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O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO
SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Botânica, que
devidamente autenticado integra a presente Resolução.

Artigo 2º - Este Regimento entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete da Reitoria, 12 de abril de 2022

 

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE

 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO E OBJETIVOS DO CURSO

Artigo 1°– O Programa de Pós-graduação em Botânica (PPGBot) é um programa stricto sensu
que visa formar recursos humanos nos níveis de mestrado e doutorado, com os objetivos de
produzir conhecimento básico ou aplicado sobre plantas, fungos e algas, especialmente da
região Nordeste do Brasil, e contribuir para a conservação da biodiversidade e dos
ecossistemas regionais.

Artigo 2° – O PPGBot é aberto a possuidores de diploma de nível superior.

Artigo 3° – O PPGBot é estruturado em áreas de concentração, linhas de pesquisa e projetos
de pesquisa.

Parágrafo Único – As áreas de concentração, linhas de pesquisa e projetos de pesquisa são
definidos pelo Colegiado do PPGBot através de Instrução Normativa.

CAPÍTULO II – DO COLEGIADO



Artigo 4° –A Coordenação do PPGBot caberá a um Colegiado que será seu órgão deliberativo.

Parágrafo 1° –  O Colegiado é constituído por sete membros titulares, sendo cinco
representantes do Corpo Docente eleitos entre os docentes permanentes, um representante
dos discentes de mestrado, um representante dos discentes de doutorado.

Parágrafo 2° - Além dos membros titulares, o Colegiado contará com dois membros suplentes
eleitos entre os docentes permanentes, um membro suplente dos discentes de mestrado, um
membro suplente dos discentes de doutorado.

Parágrafo 3° – o mandato dos membros do Colegiado será de:

I - dois anos para os membros docentes;

II - um ano para os membros discentes;

Artigo 5° – A eleição dos membros docentes do Colegiado será convocada pelo Coordenador,
com antecedência de pelo menos sessenta dias antes do término dos mandatos.

Parágrafo 1° – A eleição dos membros docentes será conduzida por um docente designado
pelo Colegiado que não concorrerá a esta representação.

Parágrafo 2° – O Colégio Eleitoral será constituído pelos docentes vinculados ao PPGBot.

Parágrafo 3° –O processo eleitoral compreenderá sistema de votação secreta, utilizando o
critério de maioria simples.

Artigo 6° – A eleição dos membros discentes do Colegiado será convocada pelo Coordenador,
com antecedência de pelo menos sessenta dias antes do término dos mandatos.

Parágrafo 1° – O Colégio Eleitoral será constituído pelos discentes do PPGBot de cada nível do
Programa.

Parágrafo 2° –O processo eleitoral compreenderá sistema de votação secreta, utilizando o
critério de maioria simples.

Artigo 7° – O Coordenador e o Vice-coordenador do Colegiado serão escolhidos dentre os
membros docentes do Colegiado pertencentes ao quadro funcional da UEFS.

Parágrafo Único – No caso de substituição do Coordenador pelo Vice-coordenador, qualquer
membro titular do Colegiado poderá assumir como Vice-coordenador interino.

Artigo 8° – O Colegiado se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por
convocação de seu Coordenador ou a pedido de pelo menos dois terços de seus membros.

Artigo 9°– O Colegiado contará com uma Secretaria como órgão de apoio administrativo.

Parágrafo Único – A Secretaria está diretamente vinculada à Coordenação do Programa.

Artigo 10–São atribuições do Colegiado:

a) organizar, orientar, fiscalizar e coordenar as atividades do Programa;

b) eleger o Coordenador e o Vice-coordenador;

c) aprovar os membros das bancas examinadoras;



d) homologar o processo de eleição de seus membros;

e) propor ao Departamento de Ciências Biológicas ou à Câmara de Pesquisa e Pós-graduação,
quaisquer medidas julgadas úteis ao Programa;

f) informar aos Departamentos sobre os docentes que se encontram em exercício de atividade
de ensino e de orientação de Dissertações e/ou Teses;

g) aprovar os programas das disciplinas e encaminhar ao Departamento as solicitações de
vagas a cada semestre;

h) Propor alterações o presente Regimento, submetendo-o à aprovação do CONSEPE;

i) estabelecer regulamentos e normas de acordo com o presente Regimento;

j) analisar os processos referentes a novas matrículas, trancamentos de matrícula dentro e fora
do prazo, renovação de matrícula, convalidação de créditos e aproveitamento de atividades;

k) homologar as Atas de defesa de Dissertação e Tese e encaminhá-las à Divisão de Assuntos
Acadêmicos, para emissão do diploma de Mestre ou Doutor em Ciências - Botânica;

l) constituir o Edital e a Comissão de Seleção de candidatos ao Programa, aprovar o número
de vagas total para cada seleção, o número de vagas por orientador e as Atas de seleção,
encaminhando a relação dos aprovados à Divisão de Assuntos Acadêmicos e a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação;

m) tomar conhecimento de recursos impetrados contra decisão do Coordenador e
representá-los aos órgãos competentes, quando couber;

n) analisar processos de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de
docentes e definir as atribuições de cada categoria de docente;

o) autorizar o afastamento de discente por um período maior do que 30 (trinta) dias;

p) deliberar sobre temas e demandas que lhe sejam apresentados por quaisquer dos seus
membros, observadas as normas vigentes;

q)Constituir comissões para tratar de assuntos de interesses do programa.

Artigo 11–O Coordenador e o Vice-coordenador do Colegiado terão mandato de dois anos,
sendo permitida recondução por igual período.

Artigo 12–Compete ao Coordenador:                                
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Artigo 13–Ao Vice-coordenador compete substituir o Coordenador em suas ausências ou
impedimentos e auxiliá-lo na execução das deliberações do Colegiado.

CAPÍTULO III - DO CORPO DOCENTE

Artigo 14–O Corpo Docente do PPGBot é constituído por professores credenciados pelo
Colegiado do Programa.

Parágrafo 1° – Os professores do PPGBot devem ser portadores do título de Doutor e ter
desempenho compatível com os critérios utilizados pela área de avaliação da CAPES à qual o
PPGBot estiver vinculado.

Parágrafo 2° – O processo de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de
docentes do PPGBot deverá ser realizado periodicamente, atendendo às normas internas da
UEFS e aos critérios de qualidade utilizados pela respectiva área de avaliação da CAPES.

Parágrafo 3° – O Corpo Docente do PPGBot será constituído por professores da UEFS, de
outras Instituições ou pesquisadores independentes, categorizados como Permanente,
Colaborador ou Visitante.

Parágrafo 4° – O credenciamento de docentes se dará em período coincidente com o da
avaliação dos Programas de Pós-graduação pela CAPES.

Parágrafo 5° – As atribuições dos docentes Permanentes, Colaboradores e Visitantes serão
definidas pelo Colegiado em Instrução Normativa.

CAPÍTULO IV - DA ADMISSÃO E MATRÍCULA DE DISCENTES

Artigo 15– A seleção de candidatos ao Programa será realizada pelo menos uma vez por ano.

Artigo 16– A seleção para o Programa será realizada por uma Comissão de Seleção
estabelecida pelo Colegiado, com as seguintes atribuições:

a) escolher o Presidente da Comissão de Seleção;

b) organizar e supervisionar o processo seletivo;

c) formular programas de estudo e os instrumentos para aferição de conhecimento;

d) relacionar a documentação necessária para inscrição;

e) conduzir o processo seletivo para ingresso no Programa e encaminhar ao Colegiado as Atas
de Seleção;

f) responder requerimento de candidatos solicitando esclarecimentos e recursos sobre o
processo seletivo.



Parágrafo único- A Comissão de Seleção será composta por até cinco docentes.

Artigo 17– Podem se inscrever no processo seletivo para o PPGBot os candidatos que tenham
concluído curso de graduação de duração plena e que tenham, previamente, o aceite de um
docente credenciado, que atuará como seu orientador.

Parágrafo 1° – Para o nível de Doutorado, o candidato deverá ter o título de Mestre.

Parágrafo 2° – Excepcionalmente, o candidato sem o título de Mestre poderá se inscrever para
a seleção no nível de Doutorado, devendo para tanto, apresentar atividades de pesquisa e
produção bibliográfica compatíveis com a de um Mestre em Botânica.

Parágrafo 3° – Todas as inscrições deverão ser homologadas pelo Colegiado.

Artigo 18– Considerando as políticas institucionais, haverá vagas destinadas a grupos
previamente definidos pelas normas da Universidade.

Parágrafo 1° - Docentes e demais servidores do quadro permanente da UEFS poderão
concorrer em Vagas Institucionais (demanda interna) de acordo com o percentual definido
pela Instituição.

Parágrafo 2° – Serão reservadas cotas de acordo com a política institucional de ações
afirmativas para grupos populacionais historicamente excluídos.

Artigo 19– A seleção de discentes será feita mediante Edital aprovado pelo Colegiado e
publicado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UEFS no qual deverão constar:

a) o número total de vagas e o número de vagas reservadas de acordo com o disposto no
Artigo 19 deste Regimento;

b) a distribuição de vagas por Orientador;

c) as avaliações que serão realizadas e as datas de sua aplicação;

d) os critérios de atribuição de notas para cada etapa do certame;

e) a forma de cálculo da média final dos candidatos;

f) os documentos necessários para a inscrição dos candidatos.

Parágrafo 1° – Os candidatos serão classificados de acordo com média final, respeitados os
limites de vagas por orientador e considerando os percentuais de vagas reservadas de acordo
com os Artigo 19 deste Regimento.

Parágrafo 2° – Findo o processo seletivo, o Presidente da Comissão de Seleção divulgará o
resultado final, encaminhando-o ao Colegiado para
homologação.                                                          

Parágrafo 3° – As vagas reservadas de acordo com os Artigo 19 e não preenchidas serão
direcionadas para os demais candidatos aprovados na seleção.

Artigo 20– Candidatos ao Doutorado que concluíram o Mestrado no PPGBot poderão ser
dispensados do processo seletivo referido no caput deste Artigo e matriculados em processo
de fluxo contínuo.

Parágrafo 1°– Para efeito de dispensa do processo seletivo, o candidato deverá cumprir os



seguintes requisitos:

a) contar com o aceite de um orientador;

b) apresentar um Projeto de Tese aprovado pelo Colegiado do Programa;

c) ter concluído o Mestrado em até 24 meses, salvo em condições consideradas excepcionais
pelo Colegiado;

d) ter concluído o Mestrado há, no máximo, 24 meses antes da solicitação de matrícula no
Doutorado;

e) apresentar comprovante de aceite ou publicação de pelo menos um artigo científico
oriundo da Dissertação, em coautoria com o Orientador do Mestrado.

Parágrafo 2° – O Projeto de Tese será analisado por pelo menos um parecerista indicado pelo
Colegiado.

a) o parecerista deverá exarar parecer ao Colegiado indicando sua aprovação ou reprovação;

b) o candidato que tiver seu projeto reprovado poderá encaminhar ao Colegiado um projeto
reformulado no prazo máximo de vinte dias contados a partir de sua devolução ao candidato
para nova avaliação;

c) A segunda rejeição do projeto implicará na impossibilidade do ingresso através de fluxo
contínuo.

Parágrafo 3°– Em caso de aprovação, os candidatos serão matriculados em regime de fluxo
contínuo, fora dos prazos estabelecidos em editais.

Artigo 21– Candidatos com bolsas de Mestrado, Doutorado ou equivalentes, não vinculadas às
cotas regulares do PPGBot, poderão ser dispensados do processo seletivo regular, sendo
avaliados pelo Colegiado através da análise do Curriculum Vitae e do Plano de Dissertação ou
Projeto de Tese.

Parágrafo 1°– O candidato deverá contar com:

a) o aceite de um orientador;

b) uma declaração de aprovação em teste oficial de língua portuguesa, em caso de alunos
estrangeiros;

c) uma declaração de aprovação em teste oficial de língua inglesa, cuja pontuação deverá estar
em conformidade com a exigida pela CAPES para concessão de auxílio para o exterior;

d) apresentação de documento comprobatório da respectiva bolsa para o nível de matrícula
(mestrado ou doutorado).

Parágrafo 2° – Esse processo seletivo será realizado em regime de fluxo contínuo, por
solicitação do orientador.

Artigo 22– A critério do Colegiado poderão ser abertas vagas em disciplinas para discentes em
categoria especial por solicitação dos professores responsáveis.

Parágrafo 1° - A seleção de discentes em categoria especial ocorrerá de acordo com as normas
vigentes da UEFS para Programas de Pós-graduação.



Parágrafo 2° – A matrícula como discente em categoria especial poderá ser autorizada
mediante requerimento do interessado, no qual constem as disciplinas para as quais solicita
matrícula e exposição de motivos, ouvidos os professores responsáveis.

Parágrafo 3° – Alunos de graduação da UEFS, participantes de programas de Iniciação
Científica, poderão ter matrícula como discente em categoria especial.

Parágrafo 4° – Discentes em categoria especial não terão direito a bolsa de qualquer natureza
oferecida pelo PPGBot.

Artigo 23 – Alunos regularmente matriculados no nível de Mestrado poderão solicitar ao
Colegiado a sua passagem direta para o nível de Doutorado, sem submeter-se ao processo de
seleção regular.

Parágrafo 1° - A solicitação será avaliada pelo Colegiado, cumprindo os seguintes requisitos
mínimos:

a) o aluno deverá ter cursado até 18 meses a partir da primeira matrícula no Mestrado;

b) o aluno não pode apresentar reprovação em disciplina;

c) solicitação fundamentada do orientador, acompanhada do relatório das etapas
desenvolvidas pelo aluno no Mestrado, projeto de Tese e cronograma para o seu
desenvolvimento no período máximo de 48 (quarenta e oito) meses, incluindo o tempo como
aluno de Mestrado;

c) parecer circunstanciado de dois professores designados pelo Colegiado, ressaltando o
potencial e a viabilidade do projeto e sua adequação para o nível de Doutorado.

Parágrafo 2° - O discente poderá aproveitar, no nível de Doutorado, os créditos obtidos em
disciplinas e atividades complementares desenvolvidas durante o Mestrado de acordo com as
resoluções vigentes na UEFS.

Artigo 24– O trancamento da matrícula se dará de acordo com as resoluções vigentes na
UEFS.

CAPÍTULO V - DO REGIME DIDÁTICO

SEÇÃO I – DA MATRIZ CURRICULAR

Artigo 25 – Constituem componentes curriculares do PPGBot:

I – Disciplinas;

II – Pesquisa Orientada;

III – Exame de Qualificação;

IV – Estágio Docência.

Artigo 26– São obrigatórias as seguintes disciplinas:

I - Para o nível de Mestrado: Seminário I e Seminário II e Pesquisa Orientada;

II - Para o nível de Doutorado: Seminário III e Seminário IV e Pesquisa Orientada.

Artigo 27– As disciplinas Seminário I, Seminário II, Seminário III e Seminário IV serão de



responsabilidade de uma comissão indicada pelo Colegiado.

Parágrafo 1°– As disciplinas Seminário I e Seminário III deverão ser cumpridas no semestre
da primeira matrícula.

Parágrafo 2°– A disciplina Seminário II deverá ser cumprida no terceiro semestre de
mestrado.

Parágrafo 3°– A disciplina Seminário IV deverá ser cumprida no quinto ou sexto semestre de
doutorado.

Parágrafo 4°–Os projetos de Mestrado e Doutorado serão avaliados nas disciplinas Seminário
I e Seminário III, respectivamente, e o resultado da avaliação será encaminhado ao Colegiado
para homologação.

Artigo 28– O discente deverá entregar ao Colegiado seu Projeto de Dissertação ou de Tese, no
máximo até 40 dias decorridos da primeira matrícula, e apresentá-lo em sessão oral como
parte da disciplina Seminário I ou de Seminário III, respectivamente.

Parágrafo 1° – O Projeto de Dissertação ou de Tese será encaminhado ao Colegiado pelo
Orientador e deverá estar enquadrado dentro das Linhas de Pesquisa do PPGBot.

Parágrafo 2° – O Colegiado indicará pelo menos um parecerista para apreciar o mérito e a
viabilidade do projeto.

Parágrafo 3° – O parecerista deverá exarar parecer no prazo indicado pelo Colegiado,
aprovando, reprovando ou aprovando condicionalmente à incorporação de modificações no
Projeto.

Parágrafo 4° – O Projeto de Dissertação ou de Tese com aprovação condicional deverá ser
corrigido e reencaminhado ao Colegiado no prazo máximo de 20 dias.

Parágrafo 5° – Os Projetos de Dissertação ou de Tese serão encaminhadas para avaliação nas
disciplinas Seminário I e Seminário III, respectivamente, cujos resultados serão
encaminhados ao Colegiado para homologação.

Parágrafo 6° – O Projeto de Dissertação ou de Tese reprovado deverá ser substituído por um
novo projeto dentro do prazo máximo de 40 dias, contados a partir da data de recebimento
do parecer.

Parágrafo 7° – A não entrega do novo projeto acarretará na segunda reprovação do mesmo.

Artigo 29–O Exame de Qualificação tem o objetivo de aferir o domínio teórico do discente na
linha de pesquisa à qual está vinculado.

Parágrafo 1° – O Exame de Qualificação é obrigatório para o nível de Doutorado.

Parágrafo 2° –O Exame de Qualificação será realizado no quarto ou quinto semestre a partir
da primeira matrícula do aluno no PPGBot.

Parágrafo 3° – Caberá ao Colegiado indicar a banca examinadora, a qual será composta por
três titulares e um suplente, sendo pelo menos um docente do PPGBot que não seja
Orientador ou Coorientador do aluno.

Parágrafo 4° –O Exame de Qualificação será definido pelo Colegiado através de Instrução
Normativa específica sobre o assunto.



Parágrafo 5° –O aluno reprovado no Exame de Qualificação deverá ser submetido a um novo
exame no semestre subsequente ao da sua reprovação.

Parágrafo 6° – O Exame de Qualificação poderá ser substituído por artigos publicados
relacionados com a tese, mediante solicitação do Orientador e aprovação pelo Colegiado, com
critérios definidos em Instrução Normativa específica sobre o assunto.

Artigo 30 –O Estágio Docência tem o objetivo de contribuir com a formação do pós-
graduando em sua preparação para a docência e sua qualificação para o ensino de graduação
e pós-graduação.

Parágrafo 1° – O Estágio Docência é obrigatório para discentes de doutorado que são bolsistas
do Programa de Demanda Social da CAPES, exceto para aqueles que já atuem com docentes
do ensino superior.

Parágrafo 2° – O Estágio Docência terá duração de um semestre para o Mestrado e dois
semestres para o Doutorado.

Parágrafo 3° – Em caso de haver sido realizado o estágio docência durante o mestrado (45
horas), durante o doutorado o bolsista fará o estágio docência por mais um semestre (30
horas).

Parágrafo 4° – O formato do Estágio Docência será definido em Instrução Normativa
específica sobre o assunto.

SEÇÃO II - DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ALUNO

Artigo 31 – A orientação das atividades acadêmicas dos discentes será de responsabilidade de
um Professor Orientador.

Artigo 32 – São funções do Professor Orientador:

a) orientar e acompanhar o discente no planejamento e execução do projeto de Dissertação
ou Tese;

b) acompanhar e orientar o discente na escolha de disciplinas e desenvolvimento de
atividades de pesquisa;

c)encaminhar ao Colegiado toda documentação relacionada ao discente, especialmente o seu
projeto de Dissertação ou Tese e a versão final da Dissertação ou Tese;

d) autorizar, semestralmente, a matrícula do discente;

e) diagnosticar problemas e dificuldades que estejam interferindo no desempenho do aluno e
orientá-lo na busca de soluções;

f) solicitar seu desligamento da orientação do discente;

g) emitir parecer em processos solicitados pelo Coordenador.

Parágrafo 1° – Os casos de solicitação de desligamento da orientação do discente pelo
Orientador serão examinados pelo Colegiado, assegurada a defesa do discente.

Parágrafo 2° – A orientação de discentes do Programa é considerada atividade docente, sendo
consignada em sua carga horária semanal.



Artigo 33 –Para auxiliar na condução do trabalho de Dissertação ou Tese do discente, o
Orientador poderá indicar até dois Coorientadores.

Parágrafo 1° – O Coorientador deve ter o título de Doutor.

Parágrafo 2° –A indicação deve ser homologada pelo Colegiado.

Artigo 34–Para discentes orientados por professores externos à UEFS, o Orientador deverá
indicar um Tutor, o qual deverá ser um professor do Programa pertencente ao quadro docente
da UEFS.

Parágrafo 1° –A indicação do Tutor deverá ser homologada pelo Colegiado.

Parágrafo 2° –O Tutor representará o Orientador em demandas internas do Programa.

Parágrafo 3° – O Tutor também poderá atuar como Coorientador.

SEÇÃO III - DA AFERIÇÃO DE APRENDIZAGEM

Artigo 35– A verificação da aprendizagem de cada disciplina será feita mediante apuração da
frequência e atribuição de notas, em escala de 0 (zero) a 10 (dez).

Parágrafo Único – Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7
(sete) e frequência maior ou igual a 75%.

Artigo 36 – Para os componentes curriculares que não requerem notas, serão atribuídos os
conceitos Aprovado e Reprovado.

Artigo 37–Será desligado do Programa o discente que:

a) tiver mais de uma reprovação em disciplinas;

b) for reprovado por duas vezes no Exame de Qualificação, no nível de Doutorado;

c) tiver o Projeto de Dissertação ou de Tese reprovado por duas vezes;

d) abandonar as atividades do curso sem justificativa, por mais de 30 (trinta) dias;

e) não realizar matrícula;

f) não cumprir os prazos estabelecidos neste Regimento;

g) não obtiver aprovação da Dissertação ou da Tese;

h) tiver seu desligamento solicitado pelo Orientador.

Parágrafo Único - A solicitação de desligamento encaminhada pelo Orientador deve vir
acompanhada de justificativa detalhada e será avaliada pelo Colegiado, após ouvido o
discente.

SEÇÃO IV - DA CREDITAÇÃO

Artigo 38 – As unidades de crédito para disciplinas e estágio docência do PPGBot
correspondem a 15 (quinze) horas.

Artigo 39 – A creditação mínima exigida será:



I – Para o nível de Mestrado:

a) Dois créditos em disciplinas de Seminários (Seminário I e Seminário II);

b) Vinte créditos em outras disciplinas e estágio docência (até 3 créditos em atividades
complementares);

c) Sessenta créditos em Pesquisa Orientada.

II – Para o nível de Doutorado:

a) Dois créditos em disciplinas de Seminários (Seminário III e Seminário IV);

b) Quarenta créditos em outras disciplinas e estágio docência (até 3 créditos de atividades
complementares);

c) Cento e vinte créditos em Pesquisa Orientada.

Parágrafo 1°– Por solicitação do discente e a critério do Colegiado, poderão ser convalidados
créditos obtidos em cursos de Pós-graduação em Botânica ou em áreas similares, desde que
esses créditos tenham sido obtidos em Programas credenciados  pela CAPES e tenham sido
obtidos ao longo do curso.

Parágrafo 2° –Os doutorandos egressos do nível de mestrado do próprio PPGBot e de outros
Programas credenciados pela CAPES, poderão ser dispensados de 20 créditos, desde que seu
título de mestre tenha sido obtido em período menor ou igual a cinco anos.

SEÇÃO V - DA DURAÇÃO

Artigo 40 – A duração do Programa será de:

I – Para o nível de Mestrado, mínimo de 12 (doze) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses,
podendo a defesa ser prorrogada por mais 6 (seis) meses, com base em justificativa
encaminhada pelo orientador e aprovada pelo Colegiado.

II – Para o nível de Doutorado, mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 48 (quarenta e
oito) meses, podendo a defesa ser prorrogada por mais 6 (seis) meses, desde que o aluno já
tenha sido aprovado no Exame de Qualificação e com base em justificativa encaminhada pelo
orientador e aprovada pelo Colegiado.

III – Para tempo adicionais de prorrogação o programa seguirá as resoluções em vigência da
UEFS.

SEÇÃO VI - DO TRABALHO FINAL

Artigo 41 –Os títulos de Mestre em Ciências – Botânica ou de Doutor em Ciências – Botânica
serão concedidos apenas após a defesa e aprovação da Dissertação ou Tese, respectivamente.

Parágrafo 1° – A Dissertação ou a Tese só poderá ser encaminhada para defesa se cumpridas
as seguintes exigências:

I – Ter concluído com aprovação o número mínimo de créditos estabelecido no Artigo 39
deste Regimento;

II – Ter obtido o número mínimo de créditos em Pesquisa Orientada estabelecido no Artigo
39 deste Regimento;



III – Ter logrado aprovação no Exame de Qualificação para o nível de Doutorado;

IV – Apresentar documento comprobatório de publicação ou submissão de artigo oriundo de
sua Dissertação ou Tese, tendo o aluno como autor principal e em coautoria com o
Orientador;

V – Apresentar documentos comprobatórios de inexistência de pendências junto à biblioteca,
aos laboratórios vinculados ao desenvolvimento do trabalho e às coleções, quando utilizadas
no estudo;

VI – Apresentação de declaração do Orientador de que recebeu cópias impressas e/ou
eletrônicas de todos os dados obtidos durante a realização da Dissertação ou Tese.

Parágrafo 2° –A critério do discente e do Orientador, a Dissertação ou a Tese poderá conter
capítulos na forma de artigos científicos. Os artigos apresentados deverão ser resultado do
projeto de Dissertação ou Tese. 

Parágrafo 3° – O julgamento da Dissertação ou Tese será solicitado pelo Orientador ao
Coordenador do Colegiado, mediante requerimento que deverá conter:

a) Sugestão de composição da Banca Examinadora;

b) Declaração de que a Dissertação ou Tese está em condições de ser julgada;

c) Versão digital da Dissertação ou da Tese em portabledocumentformat (pdf);

d) Cópias impressas da Dissertação ou da Tese, se solicitadas pelos membros da banca.

Parágrafo 4° –  A Secretaria encaminhará cópia da Dissertação ou Tese e as disposições
normativas e regimentais sobre o processo de julgamento para cada examinador aprovado
pelo colegiado.

Parágrafo 5° – A defesa da Dissertação ou Tese deverá ocorrer no mínimo 30 (trinta) dias e no
máximo 90 (noventa) dias da data que a Banca Examinadora foi aprovada pelo Colegiado do
Programa, salvo casos especiais.

Artigo 42– A Dissertação ou Tese será avaliada por uma Banca Examinadora.

Parágrafo 1° – Os membros da Banca Examinadora deverão ter a titulação de Doutor e
reconhecida competência na Linha de Pesquisa da Dissertação ou Tese.

Parágrafo 2° – Para o nível de Mestrado, a banca será composta por três membros titulares e
dois suplentes, sendo pelo menos um externo ao Programa.

Parágrafo 3° – Para o nível de Doutorado, a banca será composta por cinco membros titulares
e dois suplentes, sendo pelo menos dois externos ao Programa.

Parágrafo 4° – O Orientador será membro nato e presidente da Banca Examinadora de
Dissertação ou de Tese.

Parágrafo 5° –Excepcionalmente, na ausência do Orientador, o Coorientador, Coordenador do
Programa ou qualquer docente do Programa indicado pelo Colegiado poderá assumir a
presidência da banca examinadora.

Parágrafo 6° –Não poderão participar simultaneamente da Banca Examinadora o Orientador e
o Coorientador do discente.



Artigo 43 – O julgamento da Dissertação ou Tese será feito mediante defesa oral, em sessão
pública.

Parágrafo 1° – A sessão de defesa poderá se dar de forma presencial, por videoconferência ou
por meio de envio de parecer circunstanciado.

Parágrafo 2° – Na sessão de defesa, o candidato fará uma apresentação oral do trabalho, com
duração de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) minutos.

Parágrafo 3° – A arguição de cada examinador terá duração de até 60 (sessenta) minutos.

Parágrafo 4° – Após finalização das arguições, os membros da Banca Examinadora emitirão
seus julgamentos da apreciação da Dissertação ou Tese mediante atribuição dos seguintes
conceitos:

I. Aprovado;

II. Insuficiente;

III. Reprovado.

Parágrafo 5°– Será considerado aprovado o candidato que obtiver conceito “Aprovado” pela
maioria dos membros.

Parágrafo 6°– A atribuição do conceito "Insuficiente'' pela maioria dos membros implicará no
estabelecimento do prazo de até seis meses para apresentação de uma nova versão do
trabalho, sem exceder os prazos máximos estabelecidos nas normas internas da UEFS.

Parágrafo 7°– Em caso de nova apresentação da Dissertação ou Tese, a banca examinadora
deverá ser, preferencialmente, a mesma, e poderá atribuir os conceitos Aprovado ou
Reprovado.

Parágrafo 8°– Nos trabalhos que envolvam proteção intelectual, a defesa será conduzida de
acordo com a política institucional de gestão da propriedade intelectual definida pelo Núcleo
de Inovação Tecnológica da UEFS.

Parágrafo 9° – Em até 24 meses após a data da defesa, o texto integral da Dissertação ou Tese
será disponibilizado no sítio do PPGBot e da Biblioteca Central da UEFS.

Artigo 44 – Quando a maioria dos membros da Banca Examinadora solicitar uma versão
corrigida da Dissertação ou Tese, o Orientador deverá encaminhá-la ao Colegiado, em até 60
dias.

Parágrafo 1° – O discente deverá encaminhar uma versão corrigida ao Orientador em até 45
dias após a defesa.

Parágrafo 2° – Versões finais de Dissertações ou Teses não encaminhadas dentro do prazo
não serão homologadas pelo Colegiado.

Artigo 45– O parecer da Banca Examinadora será homologado pelo Colegiado após
cumprimento das seguintes exigências:

I – Entrega da versão final da Dissertação ou Tese no prazo estipulado no Artigo 44 deste
Regimento;

II – Para o nível de Doutorado, apresentação de comprovante de aceitação ou publicação de



artigo científico oriundo da Tese, tendo o aluno como autor principal e em coautoria com o
Orientador.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 46 – Os casos de solicitação de reingresso de discentes seguirão o determinado nas
normas gerais para a Pós-graduação stricto sensu em vigor.       

Artigo 47 – O prazo para solicitação de recursos às decisões do Colegiado é de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de divulgação da decisão.

Artigo 48 – Este Regimento obedece às normas gerais para a Pós-graduação stricto sensu em
vigor.

Artigo 49 – Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Colegiado de acordo com
as Normas específicas da UEFS para Programas de Pós-graduação stricto sensu.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 50 – Os discentes já matriculados poderão optar pela migração ou não para obediência
às suas normas.

Parágrafo 1° – A opção pela obediência às normas deste Regimento deverá ser feita com
solicitação por escrito do discente e entregue à Secretaria do Programa.

Parágrafo 2° – O prazo para opção é de até 30 (trinta) dias a contar da entrada em vigor da
Resolução que aprova este Regimento,

Artigo 51 –O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo
CONSEPE, sendo revogadas as disposições contrárias.
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