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RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/017/2022 

 

Aprova alterações no Regimento Interno do Mestrado 

Profissional em Matemática – PROFMAT e dá outras 

providências. 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, inciso XVI, 

do Estatuto da Instituição, e:  

 

CONSIDERANDO que o processo cumpriu os ritos legais, inclusive no que diz respeito às 

instâncias que analisam e deliberam sobre as alterações e, que o documento encontra-se em acordo 

com as legislações que o regem; 

 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 55000.005987.2022-64; 

 

CONSIDERANDO decisão unânime deste Egrégio Conselho em reunião ordinária 

realizada em 25 de julho de 2022. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar alterações no Regimento Interno do Mestrado Profissional em Matemática 

em Rede Nacional – PROFMAT, ofertado pela Universidade Estadual da Paraíba. 

 

§1º - O Regimento Interno do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – 

PROFMAT se encontra delineado no Anexo I desta resolução. 

 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Campina Grande (PB), 25 de julho de 2022. 

 

Profa. Dra. CELIA REGINA DINIZ 

Reitora e Presidenta do CONSEPE 

 

 RESENHA/UEPB/SODS/017/2022. Publicada no Diário Oficial do Estado, 27 de julho de 2022. Pág. 5. 
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ANEXO I 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL (PROFMAT) 

 

CAPÍTULO I 

NATUREZA E OBJETIVOS 

Art. 1º - O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) é um programa 

de pós-graduação stricto sensu em Matemática, reconhecido e avaliado pela CAPES, credenciado 

pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, validado pelo Ministério da Educação e conduzindo 

ao título de Mestre. 

 

Art. 2º - O PROFMAT tem como objetivo proporcionar formação matemática aprofundada e 

relevante ao exercício da docência na Educação Básica, visando dar ao egresso a qualificação 

certificada para o exercício da profissão de professor de Matemática. 

 

Art. 3º - O PROFMAT é um curso semipresencial realizado por Instituições de Ensino Superior 

associadas em uma Rede Nacional, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). É 

coordenado pela Comissão Acadêmica Nacional, que opera sob a égide da Diretoria da Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). 

 

Parágrafo único - A Universidade Estadual da Paraíba - UEPB integra a Rede Nacional e é, 

portanto, denominada uma Instituição Associada. 

 

Art. 4º - A permanência da UEPB na rede do PROFMAT está sujeita a avaliação anual pelo 

Conselho Gestor, baseada nos seguintes parâmetros principais: 

a) Efetiva execução do projeto pedagógico nacional do PROFMAT; 

b) Consonância com os objetivos do programa; 

c) Melhoria acadêmica de seus egressos; 

d) Qualidade da produção científica do corpo docente; 

e) Adequação da oferta de infraestrutura física e material. 

 

Art. 5º - O PROFMAT será regido internamente pelo presente Regulamento, em observância ao 

Regimento Geral da UEPB, Regulamento da Pós-Graduação da UEPB e, ao Regimento Geral do 

PROFMAT bem como às suas Normas, quando couber. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 6º - As atividades do PROFMAT na UEPB são coordenadas pela Comissão Acadêmica 

Nacional e pela Comissão Acadêmica Institucional (Colegiado do Curso). O funcionamento dessas 
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comissões é determinado pelo Regimento e normas do programa, em consonância com o 

Regimento e normas em vigor na UEPB. 

 

Art. 7º - A Comissão Acadêmica do PROFMAT/UEPB é uma comissão executiva presidida pelo 

Coordenador do curso e composta pelo corpo docente do Mestrado e um representante discente. 

 

§1º - O Coordenador e o Coordenador Adjunto serão escolhidos por meio de eleição, a qual estarão 

aptos a votar o corpo docente, o corpo discente e o secretário do curso. 

 

§2º - Compete ao Coordenador Adjunto substituir o Coordenador em caso de impedimento do 

mesmo. Em caso de impedimento do Coordenador Adjunto, assumirá o docente mais antigo da 

UEPB dentre os que integram o Colegiado do Curso. 

 

§3º - O representante discente será eleito pelos alunos regularmente matriculados no 

PROFMAT/UEPB e terá mandato de um ano, podendo ser reconduzido por mais um ano. 

 

§4º - A Comissão Acadêmica do PROFMAT/UEPB reunir-se-á ordinariamente a cada mês, com 

registro em Ata, em datas a serem fixadas pelo calendário do Programa e, extraordinariamente, 

quando necessário, por convocação do Coordenador ou por 2/3 (dois terços) de seus membros com 

antecedência mínima de 48 horas. 

 

Art. 8º - O corpo docente do PROFMAT/UEPB é composto por docentes com grau de Doutor em 

Matemática ou áreas afins, classificados nas categorias de Permanentes, Colaboradores e Visitantes. 

 

§1º - A solicitação de credenciamento/descredenciamento ao PROFMAT/UEPB deverá ser 

encaminhada à Coordenação Institucional por meio de processo, o qual será apreciado em reunião 

ordinária ou, caso necessário, em reunião extraordinária, pela Comissão Acadêmica do 

PROFMAT/UEPB. Em caso de deferimento da solicitação de credenciamento, esta deverá ser 

proposta à Comissão Acadêmica Nacional, através do sistema SCA PROFMAT, ficando a critério 

desta decidir pela ratificação ou não do credenciamento. 

 

§2º - Para integrar o corpo docente do Programa, o Professor precisará ter experiência no ensino de 

matemática adequado aos objetivos pedagógicos do Programa, dedicar, pelo menos, 6 (seis) horas 

semanais ao programa e ter experiência em orientação, pelo menos ao nível de iniciação científica 

ou monografias de conclusão de curso de graduação relacionados ao objetivo do Programa. 

 

§3º - O tempo de credenciamento de um docente no PROFMAT/UEPB é de, no máximo, 4 (quatro) 

anos, após os quais o docente, se desejar, deverá solicitar seu recredenciamento ao Colegiado do 

Curso. Além disso, será requerido aos docentes permanentes relatório anual de suas atividades junto 

ao PROFMAT/UEPB. 

 

§4º - O descredenciamento do docente ao Programa ocorre por: 

 

I – Iniciativa do próprio docente e homologação pela Comissão Acadêmica Local; 

II – Solicitação da Coordenação Acadêmica, desde que apreciada pelo Colegiado; 

III – Não desenvolver atividades de ensino e orientação no Programa, por um período 

consecutivo de 2 (dois anos); 

IV – Ter atingido o tempo máximo de credenciamento, conforme trata o parágrafo 3º deste 

artigo 8º. 

 

Art. 9º - Poderão integrar a categoria de Permanentes os docentes que atendam a todos os seguintes 

pré-requisitos: 
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 I – Desenvolvimento de atividades de ensino no Programa e/ou graduação; 

II – Participação de projetos de pesquisa do PROFMAT/UEPB; 

III – Orientação de alunos de mestrado do PROFMAT/UEPB, sendo devidamente 

credenciado como orientador pela UEPB; 

IV – Vínculo funcional-administrativo com a instituição ou, em caráter excepcional, se 

enquadrar em uma das seguintes condições: 

 

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

estaduais de fomento; 

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

UEPB termo de compromisso de participação como docente do PROFMAT/UEPB; 

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

PROFMAT/UEPB; 

d) a critério do PROFMAT/UEPB, quando o docente estiver em afastamento longo para a 

realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade relevante em Educação, Ciência, 

Tecnologia e Inovação e não atender ao estabelecido pelos incisos I e II deste artigo, desde que 

atendidos os demais requisitos fixados. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES CURRICULARES E AVALIAÇÃO 

 

Art. 10 - O PROFMAT prevê uma carga horária mínima de 810 (oitocentos e dez) horas de 

atividades didáticas, dentre disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas. 

 

§1º - Todas as disciplinas, incluindo as disciplinas nos períodos de Verão, que acontecem durante 

os meses de janeiro e/ou fevereiro de cada ano, são ministradas em regime presencial ou 

semipresencial.  

 

§2º - As descrições, ementas e bibliografia das disciplinas são discriminadas em um Catálogo de 

Disciplinas, o qual foi elaborado e passa por revisão regular realizada pela Comissão Acadêmica 

Nacional. 

 

Art. 11 - Em cada período, respeitando-se a matriz curricular, o aluno deverá estar matriculado em, 

pelo menos, duas disciplinas. Quando restar ao discente apenas uma disciplina para a creditação 

mínima exigida, aceitar-se-á sua matrícula em apenas uma disciplina. 

 

Art. 12 - As normas e critérios de avaliação dos discentes e, a obrigatoriedade de frequência dos 

mesmos em cada atividade deve estar em consonância com o Regimento Geral da UEPB, com o 

Regulamento da Pós-Graduação da UEPB, com Regimento Geral do PROFMAT e com suas 

Normas, quando couber. 

 

Parágrafo único - As sanções cabíveis às infrações disciplinares dos discentes serão analisadas 

pelo Colegiado do PROFMAT/UEPB e, em segunda instância, pela Câmara das Pós-Graduação da 

UEPB. 

 

Art.13 - Não é permitido ao aluno matriculado trancar o primeiro período, exceto nos casos 

previsto no Regulamento da Pós-Graduação da UEPB em vigor. 

 

Art. 14 - A avaliação de desempenho e aprendizagem dos pós-graduandos em cada disciplina será 

feita mediante a apuração da assiduidade as aulas e atividades previstas, e pela atribuição de notas 
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às atividades e/ou exames, observando as normas previstas no Regulamento Geral da Pós-

Graduação da UEPB. 

 

Art. 15 - O discente terá sua matrícula cancelada e será desligado imediatamente do Programa, 

quando: 

 

a) Esgotar o prazo máximo de 30 meses fixado no Regimento Geral da UEPB para a 

integralização do programa; 

b) Tiver duas reprovações em disciplinas; 

c) Por duas vezes não obtiver aprovação no Exame de Qualificação; 

d) Abandono das atividades do Curso. 

 

Parágrafo único - Considera-se abandono das atividades do Programa a não efetivação da 

matrícula em disciplina(s) nos prazos previstos ou, ainda, por falta nas disciplinas matriculadas em 

período igual ou superior a 25% da frequência necessária. 

 

Art. 16 - O exame de proficiência em idioma estrangeiro (inglês) será providenciado pela 

Coordenação Administrativa do Curso (ou Programa de Pós-graduação) de Letras e executado pelo 

setor competente da UEPB no respectivo idioma, de acordo com as normas em vigor. 

 

§1º - O resultado do exame de proficiência constará no histórico escolar do aluno com o conceito 

APROVADO ou REPROVADO, juntamente com o período de sua realização. 

 

§2º - Os alunos aprovados em exames de proficiência em idioma estrangeiro (inglês) realizados em 

outros programas deverão solicitar aproveitamento deste por via de processo encaminhado à 

Comissão Acadêmica do PROFMAT/UEPB, devendo este ser apreciado em reunião ordinária desta 

comissão. Para efeito de aproveitamento, a Comissão Acadêmica do PROFMAT/UEPB considerará 

documentos que comprovem a aprovação do discente no exame de proficiência realizado ou que 

atestem rendimento igual ou superior a 70% do exame.   

 

CAPÍTULO IV 

BOLSAS DE ESTUDO 

 

Art. 17 - A concessão de bolsas dar-se-á em observância aos requisitos e quantitativos 

determinados pelas agências de fomento e aos princípios estabelecidos no Edital Nacional de 

Acesso e/ou Normas e/ou Edital para concessão de bolsas de estudos. 

 

Art. 18 - A manutenção da bolsa de estudos pelo discente está condicionada à matrícula, em cada 

período letivo, em todas as disciplinas e demais atividades previstas na Matriz Curricular do 

PROFMAT na UEPB. 

 

Parágrafo único - A bolsa de estudos será cancelada imediatamente pelo Coordenador Acadêmico 

do PROFMAT/UEPB se o discente estiver em qualquer uma das seguintes situações: 

 

a) Uma reprovação, incluindo por frequência, em qualquer disciplina; 

b) Uma reprovação no Exame de Qualificação; 

c) Abandono de curso; 

d) Quaisquer outras circunstâncias previstas nas normas relativas à pós-graduação da UEPB. 

 

CAPÍTULO V 

DISCIPLINAS BÁSICAS E EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
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Art. 19 - As Disciplinas Básicas do PROFMAT são as disciplinas obrigatórias MA11 - Números e 

Funções Reais, MA12 - Matemática Discreta, MA13 - Geometria e MA14 - Aritmética, as quais 

estão definidas na Matriz Curricular e no Catálogo de Disciplinas. 

 

Art. 20 - O Exame Nacional de Qualificação consiste numa única avaliação escrita, ofertada duas 

vezes por ano, versando sobre questões discursivas envolvendo os conteúdos das Disciplinas 

Básicas. 

 

Parágrafo único - O discente será desligado imediatamente do PROFMAT após duas reprovações 

no Exame Nacional de Qualificação ou duas reprovações em quaisquer disciplinas da matriz 

curricular. 

 

Art. 21 - É de exclusiva competência da Comissão Acadêmica Nacional definir e publicar no site 

do PROFMAT as normas da realização de cada Exame Nacional de Qualificação. 

 

CAPÍTULO VI 

DA DURAÇÃO DO PROGRAMA E DOS PRAZOS 

 

Art. 22 - O prazo para a integralização do Programa, incluindo conclusão de créditos e Dissertação, 

será de 24 meses contados a partir do mês da primeira matrícula. 

 

§1º - O prazo mínimo para a integralização do Curso não poderá ser inferior à 12 meses. 

 

§2º - O prazo máximo para integralização total do Mestrado, incluindo Dissertação, poderá ser, 

excepcionalmente, prorrogado por até 180 dias, desde que devidamente justificado pelo aluno, com 

parecer favorável do Orientador e aceito pelo Colegiado do Programa, conforme Regimento da 

UEPB. 

 

§3º - Não será computado para o prazo máximo, definido no caput deste artigo, o tempo 

correspondente ao trancamento de matrícula do Programa. 

 

Art. 23 - A falta de renovação de matrícula em época determinada pelo calendário acadêmico do 

PROFMAT/UEPB implicará em abandono do Curso e desligamento imediato do discente. 

 

Art. 24 - Poderá solicitar trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas individualizadas o 

aluno que tiver cursado o primeiro semestre, desde que ainda não se tenha transcorrido 25% da 

carga horária total da disciplina, salvo casos especiais a critério do Colegiado. 

 

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

do segundo semestre, constará de requerimento protocolado do discente a Coordenação, com as 

devidas justificativas e aquiescência do Orientador, e será apreciado pelo Colegiado do Programa. 

 

§2º - Não será concedido o trancamento de determinada disciplina mais de uma vez. 

 

Art. 25 - O trancamento de matrícula em todo o conjunto de disciplinas do período letivo 

correspondente à interrupção de estudos, só poderá ser concedido, a partir do segundo período 

letivo em caráter excepcional e apenas uma única vez, por solicitação justificada do discente e com 

parecer favorável do Orientador, a critério do Colegiado do Programa. 

 

Art. 26 - Admitir-se-á o cancelamento de matrícula, em qualquer tempo, por solicitação do 

discente. 
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Parágrafo único - Considera-se cancelamento de matrícula, o rompimento do vínculo do discente 

com o Programa, acarretando em seu desligamento. 

 

CAPÍTULO VII 

DISSERTAÇÃO 

 

Art. 27 - A Dissertação de Mestrado versa sobre temas específicos pertinentes ao currículo de 

Matemática do Ensino Básico e que tenham impacto na prática didática em sala de aula. 

 

Parágrafo único - Os critérios de avaliação e a composição das bancas examinadoras obedecem ao 

Regimento do Programa da UEPB. 

 

Art. 28 - A defesa da Dissertação de Mestrado somente poderá ocorrer após a aprovação do 

discente em pelo menos nove disciplinas, incluindo todas as disciplinas obrigatórias da matriz 

curricular, além da aprovação no exame de proficiência e no Exame Nacional de Qualificação. 

 

Parágrafo único - A solicitação de banca deve ser feita pelo professor orientador à Comissão 

Acadêmica PROFMAT/UEPB, pelo menos 30 dias antes da data da defesa. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 29 - A todo discente admitido no PROFMAT/UEPB será designado um professor Orientador 

e, no máximo, um professor Coorientador. 

 

§1º - O Orientador será escolhido pelo discente e ratificado pela Comissão Acadêmica 

PROFMAT/UEPB. Caso o discente não opte por um Orientador, este será designado ao aluno pelo 

Colegiado. 

 

§2º - Somente em casos excepcionais a Comissão Acadêmica PROFMAT/UEPB credenciará 

Orientadores externos ao Curso. 

 

§3º - O Coorientador, quando necessário, deverá ser um membro do corpo docente do PROFMAT, 

escolhido pelo discente e pelo Orientador e ratificado pela Comissão Acadêmica 

PROFMAT/UEPB, respeitando-se o Regimento da Pós-graduação da UEPB. 

 

Art. 30 - Compete ao Orientador: 

 

a) Acompanhar o discente ao longo do Curso, orientando-o de acordo com suas necessidades, 

na escolha e desenvolvimento de disciplinas e atividades; 

b) Prestar assistência ao discente na elaboração de seu plano de estudo, nos processos e normas 

acadêmicas em vigor; 

c) Emitir parecer em processos e relatórios encaminhados pelo discente, para apreciação do 

Colegiado; 

d) Aprovar, a partir do início do segundo período, a matrícula do discente, de acordo com o 

plano de estudo, bem como pedidos de substituição, cancelamento e inscrição em 

disciplinas; 

e) Orientar o discente na pesquisa, bem como na preparação do Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

f) Autorizar o discente a defender a Dissertação, presidindo a Banca Examinadora; 
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g) Manter o Colegiado informado, permanentemente, sobre as atividades desenvolvidas pelo 

orientando, bem como solicitar às providências que se fizerem necessárias ao atendimento 

do discente durante sua permanência no Curso; 

h) Avaliar o desempenho do discente bolsista, acompanhar as atividades pertinentes à bolsa, 

incluindo orientação na elaboração de planos de trabalho e relatórios, e, no caso de 

trancamento de matrícula, comunicar, imediatamente, à Coordenação do Curso; 

i) Compete ao Orientador notificar ao Coordenador de seu afastamento do Programa por 

período superior a três meses. Na impossibilidade do Coorientador assumir, o Orientador 

deverá indicar outro docente do Curso para substituí-lo. 

j) No final de cada semestre, o professor Orientador deverá apresentar relatório semestral das 

atividades desenvolvidas por cada um de seus orientandos para apreciação do Colegiado. 

 

Art. 31 - Ao Coorientador compete: 

 

a) Substituir o Orientador, quando de sua ausência da IES, por período superior a três meses; 

b) Contribuir no desenvolvimento da pesquisa e elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso do Orientando. 

 

Art. 32 - O Orientador, ou o seu Orientando, poderão solicitar à Comissão Acadêmica 

PROFMAT/UEPB a substituição do primeiro. 

 

Parágrafo único - Os casos de substituição de orientador serão analisados pela Comissão 

Acadêmica PROFMAT/UEPB. 

 

CAPÍTULO IX 

DA CREDITAÇÃO 

 

Art. 33 - Em cada disciplina, o rendimento acadêmico será avaliado pelos meios previstos na sua 

programação e expressos mediante conceitos, de acordo com a seguinte classificação: 

 

Conceito Significado: 

 

A - Excelente, com direito a crédito; 

B - Bom, com direito a crédito; 

C - Regular, com direito a crédito; 

D - Reprovado, sem direito a crédito; 

I - Incompleto. 

 

§1º - Para efeito de registro acadêmico, adotar-se-á a seguinte equivalência em notas: 

 

A = 9,0 a 10,0 

B = 8,0 a 8,9 

C = 7,0 a 7,9 

D = 0,0 a 6,9 

 

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

cinco por cento) da frequência na disciplina. 

 

§3º - O aluno reprovado em disciplina optativa não estará obrigado a repeti-la, mas o resultado será 

incluído no histórico escolar. 

 

§4º - Para efeito da situação final do discente, em cada disciplina, considerar-se-á: 
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A (aprovado) - o discente que obtiver rendimento igual ou superior a sete; 

R (reprovado) - o discente que obtiver rendimento inferior a sete; 

I (incompleto) - atribuído ao discente que interromper, por motivo de força maior, comprovado 

perante o docente da disciplina, parte dos trabalhos escolares e que, nas avaliações processadas, 

tenha tido aproveitamento proporcional suficiente para a aprovação. Inclua-se a isto a atividade 

curricular TCC; 

C (cancelamento) - cancelamento de inscrição em disciplina; 

T (trancamento) - trancamento de matrícula em disciplina; 

TT (trancamento) - trancamento total de matrícula; 

AE (aproveitamento de estudos) - aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas e aprovadas 

no PROFMAT. 

 

Art. 34 - O aproveitamento de disciplinas cursadas e aprovadas em IES associadas ao PROFMAT 

deverá ser solicitado pelo aluno, o qual deverá encaminhar à coordenação da Comissão Acadêmica 

do PROFMAT/UEPB processo no qual conste o histórico acadêmico emitido através do SCA 

PROFMAT, devidamente assinado pelo coordenador, bem como solicitação das disciplinas que 

deseja que sejam aproveitadas. 

 

§1º - O aluno terá direito de solicitar aproveitamento de disciplinas uma única vez por período, até a 

segunda semana após o ato da matrícula. 

 

§2º - Não serão aceitos aproveitamentos de estudos das disciplinas Números e Funções Reais - 

MA11 e Matemática Discreta - MA12. 

 

§3º - Apenas serão aceitos aproveitamentos de estudos de disciplinas cursadas e aprovadas nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

 

§4º - Os processos com solicitação de aproveitamento de disciplinas deverão ser apreciados pela 

Comissão Acadêmica do PROFMAT/UEPB. 

 

§5º - A equivalência entre carga horária e créditos das disciplinas é definida pelo Colegiado do 

PROFMAT/UEPB. 

 

Art. 35 - Considera-se aproveitamento de estudos, para fins previstos neste regulamento: 

 

a) Equivalência de disciplinas cursadas e aprovadas anteriormente pelo discente em disciplinas 

constantes da estrutura curricular do PROFMAT; 

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

discente, mas que fazem parte da estrutura curricular do Curso, desde que analisadas pela 

Comissão Acadêmica PROFMAT/UEPB. 

 

CAPÍTULO X 

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO GRAU 

 

Art. 36 - Para conclusão do PROFMAT, e obtenção do respectivo grau de Mestre, o discente deve: 

a) Ter sido aprovado em pelo menos 9 (nove) disciplinas, incluindo todas as disciplinas 

obrigatórias definidas no Catálogo de Disciplinas; 

b) Ter sido aprovado no Exame Nacional de Qualificação; 

c) Ter sido aprovado no Exame de Proficiência de Língua Estrangeira (inglês); 

d) Ter sido aprovado na defesa de Dissertação de Mestrado; 
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e) Ter a versão final da dissertação de mestrado inserida no Sistema Acadêmico de 

Controle; 

f) Satisfazer todos os requisitos da UEPB para emissão do diploma. 

 

Parágrafo único - A Comissão Acadêmica Nacional é responsável pela emissão do selo de 

autenticidade, conforme calendário, após o cumprimento das alíneas a), b), c), d), e) e f), o qual 

deve ser obrigatoriamente afixado no verso do diploma. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS TRANSFERÊNCIAS 

 

Art. 37 - Para solicitar transferência, o aluno deve estar regularmente matriculado no PROFMAT 

em alguma IES da rede. 

 

§1º - O pedido de transferência só poderá ser solicitado a partir do segundo semestre de cada turma, 

em calendário a ser definido antes do início do semestre e será analisado pelo Colegiado do 

PROFMAT/UEPB, desde que haja disponibilidade de vaga. 

 

§2º - Em caso de mais de um candidato por vaga, serão utilizados os seguintes critérios de 

classificação: 

 

a) idade mais elevada para os candidatos com 60 anos ou mais, conforme estabelece o Art. 

27 parágrafo único da Lei no 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do idoso); 

b) ser professor pertencente ao quadro permanente de servidores em efetivo exercício de 

docência em Matemática na rede pública de ensino básico; 

c) idade mais elevada. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 38 - Os casos omissos deverão ser encaminhados à apreciação do Colegiado e em segunda 

instância, pela Câmara da pós-graduação e ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE, respeitando-se a legislação e as normas institucionais pertinentes ao assunto. 

 

Art. 39 - O presente Regimento revoga todos os anteriores e entra em vigor na data de sua 

aprovação pelo Conselho Universitário. 


