologia da Saúde, o aluno deverá:  

a) Completar o número de créditos nas disciplinas estabelecidas para o 

Mestrado;  

b) Apresentar texto completo e carta de submissão de um artigo científico em 

periódico classificado no sistema Qualis da CAPES;  



c) Ter sua Dissertação defendida e aprovada por uma Comissão Examinadora 

composta por três membros, incluindo o Orientador como seu presidente, todos 

doutores, e com formação e atuação na área específica do trabalho de 

dissertação, devendo ser, obrigatoriamente, um deles do PPGPS ou da própria 

UEPB, e outro pertencente à outra IES. 

 

Parágrafo Único. Além da Comissão Examinadora, um suplente deverá ser 

indicado e aprovado.  

Art. 44. A Comissão Examinadora atribuirá à Dissertação uma das seguintes 

menções: Aprovação ou Reprovação. Caso aprovada, a dissertação poderá 

receber a recomendação de Revisão de Forma.  

§ 1º. As decisões da Comissão Examinadora serão tomadas por maioria 

simples de votos, delas cabendo recurso às instâncias deliberativas da UEPB.  

§ 2º. No caso de Revisão de Forma, a homologação ficará condicionada à 

apresentação definitiva da Dissertação no prazo de 30 (trinta) dias.  

§ 3º. A não aprovação da Dissertação implicará no desligamento do aluno do 

PPGPS.  

DO RENDIMENTO  

Art. 45. Em cada disciplina, o rendimento acadêmico será avaliado pelos meios 

previstos na sua programação e expressos mediante conceitos que variam 

entre D e A.  

§1. Os conceitos serão contabilizados da seguinte forma: D = 0 a 6,9; C = 7 a 

7,9; B = 8 a 8,9; A = 9 a 10.  

§ 2º - Será reprovado, conferindo-se conceito D, o aluno que não atingir 75% 

(setenta e cinco por cento) da freqüência na disciplina.  

§ 3º - O aluno que obtiver conceito “D”, em qualquer disciplina obrigatória, 

poderá repeti-la, somente uma vez, incluindo-se ambos os resultados no 

histórico escolar.  

§ 4º - O aluno reprovado em disciplina optativa não estará obrigado a repeti-la, 

mas o resultado será incluído no histórico escolar.  

§ 5º - As tarefas e os estudos especiais de que trata o Art. 41 deste 

Regulamento, serão considerados como disciplinas e terão os conceitos 

anotados no histórico escolar do aluno.  



Art. 46. Os exames de proficiência em língua estrangeira serão efetuados sob 

a responsabilidade dos professores do Departamento de Letras da UEPB, 

considerando-se às especificidades do PPGPS.  

§ 1º - O(s) exame(s) de proficiência em língua(s) estrangeira(s) deverá (ão) 

ocorrer como primeira etapa do o processo seletivo. 

§ 2º - O(s) resultado(s) deste(s) exame(s) constará (ão) no histórico escolar do 

aluno com o conceito APROVADO.  

§ 3º O candidato poderá solicitar dispensa do exame de proficiência em 

língua(s) estrangeira(s), desde que apresente certificado de proficiência 

pertinente que sejam reconhecidos pelas agências CAPES e CNPq. 

 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  

Art. 47 Considera-se aproveitamento de estudos, para os fins previstos neste 

Regimento:  

a) A equivalência de disciplinas já cursadas anteriormente pelo aluno em 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu, com disciplina da estrutura 

curricular do curso;  

b) A aceitação de créditos relativos a disciplinas já cursadas anteriormente pelo 

aluno em Programas de Pós-Graduação stricto sensu, mas que não fazem 

parte da estrutura curricular do PPGPS.  

§ 1º - Entende-se por disciplina já cursada aquela em que o aluno logrou 

aprovação.  

§ 2º - Quando do processo de equivalência de disciplinas, de que trata o caput 

deste artigo, poderá haver necessidade da adaptação curricular.  

§ 3º - A aceitação de créditos em disciplinas, de que trata o caput deste artigo, 

somente será feito caso as disciplinas sejam consideradas, pelo Colegiado, de 

real importância para a formação do aluno.  

§ 4º - É vedada a aceitação de créditos, de que trata o parágrafo anterior, 

conjuntamente com a atribuição de créditos especificada no Art. 28 deste 

Regulamento.  

§ 5º - O aproveitamento de estudos tratado no caput deste artigo somente 

poderá ser feito quando as disciplinas tiverem sido concluídas há, no máximo, 

03 (três) anos.  



§ 6º - Quando do aproveitamento de estudos serão observadas as seguintes 

normas, relativas à disciplina cursada em outra IES:  

a) A contagem dos créditos será feita sempre na forma disposta no Art. 45 

deste Regulamento;  

b) A equivalência entre nota e conceito será feita de acordo com o § 1º do Art. 

45 deste Regulamento e anotado no histórico escolar do aluno juntamente com 

a sigla da IES onde a disciplina foi cursada;  

c) Em caso da impossibilidade de ser feita a equivalência entre nota e conceito, 

será anotado no histórico escolar do aluno o conceito APROVADO, juntamente 

com a sigla da IES onde a disciplina foi cursada.  

Art.48 . Para alunos reingressantes, somente poderá haver aproveitamento de 

estudos em disciplinas cursadas com aproveitamento A ou B.  

 

DO DESLIGAMENTO  

Art. 49 Além dos casos previstos no Regimento Geral da UEPB, será desligado 

do curso o aluno que:  

I. Obtiver conceito "D" duas vezes, durante a integralização do curso;  

II. Não houver integralizado seu currículo no prazo máximo estabelecido 

correspondente ao nível do curso;  

III. Obtiver o conceito REPROVADO, na apresentação ou defesa do trabalho 

final;  

IV. Estiver em situação de abandono de Programa.  

Art. 50 Será considerado em abandono de curso o aluno que, em qualquer 

período letivo regular, não efetuar sua matrícula em disciplina(s) ou trabalho 

final.  

Parágrafo Único - O disposto no caput deste artigo não se aplicará ao aluno 

que estiver com os estudos interrompidos, na forma do Art.32, deste 

Regulamento.  

DO TRABALHO FINAL  

Art. 51. A dissertação, requisito para obtenção do grau de Mestre, deverá 

evidenciar domínio do tema escolhido e capacidade de sistematização e de 

pesquisa.  



Art. 52. Para a realização do trabalho final o aluno deverá escolher (até o sexto 

mês no Programa) um orientador de trabalho final, credenciado pelo curso e 

aprovado pelo Colegiado.  

Parágrafo único- Por solicitação do aluno e a critério do Colegiado, poderá 

haver mudança de orientador do trabalho final.  

Art 53 – O projeto de dissertação exige o atendimento dos seguintes critérios:  

I. Compatibilidade com a área de concentração do curso  

II. Precisão dos objetivos  

III. Consistência do quadro teórico-metodológico e coerência com 

objeto/objetivos da pesquisa  

IV. Observância dos critérios éticos da Resolução 466/2012.  

Parágrafo único. O projeto de Dissertação que se constituir em pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá ter o seu desenvolvimento previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB, em consonância com 

as diretrizes e normas reguladoras de pesquisas envolvendo seres humanos 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde.  

Art. 54. Dependendo do tema do trabalho final, o orientador poderá convidar 

um co-orientador de trabalho final, pertencente ou não ao quadro de docentes 

da UEPB.  

Parágrafo único - O convite de que trata o caput deste artigo, deverá ser feito 

de comum acordo com o aluno, com aprovação do Colegiado.  

Art. 55. No caso do orientador de trabalho final ausentar-se da Instituição, por 

período maior que três meses, ou pertencer a outra Instituição, o Coordenador 

deverá fazer a indicação de um co-orientador, pertencente ao quadro de 

docentes de UEPB, previamente credenciado pelo Curso.  

Parágrafo único - A escolha de que trata o caput deste artigo, deverá ser feita 

de comum acordo com o orientador de trabalho final e o aluno.  

Art.56. Para apresentação ou defesa do trabalho final, deverá o aluno, dentro 

dos prazos estabelecidos pelo Regimento Geral da UEPB, pelo Regulamento 

Geral dos Cursos de Pós-Graduação e por este regimento, satisfazer aos 

seguintes itens:  

a) Ter qualificação de projeto de dissertação aprovada;  



b) Apresentar texto completo da dissertação e comprovante de submissão de 

um artigo, objeto da pesquisa desenvolvida, a Periódico devidamente 

qualificado pela CAPES na área de concentração do Programa. 

 

Paragrafo único: A banca de qualificação do projeto deve ser composta por 

três membros, incluindo o Orientador como seu presidente, todos doutores, e 

com formação e atuação na área específica do trabalho de dissertação, 

devendo ser, obrigatoriamente, um deles do PPGPS ou da própria UEPB, e 

outro pertencente à outra IES. 

 

Art. 57. O trabalho de dissertação de Mestrado, na sua elaboração e 

apresentação/defesa, deverá obedecer às normas contidas no "Manual de 

Estrutura e Apresentação de Dissertação e Tese" adotado pela PRPGP.  

Parágrafo único - O não cumprimento do que determina o caput deste artigo, 

implicará a não aceitação do trabalho pela Coordenação do curso.  

Art. 58. A apresentação ou defesa do trabalho final será feita publicamente.  

Art. 59. Para fins de apresentação ou defesa do trabalho final, deverá o aluno 

encaminhar, inicialmente, à Coordenação do Curso, no mínimo 04 (quatro) 

exemplares da dissertação de Mestrado.  

§ 1º - Após a apresentação ou defesa do trabalho final, e feitas as devidas 

correções, quando necessárias, deverá o aluno encaminhar à Coordenação, 

outros 03 (três) exemplares da versão final impressa e uma versão eletrônica, 

acompanhados do formulário do Banco de Teses da PRPGP, devidamente 

preenchido.  

§ 2º - A homologação do relatório final do orientador, pelo Colegiado, somente 

poderá ser feita após a entrega dos exemplares na versão final.  

Art. 60. O trabalho final será julgado por uma comissão examinadora composta 

do orientador de trabalho final, e mais 2 (dois) especialistas e 1 (um) suplente.  

§ 1º - Os especialistas de que tratam o caput deste artigo, deverão ser 

portadores do título de Doutor ou Livre Docente, de reconhecida competência 

no objeto de estudo, podendo ser um deles do PPGPS, e outro pertencente à 

outra IES.  

§ 2º - A comissão examinadora será presidida pelo orientador.  



§ 3º - A data para a apresentação ou defesa do trabalho final será fixada pelo 

Coordenador, ouvido o orientador de trabalho final, no prazo abaixo 

especificado, contado da recepção, pela Coordenação, dos exemplares 

mencionados no caput do Art. 59 entre 15 (quinze) e 45 (quarenta e cinco) 

dias.  

Art. 61. No julgamento do trabalho final será atribuído um dos seguintes 

conceitos:  

a) Aprovado;  

b) Reprovado.  

DA OBTENÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMAS  

Art. 62. Para a obtenção do grau respectivo, deverá o aluno, dentro do prazo 

regimental, ter satisfeito as exigências do Regimento Geral da UEPB, do 

Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação e deste regimento.  

§ 1º - A obtenção do grau, a que se refere o caput deste artigo, pressupõe a 

homologação do relatório final do orientador, pelo Colegiado.  

§ 2º - Do relatório final do orientador, em formulário padrão, deverão constar 

em anexo:  

a) Fichas de avaliação preenchidas pelos examinadores;  

b) Fotocópia da ata da respectiva seção pública;  

c) Histórico escolar parcial do aluno.  

Art. 63. - A expedição do certificado ou diploma de Mestre será feita pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, satisfeita as exigências do Art. 59.  

Parágrafo Único – A Coordenação do curso encaminhará à Coordenação 

Geral de Pós-Graduação da PRPGP processo autorizando a expedição do 

certificado ou diploma de que trata o caput deste artigo, instruído com os 

seguintes documentos:  

a) Ofício ao Coordenador;  

b) Relatório final do orientador;  

c) Certificado de homologação do relatório final do orientador;  

d) Histórico escolar final do pós-graduado;  

e) Comprovante de quitação do pós-graduado com o Sistema de Bibliotecas;  

f) Fotocópia do diploma de graduação;  

g) Fotocópia da carteira de identidade;  

h) Um exemplar do trabalho em sua versão final.  



Art.64. O registro do diploma de Mestre será processado pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa, por delegação de competência do MEC, na forma 

da legislação específica.  

Art. 65. Os resultados da pesquisa de trabalho final só poderão ser divulgados, 

qualquer que seja o meio, com a participação ou autorização do orientador de 

trabalho final, sendo obrigatória a menção da Universidade quando de sua 

divulgação.  

Parágrafo único: - É obrigatória a menção da Agência Financiadora da bolsa 

e/ou do projeto de pesquisa, em qualquer publicação resultante da dissertação.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art.66. Os casos omissos serão resolvidos nos termos do Estatuto Geral da 

Universidade Estadual da Paraíba, da Resolução de Regulamentação dos 

Cursos de Pós-Graduação da UEPB e pelo Colegiado do PPGPS, conforme se 

aplicar.  

Art. 67. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

Campina Grande, 28 de abril de 2013  

Professor Antonio Rangel Junior  

Reitor  

 
 


