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  056/2018-CI/CCA 

afixada em local de costume, neste 

www.cca.uem.br, no dia 07/11/2018.

lozzi
          

Aprova o Regulamento do Programa de 
- Agronomia (PGA) e

revoga as nos 025/2010-
CI/CCA, 043/2012-CI/CCA e 050/2014-
CI/CCA.

            
 vols. 6; 

considerando a ; 
considerando o ; 
considerando as os 025/2010-CI/CCA, 043/2012-CI/CCA e

050/2014-CI/CCA; 
considerando a ; 

de
outubro de 2018; 

Art. - Aprovar o Regulamento do
Agronomia (PGA),

as
os 025/2010-CI/CCA, 043/2012-CI/CCA e 050/2014-CI/CCA e demais 

Cumpra-se. 

31 de outubro de 2018. 

Adriana Aparecida Pinto 
        Diretora Adjunta 

O prazo recursal termina em
14/11/2018. (Art. 175 - o do 
Regimento Geral da UEM)

.../ 
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/... Res. 056/2018-CI/CCA         fls.02 

ANEXO 

stricto sensu

I

II - o pedido formulado pelo aluno, devidamente justificado e assinado pelo 

tese, dentro do prazo solicitado. 

um conselho do programa, uma secretaria, um corpo docente composto pelos docentes 
que atuam no programa e um corpo discente composto pelos alunos de mestrado e 
doutorado. 

escolhidos dentre os integrantes do quadro permanente do programa, em processo de 
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I
II

pautas destas; 
III

V
processo de pedido de credenciamento ou recredenciamento do Programa, quando for 
o caso; 

X - administrar os recursos financeiros do Programa; 

XII - integrar o CI do Centro de Ensino afeto ao Programa e o Conselho de 

do curso de Doutorado. 

Compete ao conselho: 
I

II
categorias: permanentes, colaboradores e visitantes; 

III

IV - credenciar docentes e profissionais externos ao Programa como 

V
Interdepartamental (CI); 

VIII - designar professores integrantes do quadro docente do Programa para 

X
do Programa; 

XI - acompanhar as atividades do Programa nos departamentos ou em outros 
setores;  
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XIV - julgar recursos e pedidos; 
XV - analisar e decidir sobre aproveitamento de estudos, em disciplinas cursadas 

em Programas Stricto Sensu ou Lato Sensu

graduando; 

I

II
impedimentos; 

III

IV - nas faltas ou impedimentos do coordenador e do coordenador adjunto, 

V
conselho, observar-se- o seguinte: 

Art. 10 

I - as chapas com os nomes dos candidatos a coordenador e coordenador adjunto 

II
dos atuais mandatos; 

III

pela ordem, sucessivamente, a chapa cujo candidato a coordenador: 

c) for mais idoso. 
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Art. 11 
I

II
III

V

conselho; 

pela ordem, sucessivamente, o candidato que: 

c) for mais idoso. 
VIII 

matriculados em cada curso.

Art.12 

I

II
Curso; 

III

V

VI - manter em dia o livro de atas; 
VII - manter os corpos docentes e discentes informados sobre prazos, 

-graduando, nos prazos devidos e sempre que solicitado; 
X

desenvolvimento das atividades do Programa;  
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CORPO DOCENTE 

Art. 13
categorias de permanentes, colaboradores e visitantes: 

I

II - os docentes visitantes podem desenvolver as atividades de ensino, de 

II - os docentes colaboradores podem desenvolver projetos de pesquisa ou 

O corpo docente deve ser credenciado e descredenciado, 

Art. 14 
I
II - desenvolver projetos de pesquisa; 
III

V - desempenhar todas as atividades, dentro dos dispositivos regulamentares, 

anualmente, pelo menos uma disciplina sob sua responsabilidade, de forma 

orientandos.  

Art.15 
primordialmente, pelo orientador e, subsidiariamente, por um co-orientador. 

colaborador; 

Art. 16 

orientador escolhido e do orientador atual. 

Art. 17 
I do

conselho; 
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II

III - aprovar e encaminhar o projeto de pesquisa de seus orientandos ao conselho, 

V

VIII - cumprir normas e prazos estabelecidos no presente regulamento e em 

orientando no curso. 

Art. 18 

PGA. 

CORPO DISCENTE 

Art. 19

I

II
matriculados em uma ou mais disciplinas, aceitos de acordo com Regulamento do 

III

seus conhecimentos adquiridos. 

UEM.
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Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 Candidatos portadores de diploma obtido em universidade estrangeira 

superiores nacionais, respeitadas as diretrizes fixadas pelo MEC. 

Art. 23 
elenco oferecido em cada semestre. 

Art. 24 

VI

Art. 25 

do Programa 
I

conceitos: 
A = Excelente 
B = Bom 
C = Regular 
I = Incompleto 
S = Suficiente 
J = Abandono justificado 
R = Reprovado 
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II

III
notas: 

A = 9,0 a 10,0 
B = 7,5 a 8,9 
C = 6,0 a 7,4 
R = Inferior a 6,0 
S
I

J
seu orientador, abandonar uma disciplina em sua segunda metade, estando com bom 

P = 3 (se A) 
P = 2 (se B) 
P = 1 (se C) 
P = 0 (se R) 

Em que: 
CD

Art. 26 

Art. 27 

Art. 28 

este fim. 

Art. 29 

I

II
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III

IV - obtiver conceito R em uma disciplina, por duas vezes; 
VI - ultrapassar os prazos regimentais fixados neste regulamento; 

CR

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

programa, anexa a este regulamento. 

para o mestrado e para o doutorado, respectivamente, ao cursar disciplinas de outros 

pod

haver justificativa do orientador acompanhada da ementa e do programa da disciplina, 

mesmo nestas disciplinas. 

Art. 33 Para a disciplina 

plano de estudo. 
A disciplina substitui a disciplina anteriormente 

denominada Problemas Especiais. 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 36 

Art. 37 
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de fomento (CNPq, CAPES, dentre outras). 

outras), de acordo com o prazo de validade do certificado. 

ser homologados pelo conselho do curso. 

Art. 38 

Art. 39 

examinadora. 

Art. 40 

orientador. 

Art. 41 

Art. 42 

programa. 

Art. 43 

Art. 44 
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prazos fixados neste regulamento. 

caput 

Art. 45 

I

Art. 46 

serem encaminhadas aos membros da Banca Examinadora. 

Art. 47 

substituto para presidir a banca de defesa. 

doutor. 

a) parentes em linha reta, por consanguinidade, em qualquer grau; 
b) 

a) 
b) ex
c) esteja litigando ou tenha litigado judicialmente ou administrativamente com o 

dois membros presenciais. 

Os ambientes em que estiverem sendo realizadas as defesas e os locais em 
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banca examinadora. 

desligado do curso. 

Art. 48 

I - aprovado; 
II
III

IV - reprovado. 

Programa. 

Art. 49 
seguintes requisitos: 

I
II
III

de uma tese para o curso de Doutorado; 
V

ou da tese. 

Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 


