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RESOLUÇÃO 01/2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIODIVERSIDADE TROPICAL  

 
Estabelece normas internas do Comitê de Ensino e 
Avaliação Discente do Programa de Pós-Graduação 
em Biodiversidade Tropical da Universidade Federal 
do Espírito Santo. 
 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, no uso 
de suas atribuições regimentais, ouvido o respectivo órgão colegiado e considerando o 
previsto no Regimento do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical e na 
Resolução CEPE 11/2010, em reunião ordinária realizada no dia 13/04/2016,  

 
Resolve: 

 
 Aprovar as normas internas para a Comitê de Ensino e Avaliação Discente (de acordo 
com o regimento) do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical (Nível 
Mestrado), do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, da Universidade Federal do 
Espírito Santo, adaptadas ao Regimento Interno do PPGBT.  

 

CAPÍTULO I 
DO COMITÊ, CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

 

Artigo 1º. O Colegiado definirá bienalmente, de acordo com o regimento interno do PPGBT, 

o Comitê de Ensino e Avaliação Discente. 

 

§ 1º. O Comitê será constituído pelo coordenador do curso, dois professores do 
colegiado e o representante discente. 
 
§ 2º. Os membros poderão ser substituídos quando de interesse de uma das partes e 
ouvido o Colegiado do Programa. 

 
Artigo 2º. O Comitê de Ensino e Avaliação Discente terá, entre suas 
responsabilidades, as seguintes atribuições: 

 
 -Sugerir, caso necessário, a distribuição das bolsas aos discentes do Programa; 
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 - Prover ações para a avaliação periódica dos projetos; 
 - Acompanhar o desempenho acadêmico dos discentes do Programa; 
 - Sugerir a redistribuição das bolsas vigentes em função da avaliação dos projetos e do 
acompanhamento do desempenho acadêmico. 

 

CAPITULO II 
DO PROJETO E DISSERTAÇÃO 

 

Artigo 3º. O projeto de dissertação deverá ser entregue ao professor responsável pela 
atividade de Seminários I ao longo do semestre, em data a ser definida pelo professor 
responsável.  
 

§ 1º. O projeto deverá especificar, pelo menos, o título, os objetivos, as justificativas, a 
metodologia, o cronograma e a viabilidade técnica e financeira. 
 
§ 2º. A Comissão de Avaliação dos projetos e dos resultados parciais será presidida pelo 
professor responsável pelas atividades Seminários I e II, e por dois membros (um dos 
quais, obrigatoriamente, será interno ao programa). Finalizadas as atividades Seminários 
I e II, o professor responsável encaminhará ao colegiado os resultados da comissão para 
que eles sejam homologados. 
 
§ 3º. A avaliação do projeto de dissertação e dos resultados parciais será encaminhada 
para homologação no Colegiado do PPGBT ao final do primeiro e terceiro semestres, 
respectivamente. 
 
§ 4º. Caso o desempenho não seja suficiente pelo colegiado, o aluno terá 30 dias para 
reapresentá-lo à Comissão de Avaliação. Caso haja um membro externo, este poderá ser 
substituído por outro interno ao PPGBT nesta ocasião. 
 
§ 5º. A não aprovação após a segunda apresentação do projeto acarretará no 
desligamento do aluno. 
 
§ 6º. A mudança de tema e/ou contexto do projeto de dissertação deverá ser solicitada 
pelo orientador e pelo aluno ao Colegiado de Curso, o qual decidirá sobre sua aprovação.  
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§º7. A não observância do prazo para entrega do projeto definitivo de dissertação e/ou 
dos resultados parciais, bem como a não realização do projeto segundo o que foi 
homologado, poderão levar ao desligamento do programa, por ato do colegiado.  

 

CAPÍTULO III 
DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

Artigo 4º. O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, 
objetivando a preparação para a docência, e a qualificação do ensino de graduação. 
 

Parágrafo único: A estágio de docência é atividade didática de natureza obrigatória para 
os alunos bolsistas da Demanda Social/CAPES e Reuni/CAPES, e de natureza optativa 
aos demais alunos.  

 

Artigo 5º. Caberá ao orientador requerer a matrícula de seu orientado anexando plano de 
trabalho elaborado em conjunto pelo professor responsável pela disciplina e o aluno.  
 

§ 1.º Caberá ao professor responsável pela disciplina de graduação acompanhar, orientar 
e avaliar o estagiário, emitindo parecer sobre seu desempenho e recomendando (ou não) 
a sua suficiência ao término das atividades de estágio de docência.  
 

§ 2.º É proibido aos alunos de estágio de docência assumir a totalidade das atividades de 
ensino, ou realizar avaliação nas disciplinas às quais estiverem vinculados ou atuarem 
sem supervisão docente ou conferirem notas aos alunos. 

 

§ 3.º A duração mínima para o estágio de docência é de um semestre, com carga horária 
máxima de quatro horas semanais. 

 

Artigo 6º. A não realização da estágio de docência por parte dos alunos bolsistas da 
Demanda Social/CAPES e Reuni/CAPES, os impedirá de realizar a defesa da dissertação. 
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CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

Artigo 7º. Havendo disponibilidade de bolsas pelo PPGBT, estas serão distribuídas por ordem 
de classificação na seleção de ingresso no programa. 

 

Artigo 8º. Para concessão de bolsa de estudo a alunos do programa, será exigido o 
cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e do Comitê de Ensino e Avaliação 
Discente. 

 

Artigo 9º. Havendo disponibilização de novas bolsas, estas serão distribuídas aos alunos não 
contemplados previamente, desde que se enquadrem nos quesitos do Art. 9 deste regimento. 
As novas bolsas serão distribuídas de acordo com os critérios do Comitê de Ensino e 
Avaliação discente. 

 

Artigo 10º. A reprovação em qualquer disciplina, por conceito ou freqüência insuficiente, 
determinará o cancelamento da bolsa. 

 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 11º. Os casos excepcionais serão apreciados pelo Comitê de Ensino e Avaliação 
discentes e encaminhados para homologação no Colegiado do Curso de Pós-Graduação em 
Biodiversidade Tropical.  
 
Artigo 12º. A presente resolução entra em vigor nesta data e revoga as demais disposições 
em contrário.  

 

Colegiado do PPGBT, em 13 de abril de 2016.  
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