
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

Capítulo I 

DOS OBJETIVOS DO PPGLI 

 

Art. 1º. O Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade (PPGLI) da 

Universidade Federal do Acre (UFAC) oferecerá Cursos de Mestrado e Doutorado, 

destinados a conferir às pessoas previamente selecionadas o título de Mestre e/ou Doutor em 

Letras: Linguagem e Identidade. 

Art. 2º. Os objetivos gerais e fundamentais do PPGLI são: 

I Formar profissionais em Letras: Linguagem e Identidade qualificados para a pesquisa 

e o ensino em linguagens e culturas, com enfoque prioritário nas questões e temáticas 

referentes aos universos amazônicos. 

II Proporcionar a permanente renovação dos métodos de ensino/aprendizagem e 

avaliação do conhecimento, colocando a disposição das redes de ensino da região, 

em seus diferentes níveis, os resultados de pesquisas sobre métodos de 

ensino/aprendizagem desenvolvidos no Programa. 

III Fomentar o desenvolvimento de pesquisas e do ensino em linguagem e cultura, 

objetivando a compreensão e revelação dos universos amazônicos em sua relação 

com o mundo, com especial atenção às culturas, linguagens e contatos ou 

intercâmbios linguísticos na Pan-Amazônia. 

IV Propiciar o desenvolvimento de projetos na área de concentração Linguagem e 

Cultura, em parceria com outras instituições e comunidades locais, regionais, 

nacionais e internacionais, com destaque para questões identitárias, linguísticas, 

literárias, históricas, culturais e étnicas, visando ampliar os intercâmbios na produção 

do conhecimento e possibilitar a publicação e amplo acesso aos resultados de 

pesquisas e estudos realizados. 

V Produzir materiais didáticos em sintonia com as exigências dos tempos presentes no 

tocante à inter e transdisciplinaridade e ao uso de novas mídias e tecnologias da 

informação e do conhecimento. 



  

Parágrafo Único. O PPGLI da UFAC terá seus projetos pedagógicos organizados na forma 

de Mestrado e Doutorado acadêmicos. 

 

Capítulo II 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PPGLI 

 

Art. 3º. O PPGLI será dirigido por um Colegiado e conduzido por uma Coordenação, com o 

apoio técnico e a infraestrutura de uma Secretaria. 

Art. 4º. O Colegiado é a instância deliberativa responsável pela gestão, orientação e 

supervisão didática do Programa, cabendo-lhe decidir sobre quaisquer assuntos de sua 

competência. 

Art. 5º. A Coordenação é a instância de gestão administrativa e de representação do 

Programa. 

Art. 6º. A Secretaria é a instância de apoio administrativo, de guarda da documentação e 

controle das salas, laboratórios e equipamentos do Programa. 

 

Seção I 

DO COLEGIADO DO PPGLI 

 

Art. 7°. O Colegiado do PPGLI será composto pelo(a) Coordenador(a), pelo(a) Vice- 

Coordenador(a), por 2 (dois ou duas) representantes docentes de cada uma das linhas de 

pesquisa e pela representação discente, na proporção estabelecida pela legislação federal em 

vigor. 

§ 1°. O(A) Coordenador(a) do PPGLI é integrante nato(a) e presidirá o Colegiado. 

§ 2°. O(A) Vice-Coordenador(a) do PPGLI é integrante nato(a) e presidirá o Colegiado nas 

ausências ou impedimentos do(a) Coordenador(a).  

§ 3°. As representações docentes e discentes serão eleitas com as respectivas suplências, que 

as substituirão em suas faltas e impedimentos.  

§ 4°. Nas ausências ou impedimentos do(a) Coordenador(a) e do(a) Vice-Coordenador(a), 

assumirá a presidência o(a) integrante docente mais antigo do Colegiado.  

§ 5°. O mandato dos integrantes docentes será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução. 

§ 6°. O mandato dos integrantes discentes será de 1 (um) anos, podendo haver recondução. 

Art. 8°. O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos quatro vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias, mediante convocação feita pela 



  

Coordenação do Programa, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou em 

decorrência de solicitação formal assinada por 2/3 (dois terços) de seus (suas) integrantes, 

com motivação justificada e antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

Art. 9°. O Colegiado será instalado com a presença da maioria absoluta de seus (suas) 

integrantes e deliberará por maioria simples de votos. 

Art. 10. O(A) presidente do Colegiado de Curso não terá contada sua presença para efeito de 

obtenção de quórum e votará apenas em caso de empate. 

Art. 11. São atribuições do Colegiado: 

I Realizar o planejamento acadêmico – com metas anuais –, orientar os trabalhos de 

coordenação didática, supervisão administrativa e deliberar sobre quaisquer assuntos 

relacionados ao Programa.  

II Deliberar sobre a destinação dos recursos financeiros (PROAP, Duodécimo, doações, 

etc.) 

III Elaborar normas internas complementares ou adicionais a este Regimento, para o 

pleno funcionamento do Programa.  

IV Traçar metas de desempenho acadêmico de docentes e discentes.  

V Decidir sobre a criação, inserção, modificação ou desativação de linhas de pesquisa, 

projetos, disciplinas ou atividades que compõem a Estrutura Curricular dos cursos, 

sem perder de vista as recomendações e as orientações dos Fóruns e da Coordenação 

da Área de Linguística e Literatura junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

VI Propor e aprovar alterações no Regimento do Programa, desde que devidamente 

justificadas e em reunião com pauta única, convocada para essa finalidade.  

VII Estabelecer e aplicar critérios para credenciamento, recredenciamento ou 

descredenciamento de integrantes do corpo docente dos cursos de Mestrado e 

Doutorado do Programa. 

VIII Estabelecer critérios, aprovar os editais de seleção, compor comissões de docentes 

avaliadores e homologar os resultados dos processos seletivos para ingresso de 

discentes aos cursos de Mestrado e de Doutorado do Programa. 

IX Definir e aprovar o número de vagas a serem disponibilizadas em editais anuais de 

seleção de discentes, sem perder de vista a disponibilidade de seu corpo docente. 

X Designar a Comissão de Bolsas (CB), presidida pelo(a) Coordenador(a) e integrada 

por 1 (um) docente de cada Linha de Pesquisa do Programa. 

XI Designar a Comissão de Ética (CE), composta por 3 (três) integrantes do Colegiado do 



  

Programa, que escolherão seu Presidente. 

XII Designar a Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento 

(CCRD), presidida pelo(a) Coordenador(a) e integrada por 1 (um) docente de cada 

Linha de Pesquisa do Programa. 

XIII Deliberar sobre os pareceres das comissões internas (CB, CE, CCRD) do Programa. 

XIV  Acompanhar o desempenho acadêmico dos discentes e, quando for o caso, deliberar 

sobre desligamentos do Programa. 

XV Deliberar sobre a orientação e co-orientação de Dissertações e Teses dos alunos do 

Programa. 

XVI  Decidir sobre pedidos de declinação de orientação e/ou de substituição de 

orientador(a). 

XVII  Decidir sobre o aproveitamento de estudos e a contagem de créditos em disciplinas e 

atividades curriculares. 

XVIII Analisar e homologar os requerimentos de matrículas semestrais. 

XIX  Julgar os pedidos de transferência, trancamento e cancelamento de matrículas. 

XX Analisar e deliberar sobre as solicitações de discentes dos Cursos de Mestrado e de 

Doutorado, julgar seus recursos e os da representação discente ou do corpo docente, 

encaminhando-os, quando for necessário, às instâncias competentes ou ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) da UFAC. 

XXI  Analisar as solicitações ou indicações e deliberar sobre a composição de bancas para 

exames de qualificação e para defesas de Dissertações e Teses. 

XXII  Homologar as Dissertações e as Teses defendidas, em conformidade com o disposto por 

este Regimento. 

XXIII Compor e/ou aprovar comissões para os processos de autoavaliação do PPGLI, 

para processos de revalidação de diplomas e outras atividades propostas pela 

Coordenação do Programa. 

XXIV Analisar e aprovar os planos de cursos das disciplinas obrigatórias e eletivas a 

serem ofertadas semestralmente no Programa.  

XXV Avaliar e emitir pareceres sobre a atuação anual de docentes do Programa, de 

acordo com o disposto neste Regimento e em resoluções complementares ou com as 

normas da CAPES. 

XXVI Elaborar normas, organizar, realizar o pleito eleitoral e homologar o resultado 

das eleições para a Coordenação e Vice-Coordenação do Programa. 

XXVII Propor medidas necessárias à integração da pós-graduação com o ensino de 



  

graduação. 

XXVIII Apreciar e propor convênios e termos de cooperação com outros programas de 

pós-graduação ou com entidades públicas ou outras organizações sociais, objetivando 

o fortalecimento, consolidação e permanente renovação  do Programa. 

XXIX Deliberar sobre recursos contra atos e decisões da Coordenação do Programa. 

XXX Apreciar e homologar ad referenduns da Coordenação do Programa. 

XXXI Propor, motivadamente, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, a 

destituição do(a) Coordenador(a) e/ou Vice-Coordenador(a) do Programa. 

XXXII Cumprir outras atribuições decorrentes do que esté prescrito no Estatuto, no 

Regimento Geral da UFAC e no Regimento Geral dos Cursos de Pós Graduação 

Stricto Sensu da UFAC. 

XXXIII Deliberar sobre os casos omissos neste Regimento. 

Parágrafo Único. Os pareceres e decisões de todas as Comissões deverão ser analisados e 

aprovados pelo Colegiado do Programa.  

 

Seção II 

DA COORDENAÇÃO E DA VICE-COORDENAÇÃO DO PPGLI 

 

Art. 12. A escolha de ocupantes dos cargos da Coordenação e da Vice-Coordenação será feita 

por docentes, discentes e pessoal do serviço técnico-administrativo do PPGLI, em eleição 

dirigida por Comissão Eleitoral e regras previamente aprovadas pelo Colegiado do Programa.  

§ 1°. O(A)s docentes interessado(a)s em assumir a Coordenação e a Vice-Coordenação 

deverão fazer parte da categoria de docentes permanentes do PPGLI e pertencer ao quadro 

efetivo, em regime de dedicação exclusiva da UFAC, com residência em Rio Branco. 

§ 2°. O mandato de docentes em cargos de Coordenação e Vice-Coordenação será de 2 (dois) 

anos, sendo permitida 1 (uma) recondução imediata, podendo haver rotatividade sucessiva na 

Coordenação com interstício de 1 (um) ano.  

§ 3°. O(A) Vice-Coordenador(a) substituirá o(a) Coordenador(a) nas faltas ou impedimentos 

e, em caso de vacância, até o término do mandato, e colaborará em todas as atividades de 

direção e de administração do Programa. 

Art. 13. São competências da Coordenação e da Vice-Coordenação do PPGLI: 

I Exercer a gestão do Programa, dirigindo os serviços administrativos, financeiros, 

patrimoniais e de recursos humanos pertinentes. 

II Coordenar a execução das atividades acadêmicas do Programa, adotando as medidas 



  

necessárias a seu pleno desenvolvimento. 

III Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa. 

IV Orientar, coordenar e fiscalizar a execução das ações aprovadas pelo Colegiado. 

V Adotar, propor e encaminhar aos órgãos competentes as providências relacionadas 

com o exercício das funções do Programa. 

VI Organizar o calendário anual das atividades relacionadas ao Programa e tratar, com os 

responsáveis pelas unidades de vínculo funcional, sobre a liberação de carga horária 

dos docentes para oferta de disciplinas, atividades e funções necessárias ao pleno 

funcionamento dos cursos de Mestrado e de Doutorado. 

VII Decidir sobre requerimentos de discentes e docentes, quando envolver assuntos 

administrativos de rotina. 

VIII Tomar decisões ad referendum ao Colegiado, em casos de urgência, devendo a 

matéria ser obrigatoriamente submetida à apreciação e homologação pelo Colegiado 

na reunião seguinte. 

IX Submeter ao Colegiado propostas de modificação nos projetos pedagógicos dos cursos 

e encaminhar as propostas resultantes aos órgãos competentes para homologação e/ou 

devida autorização. 

X Administrar as finanças do Programa em conformidade com as decisões do Colegiado 

e fazer as respectivas prestações de contas. 

XI Propor a criação de comissões de assessoramento para analisar questões relacionadas 

ao Programa. 

XII Preparar e apresentar relatórios periódicos (Coleta CAPES ou outros), seguindo as 

exigências das instâncias superiores e das agências de fomento à pesquisa e ao 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. 

XIII Convocar a eleição para a Coordenação e Vice-Coordenação do Programa pelo menos 

30 (trinta) dias antes do término dos mandatos, encaminhando os resultados ao 

Colegiado para homologação e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a 

realização das eleições, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradução (PROPEG). 

XIV Representar o Programa junto aos órgãos deliberativos e executivos da CAPES. 

XV Zelar pelos interesses do Programa junto aos órgãos superiores e setoriais. 

XVI Representar o Programa em fóruns nacionais de coordenadores e outras reuniões 

relativas à sua área de conhecimento, bem como em todas as instâncias internas e 

externas da UFAC. 

XVII  Exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa. 



  

XVIII Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado do Programa. 

XIX Cumprir e fazer cumprir a legislação federal em vigor, as disposições do Estatuto e 

Regimento Geral da UFAC, do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e do presente Regimento. 

Parágrafo Único. Nas ausências ou impedimentos do(a) Coordenador(a), o(a) Vice-

Coordenador(a) assumirá a Coordenação e, nas ausências ou impedimentos de ambo(a)s, 

assumirá o(o) docente mais antigo do Colegiado do PPGLI. 

 

Seção III 

DA SECRETARIA DO PPGLI 

 

Art. 14. Os serviços de apoio administrativo serão prestados pela Secretaria, órgão 

subordinado diretamente à Coordenação do Programa. 

Art. 15. Integram a Secretaria, além do(a) Secretário(a), outro(a)s servidores técnico 

administrativos e estagiário(a)s designado(a)s para o desempenho das tarefas 

administrativas. 

Art. 16. São incumbências da Secretaria: 

I Manter organizados, atualizados e devidamente resguardados os arquivos do 

Programa. 

II Manter atualizados os sistemas e bancos de dados do Programa. 

III Secretariar e redigir as atas das reuniões do Colegiado. 

IV Dar suporte administrativo para as sessões destinadas às qualificações e defesas de 

Dissertações de Mestrado e de Teses de Doutorado. 

V Manter contatos e encaminhar documentos e informações adicionais aos integrantes 

de bancas examinadores 

VI Expedir aos docentes e discentes os avisos e comunicados de rotina. 

VII Assessorar a Coordenação no agendamento dos espaços de salas, auditórios e 

laboratórios para aulas, reuniões, defesas e outros eventos. 

VIII Assessorar a Coordenação na elaboração dos relatórios anuais. 

IX Manter o controle dos processos internos, calendários e informações sobre notas, 

aulas, bancas e outros expedientes, informando docentes e discentes sobre os prazos. 

X Exercer tarefas próprias da rotina administrativa e outras que lhes sejam atribuídas 

pela Coordenação. 

XI Manter a Coordenação informada sobre o cumprimento de prazos na entrega de 



  

documentos, notas ou agendamentos de exames e defesas por parte de docentes e 

discentes. 

XII Receber, elaborar e manter o controle e a guarda da documentação recebido/expedida 

pelo Programa. 

XIII Assessorar a Coordenação no controle e manutenção de espaços físicos e 

equipamentos do PPGLI. 

 

Seção IV 

DOS PEDIDOS DE RECURSOS ÀS DELIBERAÇÕES COLEGIADAS OU AOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO DO PPGLI 

 

Art. 17. Das deliberações do Colegiado, da Coordenação ou das Comissões Internas do 

Programa poderão ser interpostos recursos, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

a. Das decisões das Comissões caberá pedido de reconsideração às próprias Comissões 

ou recurso diretamente ao Colegiado do Programa. 

b. Das decisões da Coordenação caberá pedido de reconsideração à própria 

Coordenação ou recurso diretamente ao Colegiado do Programa. 

c. Das decisões do Colegiado do Programa caberá pedido de reconsideração ao próprio 

Colegiado ou recurso diretamente ao CEPEX da UFAC. 

d. Das decisõesdo CEPEX caberá recurso ao Conselho Universitário (CONSU). 

Parágrafo Único. Os recursos deverão ser interpostos por escrito, subscritos pelo(a) 

interessado(a), nos autos do mesmo processo administrativo inicial, dentro do prazo corrido e 

improrrogável de dez dias, contados a partir da ciência oficial da decisão ou da publicação do 

ato administrativo, não tendo efeito suspensivo, a não ser que, da imediata execução do ato ou 

deliberação, possa resultar lesão irreparável de direitos, devidamente comprovada pelo(a) 

recorrente. 

 

Capítulo III 

DA COMPOSIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO CORPO 

DOCENTE DO PPGLI 

 

Art. 18 - O corpo docente do PPGLI será integrado por docentes portadore(a)s de título de 

Doutor(a), formalmente credenciados pelo Colegiado do Programa com base em critérios 

internos, atentando para as resoluções da CAPES e recomendações prescritas nos 



  

documentos de área. 

Art. 19. O credenciamento de docentes para os cursos de Mestrado e Doutorado do PPGLI 

será feito nas seguintes categorias: permanente, visitante e colaborador(a). 

Art. 20. O quadro de docentes permanentes será constituído por, no mínimo, 70% (setenta 

por cento) de professore(a)s com vínculo funcional-administrativo com a UFAC, em regime 

de Dedicação Exclusiva. 

Art. 21. O(A)s docentes colaboradore(a)s poderão desenvolver apenas 2 (duas) das 3 (três) 

atividades básicas do PPGLI: ensino, pesquisa e orientação, sendo que, em caso de 

orientação, o número máximo permitido será de 3 (três) orientando(a)s.   

Art. 22. O percentual de docentes permanentes do PPGLI da UFAC com atuação em até 2 

(dois) outros programas (acadêmicos ou profissionais) será de, no máximo, 40% (quarenta 

por cento). 

Art. 23. Docentes interessado(a)s em compor o corpo docente do PPGLI deverão requerer 

junto à Coordenação do PPGLI seu credenciamento, acompanhado de ficha de produção 

acadêmica dos últimos 5 (cinco) anos, link do curriculo lattes devidamente atualizado e, 

quando for o caso, cópia do projeto institucional de pesquisa a ser desenvolvido no âmbito e 

de uma das Linhas de Pesquisa do Programa. 

Art. 24. A solicitação de credenciamento poderá ser feita em fluxo contínuo e, independente 

do mérito da análise, o ingresso ou credenciamento ao Programa somente será feito no início 

de cada quadriênio, mediante específicas necessidades de substituição de docentes ou de 

fortalecimento das linhas de pesquisa ou de nucleação de áreas temáticas estratégicas para a 

ampliação das pesquisas e ações do PPGLI. 

Parágrafo Único. A critério do Colegiado, em situações excepcionais poderá haver 

credenciamento de docentes até o término do segundo ano do quadriênio, desde que a 

excepcionalidade seja devidamente justificada e o(a) docente atenda aos critérios 

estabelecidos por este Regimento.  

Art. 25. Ao solicitar credenciamento junto ao PPGLI, o(a) docente se obriga a aceitar e 

cumprir as normas dispostas por este Regimento e demais resoluções do Colegiado, bem 

como as recomendações da CAPES e a desenvolver suas atividades e produção acadêmicas 

em íntima vinculação com a(s) Área(s) de Concentação e uma das Linhas de Pesquisa do 

Programa.  

Art. 26. O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento dos docentes do PPGLI 

dependerá de análise da documentação entregue ou encaminhada à Coordenação do 

Programa por parte da CCRD, que emitirá parecer consubstanciado, em conformidade com o 



  

que estabelece este Regimento. 

Parágrafo Único: Todos os pareceres emitidos pela CCRD deverão ser aprovados pelo 

Colegiado do PPGLI. 

Seção I 

DO(A)S DOCENTES PERMANENTES 

 

Art. 27. Integram a categoria de docentes permanentes o(a)s professore(a)s credenciado(a)s 

pelo Colegiado do PPGLI para, no âmbito desse Programa:  

a. Desenvolver atividades de ensino. 

b. Coordenar, no mínimo, 1 (um) projeto de pesquisa. 

c. Desenvolver atividades de extensão. 

d. Orientar discentes de Mestrado e/ou Doutorado. 

e. Manter produção acadêmica (bibliográfica e técnica) alinhada com as linhas de 

pesquisa do Programa e em obediência aos critérios e parâmetros definidos pela Área 

de Linguística e Literatura e os critérios básicos estabelecidos por este Regimento. 

§ 1°. Docentes credenciados na categoria de permanentes deverão ter vínculo funcional-

administrativo com a UFAC, em regime de Dedicação Exclusiva. 

§ 2°. Docentes aposentado(a)s poderão ser credenciado(a)s como permanentes desde que 

subscrevam termo formal de compromisso com a UFAC para atuar na condição de docente 

do PPGLI. 

§ 3°. Docentes pertencentes ao quadros funcionais de outras instituições, poderão ser 

credenciado(a)s como professore(a)s permanentes, desde que tenham sido formalmente 

cedidos para atuar no PPGLI da UFAC e atuem em, máximo, 2 (dois) outros programas 

(acadêmicos ou profissionais). 

§ 4°. Para receber orientando(a)s do Curso de Doutorado, o(a) docente permanente deverá 

ter concluído a orientação de, no mínimo 2 (duas) dissertações mestrado. 

§ 5°. À exceção de professore(a)s aposentado(a)s todo(a)s o(a)s docentes permanentes 

devem também atuar no ensino de graduação e orientar discentes nesse nível de ensino, 

preferenciamente, em programas de iniciação científica. 

Art. 28. São condições para o credenciamento na categoria de docente permanente: 

a. Ter obtido o título de doutor(a), há pelo menos 1 (um) ano. 

b. Possuir experiência de orientação de alunos no âmbito da graduação e/ou da pós-

graduação. 

c. Possuir experiência no ensino e pesquisa na graduação e/ou da pós-graduação. 



  

d. Ser vinculado a Grupo de Pesquisa institucional devidamente cadastrado no Diretório 

de Grupos de Pesquisa – Plataforma Lattes – CNPq. 

e. Apresentar projeto de pesquisa em harmonia com uma das linhas de pesquisa do 

PPGLI, a ser desenvolvido junto ao Programa pelo período mínimo de 1 (um) 

quadriênio. 

I. Ter experiência e produção em sua área de atuação, apresentando pelo menos 5 

(cinco) produtos bibliográficos nos últimos 5 (cinco) anos, atentando para os critérios 

abaixo: 

a. Livros. 

b. Capítulos de livros. 

c. Verbetes analíticos.  

d. Artigos em periódico nacional ou estrangeiro com arbitragem de pares, com índice 

Qualis A1 a B1. 

e. Tradução de livros. 

f. Organização de livros ou periódicos temáticos (Qualis A1 a B1). 

II. Ter experiência e produção em sua área de atuação, apresentando pelo menos 7 (sete) 

produtos técnicos os últimos 5 (cinco) anos, atentando para os critérios abaixo: 

a. Apresentação de trabalhos em congresso ou evento similar. 

b. Conferência ou palestra em congresso ou evento similar. 

c. Tradução de artigos. 

d. Artigo ou resenha em jornal ou revista. 

e. Prefácio, posfácio ou apresentação de publicação. 

f. Verbetes descritivos. 

g. Organização ou participação em comitês científicos de eventos acadêmicos. 

h. Participação em comissões ou equipes de periódicos ou editoras. 

i. Emissão de pareceres ad hoc em periódicos locais, regionais, nacionais ou 

internacionais. 

j. Emissão de pareceres ad hoc em projetos de agências de fomento. 

III. Ter orientado trabalhos de pesquisas concluídas, atentando para os critérios abaixo: 

a. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Dissertação ou Tese. Mínimo 2 (dois) nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

b. Orientação de discentes na modalidade PIBIC, PIVIC, PIBIT, PET, PIBID e/ou de 

projetos de extensão e monitoria. Mínimo 3 (três) nos últimos 5 (cinco) anos. 

IV. Ter coordenado ou participado de equipe de projeto institucional de pesquisa (com 



  

ou sem recursos financeiros aprovados), com apresentação de relatório. Mínimo 1 (um) nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

V. Ter coordenado ou participado de equipe de projeto ou programa institucional de 

extensão (com ou sem recursos financeiros aprovados), com apresentação de relatório. 

Mínimo 1 (um) nos últimos 5 (cinco) anos 

 

Seção II 

DO(A)S DOCENTES VISITANTES 

 

Art. 29. Integram a categoria de docentes visitantes o(a)s professore(a)s com vínculo 

funcional-administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam liberado(a)s, 

mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborarem, por 

um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral no PPGLI. 

§ 1°. A atuação de docentes visitantes no programa deverá ser viabilizada por contrato de 

trabalho por tempo determinado com a instituição ou por bolsa concedida para essa 

finalidade, pela própria instituição ou por agência de fomento. 

§ 2°. O(A)s docentes visitantes poderão atuar em projetos de pesquisa e/ou atividades de 

ensino, atividades de extensão e orientação de pós-graduando(a)s no PPGLI. 

§ 3°. Para potencializar as avaliações e nuclear novos campos de pesquisa ou atividades 

inovadoras no PPGLI, a produção acadêmica de docentes visitantes deverá, prioritariamente, 

ser em coautoria com docentes permanentes ou discentes regulares do Programa. 

 

Seção III 

DO(A)S DOCENTES COLABORADORE(A)S 

 

Art. 30. Integram a categoria de docentes colaboradore(a)s o(a)s professore(a)s que não 

atendam aos requisitos para ser enquadrados como permanentes ou visitantes, mas que 

participam de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades 

de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, independentemente de possuir ou 

não vínculo com a instituição. 

§ 1°. O credenciamento de docentes colaboradore(a)s não deverá exceder a 30% (trinta por 

cento) dos total de docentes do PPGLI e a colaboração deverá ser temporal, claramente 

definida e imprescindível para o desenvolvimento de determinadas ações ou atividades em 

uma das linhas de pesquisa do Programa. 



  

§ 2°. O(A) Docente colaborador(a) não poderá se candidatar ao Colegiado ou à Coordenação 

do PPGLI.  

§ 3°. Na categoria de docente colaborador(a), a critério do Colegiado, também poderá ser 

incluído(a) bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES). 

§ 4°. A produção acadêmica de docentes colaboradore(a)s deverá ser em coautoria com 

docentes permanentes ou discentes regulares do Programa. 

Art. 31. São condições para o credenciamento na categoria de Docente colaborador(a): 

a. Ter obtido o título de doutor(a), há pelo menos 1 (um) ano. 

b. Possuir experiência de orientação de alunos no âmbito da graduação e/ou da pós-

graduação. 

c. Possuir experiência no ensino e pesquisa na graduação e/ou da pós-graduação. 

d. Ser vinculado a Grupo de Pesquisa institucional devidamente cadastrado no Diretório 

de Grupos de Pesquisa – Plataforma Lattes – CNPq. 

I. Ter pelo menos 3 (três) produtos bibliográficos nos últimos 5 (cinco) anos, atentando 

para os critérios abaixo: 

a. Livros. 

b. Capítulos de livros. 

c. Verbetes analíticos.  

d. Artigos em periódico nacional ou estrangeiro com arbitragem de pares, com índice 

Qualis A1 a B1. 

e. Tradução de livros. 

f. Organização de livros ou periódicos temáticos (Qualis A1 a B1). 

II. Ter pelo menos 5 (cinco) produtos técnicos os últimos 5 (cinco) anos, atentando para os 

critérios abaixo: 

a. Apresentação de trabalhos em congresso ou evento similar. 

b. Conferência ou palestra em congresso ou evento similar. 

c. Tradução de artigos. 

d. Artigo ou resenha em jornal ou revista. 

e. Prefácio, posfácio ou apresentação de publicação. 

f. Verbetes descritivos. 

g. Organização ou participação em comitês científicos de eventos acadêmicos. 

h. Participação em comissões ou equipes de periódicos ou editoras. 

i. Emissão de pareceres ad hoc em periódicos locais, regionais, nacionais ou 

internacionais. 



  

j. Emissão de pareceres ad hoc em projetos de agências de fomento. 

III. Ter orientado trabalhos de pesquisas concluídas, atentando para os critérios abaixo: 

a. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Dissertação ou Tese. Mínimo 2 (dois) nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

b. Orientação de discentes na modalidade PIBIC, PIVIC, PIBIT, PET, PIBID e/ou de 

projetos de extensão e monitoria. Mínimo 2 (dois) nos últimos 5 (cinco) anos. 

IV. Ter coordenado ou participado de equipe de projeto institucional de pesquisa (com 

ou sem recursos financeiros aprovados), com apresentação de relatório. Mínimo 1 (um) nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

V. Ter coordenado ou participado de equipe de projeto ou programa institucional de 

extensão (com ou sem recursos financeiros aprovados), com apresentação de relatório. 

Mínimo 1 (um) nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

Capítulo IV 

DO RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DO CORPO DOCENTE DO 

PPGLI 

 

Art. 32. Ao término de cada quadriênio, todo(a)s o(a)s docentes do PPGLI serão 

avaliado(a)s para efeitos de recredenciamento ou descredenciamento junto ao Programa. 

§ 1°. A avaliação a que se refere o caput deste artigo, será precedida de uma avaliação de 

meio-termo (ao término do segundo ano do quadriênio), para efeitos de destacar os pontos 

fracos e os pontos fortes na produção docente, além de planejar e indicar metas para sanar 

possíveis gargalos. 

§ 2°. Todas as avaliações do corpo docente serão conduzidas pela CCRD, a partir de 

instrumentos próprios, devendo seus pareceres ser submetidos à aprovação pelo Colegiado. 

Art. 33. O recredenciamento ou o descredenciamento de docentes obedecerá aos critérios 

qualitativos e quantitativos definidos pelo Colegiado do PPGLI, com base nos documentos 

de área, nos relatórios do Coleta CAPES, na média dos percentis definidos pelas metas de 

produção docente e discente do Programa e na produção individual de cada docente a ser 

estabelecida a partir do preenchimento e análise de ficha de desempenho acadêmico do(a)s 

docentes na avaliação de meio-termo e, principalmente, na avaliação quadrienal. 

Art. 34. Para efeito de permanência na categoria de docente permanente do PPGLI, com 

atuação no Curso de Mestrado e/ou Doutorado será considerada a produção acadêmica dos 

últimos 4 (quatro) anos, a partir dos seguintes critérios: 



  

a. Apresentar produção mínima de pelo menos 7 (sete) produtos bibliográficos 

vinculados ao projeto de pesquisa que coordena ou participa e a uma das linhas de 

pesquisa do Programa, na forma de livros (L1 a L3), capítulos de livros ou verbetes 

analíticos (C1 a C3), artigos em periódicos nacionais e/ou internacionais (Qualis A1 

a B1), tradução de livros (com qualis). 

b. Apresentar produção mínima de pelo menos 10 (dez) produtos técnicos vinculados ao 

projeto de pesquisa que coordena ou participa e a uma das linhas de pesquisa do 

Programa, na forma de organização de livros (L1 a L4) ou periódicos temáticos 

(Qualis A1 a B1); apresentação de trabalhos em congresso ou evento similar; proferir 

conferência ou palestra em congresso ou evento similar; tradução de artigos; 

publicação de artigo ou resenha em jornal ou revista; publicação de prefácio, 

posfácio ou apresentação de livros ou periódicos; publicação de verbetes descritivos; 

organização de eventos; editoria; emissão de pareceres ad hoc em periódicos locais, 

regionais, nacionais ou internacionais; emissão de pareceres ad hoc em projetos de 

agências de fomento. 

c. Ter orientação regular de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e de projetos de pesquisa de alunos de iniciação 

científica (PIBIC, PIVIC, PIBIT), PET, PIBID) ao projeto de pesquisa que coordena 

ou participa e a uma das linhas de pesquisa e/ou orientação de alunos em 

projetos/programa de extensão ou monitoria. Para as dissertações e teses, o mínimo 

será de 2 (duas) e para os demais tipos de orientação, o mínimo será de 3 (três) no 

quadriênio. 

d. Ter exercido a docência na graduação (pelo menos o mínimo estabelecido em lei) e 

pós-graduação (pelo menos uma disciplina no quadriênio). 

e. Ter desenvolvido projeto de pesquisa aprovado e cadastrado no PPGLI, com a 

indicação de produtos no Curriculo Lattes. 

f. Ter desenvolvido programa ou projeto de extensão aprovado e cadastrado nas 

instâncias superiores da UFAC, com apresentação de relatório e produção indicada 

no Curriculo Lattes. 

g. Ter se envolvido nas atividades do Programa, tais como participação em reuniões, 

bancas, comissões, elaboração de pareceres, entre outros. 

h. Ter mantido assiduidade e pontualidade nos compromissos com a Secretaria do 

PPGLI, especialmente, na entrega de planos de cursos, relatórios e notas das 

disciplinas ministradas, conceitos e pareceres, atualização do Currículo Lattes, 



  

formulários com informações de atividades realizadas (base de dados para o Coleta 

CAPES), respeitando os prazos e trâmites administrativos e, fundamentalmente, o 

comportamento ético no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. 

Art. 35. Docentes permanentes que não cumprirem as condições estabelecidas nas alíneas 

“a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do artigo anterior serão descredenciado(a)s ou recredenciado(a)s 

na categoria de colaboradore(a)s, desde que o percentual de docentes existente nessa 

categoria esteja inferior a 30% (trinta por cento) do total do corpo docente. 

§ 1º. No caso de recredenciamento para a categoria de colaborador(a), se o(a) docente tiver 

mais de 3 (três) orientações sob sua supervisão, os excedentes serão, mediante deliberação 

do Colegiado, transferidos para a responsabilidade de outro(a)s docentes do PPGLI, no 

interior da linha de pesquisa que integra o projeto da pessoa orientada. 

§ 2º. Após a conclusão das orientações em curso, o(a) docente colaborador(a) será 

descredenciado(a) do Programa. 

Art. 36. Docentes permanentes que não cumprirem as condições estabelecidas nas alíneas 

“g” e “h” do artigo 34 serão automaticamente descredenciado(a)s do Programa. 

Parágrafo Único. No caso de descredenciamento, após deliberação do Colegiado, seus/suas 

orientando(a)s serão transferido(a)s para outro(a)s docentes do PPGLI, no interior da linha 

de pesquisa que abriga os projetos orientados. 

Art. 37. Docentes colaboradore(a)s que não cumprirem quaisquer uma das condições 

estabelecidas no presente Regimento serão automaticamente descredenciado(a)s e o(a)s 

discentes sob sua orientação serão transferido(a)s para outro(a)s docentes do PPGLI, no 

interior da linha de pesquisa que abriga os projetos orientados. 

Art. 38. O descredenciamento de docentes visitantes ocorrerá ao término do período de 

liberação ou de vigência das bolsas, sendo que, quando for o caso, as orientações sob 

responsabilidades do(a) mesmo(a)s deverão ser concluídas. 

Parágrafo Único. Em casos de renovação do período de liberação ou concessão de bolsas 

ou quando houver interesse do(a) docente, a critério do Colegiado e com autorização de sua 

instituição de origem, poderá ser efetivado o recredenciamento de docentes visitantes na 

mesma categoria ou na categoria de docente permanente.   

Art. 39. Todo(a)s o(a)s docentes permanentes, visitantes e colaboradores credenciado(a)s 

junto ao PPGLI da UFAC que deixarem de entregar à Secretaria do Programa os planos de 

cursos e relatórios de conclusão das disciplinas (com o lançamento de faltas, notas e 

conceitos), que deixarem de atentar para o respeito aos princípios da ética acadêmica e da 

boa qualidade na pesquisa, que se abstiverem de responder aos convites e convocações ou a 



  

entregar ou dar ciência a quaisquer outros documentos solicitados pela Secretaria e 

Coordenação do Programa, ficarão passíveis de serem descredenciados e/ou de responder a 

processos adminsitrativos disciplinares no marcos das normas institucionais e da legislação 

vigente. 

Art. 40. O(A)s docentes descredenciado(a)s do PPGLI poderão solicitar reingresso no 

Programa, atendendo a todos os critérios e condições estabelecidas por este Regimento. 

Art. 41. O(A)s docentes que, por quaisquer motivos, solicitarem descredenciamento do 

PPGLI, a critério do Colegiado, deverão concluir suas orientações e entregar todos os 

documentos, ficando obrigado(a)s e preencher os formulários relativos ao período de sua 

permanência no Programa, especialmente, no tocante aos períodos de avaliação quadrienal. 

Parágrafo Único. Mesmo sem receber novo(a)s orientando(a) ou desenvolver atividades de 

pesquisa e ensino, a desvinculação formal do(a) docente descredenciado(a), junto à 

plataforma de banco de dados e relatórios encaminhados à CAPES, somente será feita pela 

Coordenação do Programa ao término do quadriênio. 

Art. 42. O(A)s docentes que apresentarem fraco desempenho em sua produção acadêmica 

junto ao Programa, mensurado a partir dos relatórios anuais do Coleta CAPES ou 

instrumentos e pareceres da CCRD ficarão impedido(a)s de receber novo(a)s orientando(a)s, 

até sanar suas pendências.   

 

Capítulo V 

DA COMPOSIÇÃO DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 43. O corpo discente do PPGLI será composto por aluno(a)s dos cursos de Mestrado e 

de Doutorado, distribuído(a)s nas seguintes categorias: 

I Regulares: categoria integrada por discentes admitido(a)s no Programa por 

intermédio de processos seletivos anuais. 

II Especiais: categoria integrada por discentes admitido(a)s no Programa por intermédio 

de convênios, intercâmbios e/ou por meio de requerimentos simples a serem 

encaminhados à Secretaria da Coordenação em períodos de matrículas.  

III Ouvintes: categoria integrada por discentes admitido(a)s no Programa para assistir 

aulas sem direito à avaliação ou aproveitamento de créditos. 

§ 1º. Poderão ser discentes especiais: 

a. Discentes de Mestrado e/ou de Doutorado formalmente matriculado(a)s em outros 

programas de pós-graduação da UFAC e de outras IES integrantes do Sistema 



  

Nacional de Pós-Graduação (SNPG) ou de programas de instituições parceiras (nacionais e 

internacionais) conveniadas com a UFAC. 

b. Pessoas portadoras de diploma de Curso Superior reconhecido pelo MEC, 

interessadas em cursar disciplinas no Mestrado no Programa. 

c. Pessoas portadoras de diploma de Curso de Mestrado reconhecido pelo MEC, 

interesadas em cursar disciplinas no Doutorado do Programa. 

§ 2º. As pessoas indicadas nas alíneas “b” e “c” poderão cursar no máximo 2 (duas) 

disciplinas eletivas no PPGLI.  

§ 3º. Como forma de propiciar o fortalecimentos das relações ensino-extensão, nas 

disciplinas eletivas, ao público de discentes ouvintes (incluindo discentes de graduação e 

docentes da educação básica), poderá ser expedido certificado de curso de extensão, desde 

que previamente solicitado, em chamadas de inscrição nessa modalidade junto aos 

programas ou projetos de extensão coordenados por integrantes de um dos grupos de pequisa 

do PPGLI. 

§ 4º. Em qualquer situação, o número de ouvintes não poderá ultrapassar ao quantitativo de 

10 (dez) discentes. 

 

Capítulo VI 

DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE DISCENTES 

 

Art. 44. A admissão de discentes regulares nos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGLI 

será feita por processos seletivos para essa finalidade 

Art. 45. Poderá solicitar inscrição em processo seletivo ao Curso de Mestrado, as pessoas 

portadoras de diploma de Graduação ou que estejam em fase de conclusão do curso de 

graduação em Letras, Humanidades ou outras áreas afins. 

Art. 46. Poderá solicitar inscrição em processo seletivo ao Curso de Doutorado, os 

portadores do diploma de Mestrado ou que estejam em fase de conclusão e defesa de 

Dissertação de Mestrado. 

Art. 47. Os processos seletivos para admissão de discentes regulares serão normatizados por 

editais específicos e coordenados por comissões examinadoras constituídas para essa 

finalidade. 

Parágrafo Único. A constituição das comissões examinadoras e a elaboração e aprovação 

dos editais será de competência exclusiva do Colegiado do PPGLI. 

Art. 48. A admissão de discentes especiais e/ou ouvintes ficará a critério do Colegiado, 



  

respeitando-se os dispositivos deste Regimento e as orientações e recomendações da 

CAPES. 

 

Capítulo VII 

DAS MATRÍCULAS 

 

Art. 49. O(A)s candidato(a)s aprovado(a)s e seleciondo(a)s nos processos seletivos para os 

cursos de Mestrado e/ou Doutorado do PPGLI deverão efetivar matrícula (institucional e 

curricular) nos prazos estabelecidos pela instituição, apresentando toda a documentação 

pessoal e acadêmica exigida em cada uma das instâncias, sob pena de ter sua vaga 

preenchida por outro(a) candidato(a) aprovado(a), em conformidade com a ordem 

decrescente de classificação. 

Art. 50. Semestralmente, toda a comunidade discente do PPGLI deverá solicitar matrícula, 

inclusive nos semestres de elaboração e de defesa de Dissertação ou Tese, por meio de 

requerimento próprio encaminhado à Secretaria, em datas previamente fixadas e publicadas 

no site do Programa. 

Art. 51. Discentes que não solicitarem matrícula nos prazos ou datas fixadas responderão a 

processos administrativos de desligamento do Programa. 

Art. 52. A efetivação da matrícula se dará com a homologação dos requerimentos pelo 

Colegiado. 

Art. 53. A emissão de comprovante de matrícula será feita por meio eletrônico, desde que 

não haja nenhum tipo de pendência com o Programa (atualização do Lattes ou o envio de 

formulários eletrônicos com as informações das atividades acadêmicas realizadas no 

semestre ou ano anterior) ou outras unidades da Instituição (nada consta da biblioteca). 

Art. 54. O(A)s discentes especiais não vinculado(a)s a outros programas de pós-graduação 

ou não inseridos em atividades de intercâmbios, acordos ou convênios nacionais e 

internacionais, somente poderão solicitar matrícula em 2 (duas) disciplinas eletivas, devendo 

realizar as avaliações correspondentes. 

§ 1º. Os registros da conclusão das atividades de discentes indicados no caput deste artigo 

ficarão sob a guarda da Secretaria do Programa e seus créditos poderão ser aproveitados, 

mediante solicitação posterior, caso ingressem no PPGLI por meio de processo seletivo, na 

categoria de discente regular. 

§ 2º. O aproveitamento de créditos nas disciplinas cursadas como discente especial deverá 

ser feito em um prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de 



  

conclusão das disciplinas. 

§ 3º. A matrícula de discente especial proveniente de outro Programa de Pós-Graduação será 

realizada por meio de solicitação oficial, dirigida à Coordenação do PPGLI, pelo(a) 

Coordenador(a) do Programa de origem. 

§ 4º. A homologação de solicitação de matrícula de discente especial ficará condicionada à 

existência de vaga na disciplina pretendida, respeitando-se o limite máximo de 30% (trinta 

por cento) dos alunos regulares da turma. 

§ 5º. Em caso de abandono das atividades, o(a)s discentes especiais ficam impedido(a)s de 

solicitar novo ingresso nessa mesma categoria junto ao Programa. 

 

Capítulo VIII 

DOS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DOS CURSOS 

 

Art. 55. O prazo regimental para a conclusão do Curso de Mestrado será de 24 (vinte e 

quatro) meses e, para a conclusão do Curso de Doutorado será de 48 (quarenta e oito) meses, 

contados a partir da data da primeira matrícula. 

Parágrafo Único. Em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo(a) pós-

graduando e pelo(a) docente responsável por sua orientação, o Colegiado poderá conceder 

um prazo máximo e improrrogável de 6 (seis), tanto para discentes de Mestrado quanto de 

Doutorado, devendo o requerimento formal e academicamente justificado ser encaminhado à 

Secretaria da Coordenação do Programa com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do fim 

do período regulamentar para deposito do texto para a Defesa. 

 

Capítulo IX 

DAS BOLSAS  

 

Art. 56. As Bolsas do PPGLI (Demanda Social), disponibilizadas pelas agências de fomento 

nacionais, estaduais ou municipais serão distribuídas sob a coordenação da Comissão de 

Bolsas do Programa, respeitando-se as normas da CAPES e/ou CNPq, e demais exigências 

estabelecidas pelo Colegiado. 

Art. 57. O(A) discente habilitado(a) ao recebimento de bolsa assinará Termo de 

Compromisso de dedicação integral ao Programa e cumprimento das demais exigências 

inerentes à condição de bolsista.  

Parágrafo único. As exceções obedecerão às normas estabelecidas em portarias da CAPES 



  

e/ou CNPq. 

Art. 58. A manutenção da bolsa dependerá de avaliação semestral de desempenho, a ser feita 

pela Comissão de Bolsas, a partir de relatório encaminhado pelo(a) orientador(a) e outros 

documentos expedidos pela Secretaria ou Coordenação do Programa. 

Parágrafo Único. O parecer da Comissão de Bolsas subsidiará o Colegiado na análise e 

deliberação acerca da manutenção ou cancelamento da bolsa de discente com baixo 

rendimento acadêmico.  

Art. 59. O(A) discente bolsista que solicitar trancamento, bem como o(a) que reprovar em 

disciplinas obrigatórias ou eletivas, em seminários de tese, em Exame de Qualificação ou em 

Defesa de Dissertação ou Tese ou não comprovar proficiência em língua estrangeira e 

atividades complementares nos devidos prazos, automaticamente, terá sua bolsa cancelada. 

§ 1º. O cancelamento de bolsas, ensejado por um dos motivos indicados no caput do 

presente artigo, será comunicado à pessoa do(a) bolsista,  por meio de ofício assinado pela 

Coordenação do PPGLI, encaminhado com cópia para o(a) docente orientador(a).  

§ 2º. A contar da data do desligamento, respeitando-se os critérios internos e normas da 

CAPES, a Coordenação do PPGLI procederá à devida indicação de outro(a) bolsista, no 

prazo máximo de 90 (noventa). 

§ 3º. Independente do tempo de recebimento da bolsa, o(a) discente bolsista que for 

desligado ou que não concluir  o curso terá que devolver os valores recebidos, ajustados de 

acordo com o que estabelecem as normas da agência de fomento. 

§ 4º. Os processos de devolução de recursos recebidos serão encaminhados pela 

Coordenação do PPGLI à Diretoria de Pós-Graduação (DPQ) da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPEG) da UFAC, que procederá aos devidos encaminhamentos em 

conformidade com as exigências da CAPES e a legislação federal em vigor. 

 

Capítulo X 

DA TRANSFERÊNCIA DE DISCENTES 

 

Art. 60. Repeitados os documentos e recomendações da área de vinculação do Programa 

junto à CAPES, a critério do Colegiado, poderá ser aceita a transferência de discente 

devidamente matriculado(a) em Curso de Letras ou áreas afins, integrante do SNPG. 

Art. 61. O(A) discente transferido poderá solicitar aproveitamento de créditos obtidos em 

seu curso de origem. 

Parágrafo Único. O aproveitamento de créditos obedecerá às normas legais e será 



  

concedido pelo Colegiado do PPGLI a partir de análise e parecer exarado por um(a) 

docentes do Programa.   

  

Capítulo XI 

DO TRANCAMENTO E SUSPENSÃO DE MATRÍCULAS 

 

Art. 62. O trancamento parcial de matrícula em uma ou mais disciplinas ou o trancamento 

total do semestre, poderá ser formalmente requerido pelo(a) discente, com a devida 

justificativa e anuência do(a) orientador(a). 

§ 1º. O trancamento de matrícula em disciplina(s) ou o trancamento total do semestre, 

somente será permitido a partir do segundo semestre acadêmico, por um período máximo de 

6 (seis) meses, sem possibilidade de renovação. 

§ 2º. O trancamento de matrícula em disciplina(s) somente será autorizado pelo Colegiado se 

tiverem decorridos, no máximo, 30% (trinta por cento) da sua carga horária. No caso de 

disciplinas ministradas de forma intensiva, em períodos compactados, o trancamento deverá 

ser efetuado até o segundo dia do início do seu desenvolvimento.  

§ 3º. O trancamento de matrícula em uma mesma disciplina será permitido uma única vez 

durante o desenvolvimento do curso. 

§ 4º. Após a aprovação da solicitação de trancamento pelo Colegiado do Programa, caberá à 

Secretaria providenciar seu registro junto ao sistema de controle acadêmico, no período 

indicado no calendário acadêmico. 

Art. 63. Concluído o período de trancamento, o(a) discente deverá oficializar sua matrícula 

de reingresso, sob pena de ser desligado do Programa, por motivos de abandono. 

Parágrafo Único. Considera-se abandono a não-matrícula em qualquer período letivo, a não 

frequência às disciplinas ou outras atividades curriculares obrigatórias e eletivas e a não 

entrega dos textos dos exames de qualificação e defesas de dissertações e teses nos prazos 

estabelecidos. 

 

Capítulo XII 

DA FREQUÊNCIA ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

 Art. 64. A frequência mínima exigida nas disciplinas obrigatórias e eletivas ou demais 

atividades curriculares dos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGLI será de, no mínimo, 

75 % (setenta e cinco por cento). 



  

Parágrafo Único. Discentes que ultrapassarem o percentual indicado no caput deste artigo 

estarão reprovados por faltas.  

 

Capítulo XIII 

DO DESLIGAMENTO DE DISCENTES 

 

Art. 65. Por desligamento entende-se a exclusão definitiva de discentes do Curso de Mestrado 

ou Doutorado. 

Art. 66. O desligamento de discentes será decidido pelo Colegiado do PPGLI, observando-

se o que estabelece este Regimento, o devido processo legal e o direito à ampla defesa e 

contraditório, nos termos da legislação vigente.  

Art. 67. Poderá ser desligado do Programa o(a) discente que:  

I Reprovar por faltas. 

II Apresentar desempenho fraco e/ou insuficiente nas disciplinas obrigatórias e eletivas 

cursadas. 

III Apresentar desempenho insuficiente no desenvolvimento da pesquisa de dissertação 

ou tese. 

IV Deixar de encaminhar à Secretaria do Programa o requerimento de matrícula 

semestral, nos prazos ou datas previamente estabelecidas e divulgadas no site do 

PPGLI.  

V Ultrapassar o prazo máximo estipulado para a integralização no Curso, subtraído o 

período de trancamento e, quando for o caso, considerando-se o tempo de prorrogação 

concedido pelo Colegiado do Programa.  

VI Reprovar em 2 (duas) disciplinas obrigatórias ou eletivas no mesmo semestre 

acadêmico.  

VII Reprovar duas vezes na mesma disciplina obrigatória ou eletiva.  

VIII Não tiver se submetido ao Exame de Qualificação até o décimo oitavo mês, a contar 

da data da primeira matrícula, no caso de aluno(a) do Mestrado. 

IX Não tiver se submetido ao Exame de Qualificação até o trigésimo sexto mês, a contar 

da data da primeira matrícula, no caso de aluno(a) do Doutorado.  

X Tiver sido reprovado(a) em exame de qualificação ou, em casos de um segundo 

exame, ser reprovado(a) pela segunda vez.  

XI Tiver praticado fraude ou plágio acadêmico em textos encaminhados para 

apresentação em eventos ou publicação em livros e periódicos, bem como em 



  

trabalhos de verificação da aprendizagem em disciplinas ou em textos encaminhados 

para Exames de Qualificação ou Defesas de Dissertação e Teses, seja na versão 

preliminar, encaminhada para o(a) orientador(a); seja na versão final, encaminhada 

para a Banca Examindora ou entregue à Secretaria do PPGLI.  

XII Deixar de entregar à Secretaria do PPGLI os comprovantes de proficiência em língua 

estrangeira, até a data limite para o Exame de Qualificação no Curso de Mestrado ou 

Doutorado. 

XIII Desacatar, agredir ou ofender docentes, servidores técnico-administrativos ou outros 

colegas discentes. 

XIV Não respeitar as regras de boa convivência em salas de aula, salas de estudo e 

laboratórios ou deixar de acatar as deliberações do Colegiado do Programa. 

XV Causar perdas e danos ao patrimônio do Programa ou da Instituição. 

XVI Deixar de atender, sem justificativa, às convocatórias formais da Secretaria ou 

Coordenação do Programa, bem como do(a) orientador(a). 

XVII Deixar de entregar ou enviar os documentos e formulários preenchidos contendo os 

dados para o Coleta CAPES (publicações, participação em eventos, revisões técnicas, 

cursos de curta duração ministrados, etc.), bem como os relatórios semestrais de 

desempenho acadêmico. 

XVIII Negar-se de modo sistemático e comprovadamente a dar ciência em 

documentos oficiais do PPGLI e da instituição, entregues ou encaminhados pela 

Secretaria ou Coordenação do Programa  

XIX Não atualizar o currículo Lattes nas datas e prazos estabelecidos pela Secretaria ou 

Coordenação do PPGLI. 

Art. 68. O desligamento deverá ser registrado em ata de reunião do Colegiado e no sistema 

de controle acadêmico, bem como deverá ser formalmente comunicado às partes 

interessadas: o(a) pós-graduando e o(a) orientador(a). 

 

Capítulo XIV 

DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR, ATIVIDADES E CRÉDITOS 

 

Art. 69. A Estrutura Curricular do PPGLI da UFAC apresenta coerência e harmonia interna 

e está estruturada em torno da(s) Área(s) de concentração, Linhas de Pesquisa, Projetos de 

Pesquisa e Componentes Curriculares – obrigatórios e eletivos. 

Art. 70. As atividades acadêmico-curriculares do Programa estão organizadas na forma de 



  

créditos, sendo que cada crédito corresponde a um total de 15 (quinze) horas de trabalho 

acadêmico.  

Art. 71. Para a integralização curricular do Curso de Mestrado, cada discente terá que obter 

um total de 30 (trinta) créditos, distribuídos da seguinte forma: 

I 20 (vinte) créditos em disciplinas obrigatórias e eletivas. 

II 4 (quatro) créditos em Atividades Complementares.  

III 6 (seis) créditos correspondentes ao desevolvimento e defesa de Dissertação 

(incluindo o Exame de Qualificação obrigatório). 

Art. 72. Para a integralização curricular do Curso de Doutorado, cada discente terá que obter 

um total de 45 (quarenta e cinco) créditos, distribuídos da seguinte forma: 

I 18 (dezoito) créditos em disciplinas obrigatórias e eletivas. 

II 7 (sete) créditos em Atividades Programadas. 

III 8 (oito) créditos em Outras Atividades (Seminários de Tese I e II).  

IV 12 (doze) créditos correspondentes ao desenvolvimento e defesa de Tese (incluindo o 

Exame de Qualificação obrigatório). 

Parágrafo Único. Tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado do PPGLI, o estágio 

docência será obrigatório para discentes bolsistas e opcional para não-bolsistas, em 

conformidade com o que estabelecem as resoluções da CAPES e as normas internas em 

vigor. 

 

Seção I 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS OU CRÉDITOS 

 

Art. 73. Poderão ser aproveitados créditos obtidos em disciplinas de Cursos de Mestrado 

e/ou Doutorado da UFAC ou de outras instituições integrantes do SNPG, desde que tenham 

sido obtidos até 48 (quarenta e oito) meses da data da primeira matrícula no PPGLI. 

§ 1º. As disciplinas serão consideradas equivalentes quando houver similaridade de tópicos 

ou temários didáticos e compatibilidade de carga horária. 

§ 2º. O requerimento de aproveitamento de créditos deverá ser acompanhado de 

documentação comprobatória, incluindo o Histórico Escolar e Planos de Cursos contendo a 

ementa e conteúdos das disciplinas, devidamente carimbados e assinados pelo coordenador 

do curso de origem. 

§ 3º. Respeitados os 48 (quarenta e oito meses) da solicitação a que se refere o caput, em 

caso do aproveitamento se tratar de créditos entre disciplinas do mestrado e do doutorado do 



  

próprio PPGLI, o requerimento de aproveitamento de créditos deverá incluir apenas o 

Histórico Escolar emitido pelo NURCA/UFAC e a indicação explícita das disciplinas que se 

pretende aproveitar do Mestrado para o Doutorado, ficando a cargo da Secretaria do 

Programa a inclusão dos Planos de Cursos das disciplinas em questão, aos processos de 

aproveitamento. 

§ 4º. O aproveitamento de estudos ou de créditos será aprovado pelo Colegiado do PPGLI, a 

partir de análise e parecer exarados por um(a) do(a)s docentes do Programa, desde que não 

ultrapasse ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do total de créditos em disciplinas 

obrigatórias ou eletivas exigidas para a integralização curricular. 

§ 5º. O(A)s doutorado do Programa poderão solicitar aproveitamento das notas obtidas em 

exames de proficiência em língua estrangeira de seus cursos de Mestrado, desde que tais 

notas tenham sido obtidas em até 48 (quarenta e oito) meses anteriores à data de sua primeira 

matrícula no Doutorado. 

 

Seção II 

DA VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ACADÊMICO 

 

Art. 74. A verificação do rendimento acadêmico de discentes nas disciplinas obrigatórias e 

eletivas será feita por meio de diferentes instrumentos (textos escritos, artigos, resenhas, 

seminários temáticos, relatórios de pesquisa, etc) a critério de cada docente e aprovados pelo 

Colegiado em seu plano de curso, priorizando-se, sempre que possível, atividades que 

concorram para uma maior otimização do tempo de cada pós-graduando(a) na elaboração de 

sua dissertação ou tese. 

Parágrafo Único. Nas disciplinas obrigatórias eletivas serão atribuídas a cada discente um 

conceito geral correspondente à média ponderada ou não dos conceitos atribuídos nas 

diferentes avaliações. 

Art. 75. Docentes (permanentes, visitantes ou colaboradores) credenciados junto ao PPGLI 

terão o prazo de 60 (sessenta) dias para a divulgação das notas, com a devida avaliação do 

rendimento dos discentes, e entrega dos relatórios à Secretaria do Programa, a contar da data 

limite da integralização da carga horária, conforme prevista em calendário acadêmico. 

Parágrafo Único. Possíveis prorrogações deverão ser comunicadas em tempo hábil à 

Coordenação e devidamente justificadas ao Colegiado, que deverá homologá-las 

posteriormente. 

Art. 76. Para fins de registros da avaliação do(a)s discentes nas disciplinas obrigatórias e 



  

eletivas serão utilizados os seguintes critérios: 

a. Conceito: Excelente – “A”, Escala numérica: 9,00 a 10,00 

b. Conceito: Bom – “B”, Escala numérica: 7,00 a 8,90 

c. Conceito: Regular – “C”, Escala numérica: 5,00 a 6,90 

d. Conceito: Insuficiente – “D”, Escala numérica: 0,00 a 4,90 

e. Conceito: Sem Aproveitamento – “E”: sem nota 

f. Conceito: Reprovado(a) por Faltas – “F”: sem nota 

Art. 77. Será considerado(a) aprovado(a) o(a) discente que obtiver, em cada disciplina, 

conceito igual ou superior a “C” e, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência 

às aulas. 

Art. 78. Ficará sem avaliação, com o correspondente conceito “E”, o(a) discente que deixar 

de entregar ou realizara as atividades avaliatórias programadas. 

Art. 79. Ficará reprovado(a) por faltas, com o correspondente conceito “F”, o(a) discente 

não obtiver a freqüência mínima exigida. 

Art. 80. O(A) discente poderá requerer revisão de avaliação no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas após a divulgação dos resultados pela Secretaria do Programa. 

Art. 81. A solicitação de revisão deverá ser protocolada na Secretaria do Programa, e será 

apreciada em, primeira instância, pelo(a) próprio(a) docente responsável pela disciplina. 

 Art. 82. Caso não fique satisfeito(a) com a segunda avaliação, feita pelo(a) docente, o(a) 

discente poderá solicitar revisão em segunda instância, que deverá ser feita por comissão 

designada pelo Colegiado do PPGLI. 

 

Capítulo XV 

DA ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E DE TESE 

 

Art. 83. O(A) discente regularmente matriculado nos cursos de Mestrado e Doutorado do 

PPGLI terá direito a um(a) orientador, designado para supervisionar o desenvolvimento de 

seu projeto de pesquisa e orientar todas as suas atividades acadêmicas até a homologação da 

versão final de sua Dissertação ou Tese. 

Parágrafo Único. Após a primeira matrícula, e a definição do(a) orientador(a), este(a) 

poderá sugerir alterações no projeto de pesquisa do(a) discente, respeitando a coerência e/ou 

afinidade do projeto em questão com a linha de pesquisa em que está inserido e a produção 

acadêmica do(a) orientador no interior do PPGLI, devendo tais alterações ser formalmente 

comunicadas ao Colegiado do Programa. 



  

 Art. 84. Será de competência exclusiva do Colegiado do PPGLI a designação de 

orientadore(a)s a cada um(a) do(a)s discentes dos cursos de Mestrado e Doutorado desse 

Programa, respeitando o disposto em editais de seleção, a manutenção do equilíbrio entre 

docentes de cada linha de pesquisa e a produção acadêmica do corpo docente.   

§ 1º. O(A) docente orientador(a) será responsável pelo acompanhamento e supervisão do(a) 

discente e deverá manifestar sua aceitação a partir de análise e ciência do projeto de pesquisa 

a ser orientado. 

§ 2º. O tema da Dissertação ou da Tese deverá ser relacionado à linha de pesquisa e ao 

projeto de pesquisa do(a) docente designado para a orientação. 

§ 3º. A quantidade limite de orientando(a)s por docentes estará em consonância com as 

normas da CAPES, em vigor. 

Art. 85. O Colegiado poderá aprovar a indicação de um(a) coorientador(a), desde que 

respeitadas as seguintes exigências: 

a. O(A) docente deverá ter o título de doutor e não pertencer ao quadro de professores 

do PPGLI. 

b. O(A) docente deverá ter atuação e/ou produção acadêmica relacionada ao tema da 

pesquisa do(a) discente em questão. 

c. O(A) orientador(a) principal deverá justificar a indicação do(a) coorientador(a). 

Art. 86. São competâncias do(a) orientador(a) ou eventual coorientador(a): 

I Acompanhar o desempenho acadêmico do(a) discente, orientando a escolha e 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, das disciplinas obrigatórias ou eletivas e 

atividades complementares. 

II Orientar as diferentes etapas da pesquisa e elaboração da Dissertação ou da Tese. 

III Integrar o(a) orientando(a) no projeto e grupo de pesquisa em que atua no PPGLI. 

IV Identificar problemas e dificuldades acadêmicas que estejam prejudicando o 

desempenho do(a) discente e lhe orientar na busca de soluções. 

V Manter o Colegiado informado sobre as atividades desenvolvidas pelo(a) 

orientando(a), bem como solicitar providências que se fizerem necessárias ao 

atendimento do estudante no seu percurso acadêmico. 

VI Referendar, semestralmente, a matrícula do(a) orientando(a), de acordo com o plano 

de estudos do(a) mesmo(a). 

VII Estabelecer, em consonância com o cronograma do projeto do(a) orientando, um 

calendrário de leituras e discussões teóricas, levantamento e análise de dados e, 

especialmente, entrega dos capítulos de dissertação ou tese para a devida leitura, 



  

correções de rumo e orientação. 

VIII Fiscalizar o(a) orientando(a) no tocante ao cumprimento dos prazos regimentais para 

depósito dos textos de exames de qualificação e defesas de dissertação ou tese. 

IX Orientar o(a) discente no tocante ao cumprimento das normas internas e da boa 

conduta ética no desenvolvimento de todas as suas atividades acadêmicas.     

X Notificar imediatamente a coordenação do Programa sobre problemas existentes no 

andamento do percurso acadêmico do(a) orientando(a). 

XI Declinar da orientação, no caso de insuficiência de rendimento no desenvolvimento 

da pesquisa, bem como no caso de identificação de fraude ou plágio acadêmico em 

produção técnica e/ou bibliográfica do(a) orientando(a). 

Art. 87. O Colegiado do Programa autorizará a substituição do(a) orientador(a) ou 

coorientador(a), a pedido do(a) discente ou do(a) próprio(a) docente, por meio de 

requerimento formal dirigido à coordenação do Programa, com as devidas justificativas e 

manifestação formal da outra parte. 

Parágrafo Único. Em qualquer situação, as justificativas para mudanças ou renúncias de 

orientação serão de natureza eminentemente acadêmicas. 

 

Capítulo XVI 

DOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO 

 

Art. 88. O Exame de Qualificação, obrigatório para mestrando(a)s e doutorando(a)s, 

consistirá da apresentação e discussão de texto com o desenvolvimento da Proposta de 

Dissertação ou Tese pelo(a) discente perante Banca Examinadora. 

§ 1º. A finalidade ou objetivo do Exame de Qualificação será avaliar a maturidade do(a)s 

discentes no domínio dos pressupostos básicos da pesquisa e escrita do texto acadêmico, no 

manuseio das fontes, no levantamento e análise de dados, bem como no uso dos referenciais 

teóricos, observando o foco prioritário da(s) área(s) de concentração e uma das linhas de 

pesquisa do Programa. 

§ 2º. Estará habilitado a prestar o Exame de Qualificação o(a) discente que tiver 

integralizado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos créditos em disciplinas obrigatórias 

e eletivas, exigidas para a integralização do curso, apresentar comprovante(s)s de exame(s) 

de proficiência em Língua Estrangeira e ter integralizado os créditos em Atividades 

Complementares (no caso do Mestrado) ou os créditos em Atividades Programadas e em 

Outras Atividades (Seminários de Tese I e II), no caso do Doutorado. 



  

Art. 89. A solicitação do Exame de Qualificação deverá ser formalmente assinada e 

encaminhada à Secretaria do PPGLI pelo(a) orientador(a) do(a) discente, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias da data prevista para a sua realização. 

§ 1º. A solicitação a que se refere o caput deste artigo, deverá ser feita no prazo mínimo de 

12 (doze) e máximo de 18 (dezoito) meses, contados da data da primeira matrícula, para 

discentes do Mestrado; ou no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 36 (trinta e 

seis) meses, contados da data da primeira matrícula, para discentes do Doutorado. 

§ 2º. O texto do Exame de Qualificação deverá ser entregue pelo(a) discente à Secretaria do 

PPGLI, contendo: 4 (quatro) exemplares impressos para o Mestrado e 7 (sete) exemplares 

para o Doutorado. Além dos exemplares impressos, o texto deverá ser entregue em arquivo 

( único) no formato eletrônico (Word e PDF). 

§ 3º. A realização do Exame de Qualificação somente será autorizada pelo Colegiado após 

declaração da Secretaria de não constarem pendências de notas ou avaliações nas disciplinas 

exigidas, na atualização do curriculo Lattes ou na entrega de quaisquer documentos pelo(a) 

pós-graduando(a). 

§ 4º. O texto do Exame de qualificação do Mestrado deve apresentar o referencial teórico, a 

metodologia e parte da análise dos dados da pesquisa, estar de acordo com a(s) Área(s) de 

Concentração e uma das Linhas de Pesquisa do PPGLI e conter, no mínimo, a introdução, os 

dois primeiros capítulos, uma síntese da proposta de um terceiro capítulo, além das 

referências e obedecer às normas da ABNT, em vigor. 

§ 5º. O texto do Exame de Qualificação do Doutorado deve apresentar o referencial teórico, 

a metodologia e parte da análise dos dados da pesquisa, estar de acordo com a(s) Área(s) de 

Concentração e uma das Linhas de Pesquisa do PPGLI e conter, no mínimo, a introdução, os 

três primeiros capítulos, uma síntese da proposta do quarto capítulo e, opcionalmente, do 

quinto capítulo, além das referências e obedecer às normas da ABNT, em vigor. 

§ 6º. O Exame de Qualificação de Mestrado ou Doutorado deverá ser redigida em língua 

portuguesa ou em outra língua, desde que previamente autorizado pelo Colegiado do 

Programa. 

Art. 90. Excepcionalmente e dependendo de análise e deliberação do Colegiado do PPGLI, 

poderá ser concedida prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação de Mestrado ou 

Doutorado, a partir de solicitação devidamente justificada em parecer consubstanciado 

acerca da situação do texto do(a) pós-graduando(a), assinada e encaminhada pelo(a) 

orientador(a). 

Art. 91. As bancas de Exames de Qualificação serão compostas da seguinte maneira:   



  

I Para o Mestrado: pelo(a) orientador(a) ou, quando for o caso, pelo(a) coorientador(a), 

por 2 (dois ou duas) docentes titulares e 1 (um ou uma) docente suplente, devendo 

pelo menos um(a) do(a)s docentes titulares ser externo(a) ao PPGLI. 

II Para o Doutorado: pelo(a) orientador(a) ou, quando for o caso, pelo(a) 

coorientador(a), por 4 (quatro) docentes titulares e 2 (dois ou duas) docentes 

suplentes, devendo pelo menos 2 (dois ou duas) do(a)s docentes titulares ser 

externo(a)s ao PPGLI. 

§ 1º. O(A) orientador(a) apresentará a proposta de composição da Banca Examinadora, com 

os nomes de titulares e suplentes para deliberação pelo Colegiado. 

§ 2º. Resguardada a área de atuação e produção acadêmica, os integrantes internos das 

Bancas Examinadoras obedecerão ao devido rodízio como forma de evitar desequilíbrio na 

atuação de professore(a)s no âmbito das atividades do Programa. 

§ 3º. Excepcionalmente, poderá integrar a Bancas de Exame de Qualificação de Mestrado 

docente ou pesquisador(a) com título de mestre, em função de justificadas especificidades do 

estudo a em análise. 

§ 4º. Para as Bancas de Exame de Qualificação de Doutorado, todo(s) o(a)s integrantes 

devem possuir o título de doutor(a). 

§ 5º. O(A)s integrantes suplentes deverão residir em Rio Branco e somente serão acionados 

em casos de impedimento de algum titular. 

§ 6º. O(A) orientador(a) ou o(a) coorientador(a) atuará como Presidente da Banca 

Examinadora e, em casos de impedimentos, a Presidência será assumida pelo(a) 

Coordenador(a) ou Vice-Coordenador(a) do PPGLI ou, excepcionalmente, por um(a) 

docente indicado(a) pelo Colegiado. 

§ 7º. O(A)s integrantes de bancas, pertencentes aos quadros de profissionais de instituições 

sediadas em outras localidades, poderão participar por meio de vídeo-conferência ou por 

intermédio de parecer escrito (em arquivo PDF), encaminhado à Secretaria do PPGLI no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da data marcada para a realização do Exame de 

Qualificação. 

§ 8º. A entrega ou envio dos exemplares do Exames de Qualificação a integrantes da Banca 

será de inteira responsabilidade da Secretaria do PPGLI, devendo ser feita no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias da data marcada para a realização do referido exame. 

Art. 92. Uma vez aprovado e agendado pelo Colegiado, será de competência exclusiva da 

Secretaria do PPGLI reservar o local para a realização do Exame de Qualificação, nos dias e 

horas previstos, divulgando-os amplamente, bem como manter contatos com os integrantes 



  

das bancas examinadoras, providenciando o envio e recebimento de documentos e textos em 

avaliação, os contatos telefônicos ou por intermédio de mensagens eletrônicas e outros 

meios, a checagem e testes de equipamentos para participação on line ou a emissão de 

passagens e diárias, as reservas de hotéis e translados na cidade de Rio Branco. 

Parágrafo Único. É vedada a distribuição de brindes, lembranças ou lanches a integrantes 

das bancas examinadoras em momentos que antecedem aos exames. 

Art. 93. Após o agendamento oficial pelo Colegiado do Programa, a suspensão do Exame de 

Qualificação somente ocorrerá a pedido de um(a) do(a)s integrantes da Banca Examinadora, 

encminhado à Coordenação do PPGLI, com um parecer consubstanciado sobre o texto, 

pontuando os elementos que o(a) levaram a fazer tal solicitação. 

Parágrafo único. O prazo máximo para que essa solicitação seja feita será de até 10 (dez) 

dias da data que antecede ao Exame de Qualificação, sendo que a Coordenação do Programa 

comunicará o(a) orientador(a) e o(a) discente, em até 24 (vinte e quatro) horas da data do 

recebimento do pedido e adotará as devidas providências para formalizar a suspensão do 

referido exame. 

 

Seção I 

DOS PROCEDIMENTOS DURANTE O EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 94. A sessão de Exame de Qualificação de Mestrado ou Doutorado será feita na 

presença exclusiva da Banca Examinadora e do(a) pós-Graduando(a), ficando a cargo do(a) 

orientador(a) decidir sobre a presença de outras pessoas. 

Art. 95. Durante a sessão de qualificação não será necessária a apresentação oral do(a) pós-

graduando(a), sendo que cada integrante titular da Banca Examinadora disporá de um tempo 

de 15 (quinze) a 30 (trinta) minutos para apresentar sua arguição ou considerações sobre o 

texto em análise, ficando o(a) discente com o tempo de até 30 (trinta) minutos para se 

manifestar sobre as questões apresentadas.    

§ 1º. No processo de leitura e avaliação do texto do Exame de Qualificação a Banca 

Examinadora levará em consideração os seguintes aspectos:  

a. A relevância do tema e sua relação com a(s) área(s) de concentração e a linha de 

pesquisa do PPGLI em que o projeto está inserido. 

b. A originalidade do texto. 

c. A coerência e o rigor teórico-metodológico adotados na análise dos dados da 

pesquisa e escrita do texto da Dissertação ou Tese em andamento. 



  

d. A capacidade de análise das fontes a partir das problemáticas de pesquisa e dos 

referenciais teóricos escolhidos. 

e. A observação das normas da ABNT  e o respeito aos princípios e padrões éticos na pesquisa 

acadêmica. 

§ 2º. Após o processo de arguição e debates, a sessão do Exame de Qualificação será 

suspensa e, em sessão secreta, a Banca Examinadora deverá considerar o(a) discente 

aprovado(a) ou reprovado(a), devendo sua decisão ser lavrada em ata e parecer escrito. 

§ 3º. Durante a sessão secreta, o(a) orientador(a) não poderá se manifestar e nem emitir juízo 

de valor sobre o estudo em análise.  

§ 4º. Reaberta a sessão, na presença do(a) discente, o(a) Presidente da Banca Examinadora 

fará a leitura da ata e do parecer com as recomendações da banca.  

§ 5º. Será aprovado(a) o(a) discente que for considerado apto(a) por, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) da Banca Examinadora, no caso de mestrando, ou 3/5 (três quintos) da Banca 

Examinadora, no caso de doutorando. 

§ 6º. Em caso de não aprovação, por intermédio de parecer escrito, a Banca Examinadora 

poderá recomendar que o(a) discente apresente um novo Exame de Qualificação. 

§ 7º. A recomendação de novo Exame de Qualificação deverá ser submetida à homologação 

pelo Colegiado, que, no processo de análise, deverá atentar para o prazo máximo disponível 

pelo(a) discente para a conclusão do curso. 

§ 8º. Uma vez recomendada e após a homologação pelo Colegiado, a apresentação de novo 

Exame de Qualificação deverá ser feita perante a mesma Banca Examinadora e ocorrerá no 

prazo de 90 (noventa) dias entre o primeiro e o segundo exame, obedecendo aos mesmos 

procedimentos do exame anterior. 

§ 9º. Se ocorrer do(a) discente ser reprovado(a) no segundo Exame, o(a) mesmo(a) será 

automaticamente desligado(a) da condição de discente do Programa. 

§ 10. Caso um(a) do(a)s integrantes da Banca Examinadora detecte e comprove a presença de 

fraude ou plágio acadêmico no texto do Exame de Qualificação, o(a) discente será 

reprovado(a) e, automaticamente, desligado(a) do Programa. 

 

Capítulo XVII 

DAS DEFESAS DE DISSERTAÇÕES E TESES 

 

Art. 96. Tendo sido aprovado(a) no Exame de Qualificação, com autorização do(a) 

orientador(a), o(a) discente depositará a Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado 



  

junto à Secretaria do PPGLI, com os resultados finais de seu projeto de pesquisa, que será 

objeto de análise, arguição e julgamento por Banca Examinadora constituída para essa 

finalidade. 

Parágrafo Único. Estará habilitado a defender sua Dissertação de Mestrado ou Tese de 

Doutorado o(a) discente que tiver integralizado todos os créditos de disciplinas obrigatórias e 

eletivas, exigidas para a integralização do curso, ter obtido aprovação em exame(s) de 

proficiência em língua(s) estrangeira(s) e ter integralizado todos os créditos em Atividades 

Complementares (no caso do Mestrado) ou os créditos em Atividades Programadas e em 

Outras Atividades (Seminários de Tese I e II), no caso do Doutorado. 

Art. 97. A solicitação de agendamento da defesa de Dissertação ou Tese deverá ser 

formalmente assinada e encaminhada à Secretaria do PPGLI pelo(a) orientador(a) do(a) 

discente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data prevista para a sua realização. 

§ 1º. A solicitação a que se refere o caput deste artigo, deverá ser feita no prazo mínimo de 

18 (dezoito) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da primeira matrícula, 

para discentes do Mestrado; ou no prazo mínimo de 36 (trinta e seis) e máximo de 48 

(quarenta e oito) meses, contados da data da primeira matrícula, para discentes do 

Doutorado. 

§ 2º. O texto para a defesa de Dissertação ou Tese deverá ser entregue pelo(a) discente à 

Secretaria do PPGLI, contendo: 4 (quatro) exemplares impressos para o Mestrado e 7 (sete) 

exemplares para o Doutorado. Além dos exemplares impressos, o texto deverá ser entregue 

em arquivo ( único) no formato eletrônico (Word e PDF). 

§ 3º. A realização da defesa de Dissertação ou Tese somente será autorizada pelo Colegiado 

após declaração da Secretaria de que não consta nenhuma pendência nas disciplinas 

obrigatórias ou eletivas e demais atividades acadêmicas exigidas para a integralização do 

curso ou de atualização do curriculo Lattes e entrega de quaisquer documentos pelo(a) pós-

graduando(a) ao Programa. 

§ 4º. O texto para a defesa da Dissertação de Mestrado deve apresentar o referencial teórico, 

a metodologia e a análise dos dados da pesquisa, estar de acordo com a(s) Área(s) de 

Concentração e uma das Linhas de Pesquisa do PPGLI e conter: resumo (em português e em 

espanhol ou inglês), introdução, 3 (três) capítulos, conclusão, referências e obedecer às 

normas da ABNT, em vigor. 

§ 5º. O texto para a defesa da Tese de Doutorado deve apresentar o referencial teórico, a 

metodologia e a análise dos dados da pesquisa, estar de acordo com a(s) Área(s) de 

Concentração e uma das Linhas de Pesquisa do PPGLI e conter: resumo (em português e em 



  

espanhol ou inglês), introdução, 4 (quatro) ou 5 (cinco) capítulos, conclusão, referências e 

obedecer às normas da ABNT, em vigor. 

§ 6º. A Dissertação de Mestrado ou a Tese de Doutorado deverá ser redigida em língua 

portuguesa ou em outra língua, desde que previamente autorizada pelo Colegiado do 

Programa.  

Art. 98. Excepcionalmente e dependendo de análise e deliberação do Colegiado do PPGLI, 

poderá ser concedida prorrogação de prazo para a defesa de Dissertação de Mestrado ou 

Tese de Doutorado, a partir de solicitação devidamente justificada em parecer 

consubstanciado acerca da situação do texto do(a) pós-graduando(a), assinada e 

encaminhada pelo(a) orientador(a). 

Parágrafo Único: Independente de qualquer outra prorrogação anterior, a solicitação de 

prorrogação da data da defesa, somente será autorizada pelo Colegiado se a mesma não 

ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) meses, para o Mestrado, e de 54 (cinquenta e 

quatro) meses, para o Doutorado. 

Art. 99. As bancas examinadoras para as defesas serão compostas da seguinte maneira:   

I Para Dissertação de Mestrado: pelo(a) orientador(a) ou, quando for o caso, pelo(a) 

coorientador(a), por 2 (dois ou duas) docentes titulares e 1 (um ou uma) docente 

suplente, devendo pelo menos um(a) do(a)s docentes titulares ser externo(a) ao 

PPGLI. 

II Para Tese de Doutorado: pelo(a) orientador(a) ou, quando for o caso, pelo(a) 

coorientador(a), por 4 (quatro) docentes titulares e 2 (dois ou duas) docentes 

suplentes, devendo pelo menos 2 (dois ou duas) dos docentes titulares ser externo(a)s 

ao PPGLI e, preferencialmente, à UFAC. 

§ 1º. O(A) orientador(a) apresentará a proposta de composição da Banca Examinadora, com 

os nomes de titulares e suplentes para deliberação pelo Colegiado. 

§ 2º. Resguardada a área de atuação e produção acadêmica, os integrantes internos das 

Bancas Examinadoras obedecerão ao devido rodízio como forma de evitar desequilíbrio na 

atuação de professore(a)s no âmbito das atividades do Programa. 

§ 3º. Excepcionalmente, poderá integrar a Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado 

docente ou pesquisador(a) com título de mestre, em função de justificadas especificidades do 

estudo em julgamento. 

§ 4º. Para as Bancas Examinadoras de Tese de Doutorado, todo(s) o(a)s integrantes devem 

possuir o título de doutor(a).  

§ 5º. O(A)s integrantes suplentes deverão residir em Rio Branco e somente serão acionados 



  

em casos de impedimento de algum(a) titular. 

§ 6º. O(A) orientador(a) ou o(a) coorientador(a) atuará como Presidente da Banca 

Examinadora e, em casos de impedimentos, a Presidência será assumida pelo(a) 

Coordenador(a) ou Vice-Coordenador(a) do PPGLI ou, excepcionalmente, por um(a) 

docente indicado(a) pelo Colegiado. 

§ 7º. Salvo em situações de impedimentos ou abdicação do(a) orientados, em hipótese 

alguma o(a) coorientador poderá participar da Banca Examinadora, devendo o seu nome ser 

registrado nos exemplares da Dissertação ou Tese. 

§ 8º. Não existe obrigatoriedade da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação ou Tese 

ser a mesma do Exame de Qualificação. 

§ 9º. O(A)s integrantes de bancas, pertencentes aos quadros de profissionais de instituições 

sediadas em outras localidades, poderão participar por meio de vídeo-conferência. 

§ 10. A entrega ou envio dos exemplares do texto para a Defesa de Dissertações e Teses aos 

integrantes das Bancas Examinadoras será de inteira responsabilidade da Secretaria do 

PPGLI, devendo ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data marcada para a defesa. 

Art. 100. Uma vez aprovada e agendada pelo Colegiado, será de competência exclusiva da 

Secretaria do PPGLI reservar o local para a realização da Defesa de Dissertação ou Tese, nos 

dias e horas previstos, divulgando-os amplamente, bem como manter contatos com 

integrantes das bancas examinadoras, providenciando o envio e recebimento de documentos 

e textos em avaliação, os contatos telefônicos ou por intermédio de mensagens eletrônicas e 

outros meios, a checagem e testes de equipamentos para participação on line ou a emissão de 

passagens e diárias, as reservas de hotéis e translados na cidade de Rio Branco. 

Parágrafo Único. É vedada a distribuição de brindes, lembranças ou lanches a integrantes 

das bancas examinadoras em momentos que antecedem e durante às sessões públicas de 

defesas. 

Art. 101. Após o agendamento oficial pelo Colegiado do Programa, a suspensão da Sessão 

de Defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado somente ocorrerá a pedido de 

um(a) do(a)s integrantes da Banca Examinadora, encaminhado à Coordenação do PPGLI, 

com um parecer consubstanciado sobre o texto, pontuando os elementos que o(a) levaram a 

fazer tal solicitação. 

Parágrafo único. O prazo máximo para que essa solicitação seja feita será de até 10 (dez) 

dias da data que antecede a Defesa da dissetação ou Tese, sendo que a Coordenação do 

Programa comunicará o(a) orientador(a) e o(a) discente, em até 24 (vinte e quatro) horas da 

data do recebimento do pedido e adotará as devidas providências para formalizar a suspensão 



  

da defesa. 

 

Seção I 

DOS PROCEDIMENTOS DURANTE AS DEFESAS DE DISSERTAÇÃO OU TESE 

 

Art. 102. As defesas de Dissertações e Teses ocorrerão em Sessão Pública, em local, data e 

hora previamente aprovadas pelo Colegiado e divulgados pela Secretaria do PPGLI. 

Art. 103. No processo de análise e julgamento da Dissertação de Mestrado ou Tese de 

Doutorado a Banca Examinadora levará em consideração:  

a. A relevância do tema e sua relação com a(s) Área(s) de Concentração e a Linha de 

Pesquisa do PPGLI em que o projeto está inserido. 

b. A originalidade do texto. 

c. A coerência e o rigor teórico-metodológico adotados na análise dos dados da 

pesquisa e escrita do texto da Dissertação ou Tese apresentada. 

d. A capacidade de análise das fontes a partir das problemáticas de pesquisa e dos 

referenciais teóricos escolhidos. 

e. A observação das normas da ABNT  e o respeito aos princípios e padrões éticos na pesquisa 

acadêmica. 

f. A apresentação e defesa oral do estudo pelo(a) candidato durante a sessão de defesa. 

Art. 104. Durante a Sessão Pública, os procedimentos para a Defesa de Dissertação de 

Mestrado ou Tese de Doutorado obedecerão aos seguintes critérios:  

I Exposição oral pelo(a) candidato(a) a Mestre ou a Doutor, com o tempo máximo de 

20 (vinte) minutos de duração para Mestrando(a) e de 30 (trinta) minutos para 

doutorando(a), durante os quais deverão ser situados o tema, as fontes, os referenciais 

teóricos, a forma de organização do texto e os resultados da pesquisa. 

II Arguição individual do(a)s integrantes da Banca Examinadora, sobre o estudo 

apresentado, com a duração mínima de 15 (quinze) e máxima de 30 (trinta) minutos 

para cada um(a). 

III Após a arguição individual do(a)s da Banca Examinadora, o(a) candidato(a) ao título 

de Mestre(a) ou de Doutor(a) disporá do tempo máximo de 40 (quarenta) minutos 

para manifestar sua defesa com as respostas, comentários ou contestações aos 

integrantes da Banca Examinadora. 

IV Após a manifestação do(a) candidato, o(a)s integrantes da Banca Examinadora terão 

direito à réplica de, no máximo, 10 (dez) minutos para cada um(a). 



  

V Na condição de Presidente da Banca Examinadora, o(a) orientador(a) somente poderá 

se manifestar após as réplicas, no tempo máximo de 20 (vinte) minutos, para 

comentários ou ponderações que considerar necessárias sobre o estudo apresentado. 

VI Em seguida a Sessão Pública será suspensa e terá início a Sessão Secreta na qual 

o(a)s integrantes da Banca Examinadora farão a avaliação final da Dissertação ou 

Tese apresentada. 

VII A decisão da Banca Examinadora será lavrada em Ata de Defesa e parecer com a 

justificativa da avaliação atribuída, devidamente assinados por de todo(a)s o(a)s 

integrantes da banca, inclusive o(a) Presidente. 

VIII A decisão final da Banca Examinadora deverá considerar o(a) candidato(a) 

aprovado(a) ou reprovado(a). 

IX Durante a sessão secreta, o(a) Presidente da Banca Examinadora não poderá votar ou 

emitir juízos sobre o estudo em julgamento e, após a reabertura da sessão publica, 

deverá fazer a leitura pública da Ata de Defesa e do Parecer exarados pelo(a)s 

integrantes da banca.  

Art. 105. Será aprovado(a) o(a) discente que for considerado apto(a) por, no mínimo, 2/3 

(dois terços) da Banca Examinadora, no caso de mestrando, ou 3/5 (três quintos) da Banca 

Examinadora, no caso de doutorando. 

§ 1º. Em caso de não aprovação, no parecer escrito, a Banca Examinadora poderá 

recomendar que o(a) candidato(a) se submeta a uma nova Defesa de Dissertação ou Tese. 

§ 2º. A recomendação de nova Defesa deverá ser submetida à homologação pelo Colegiado, 

que, no processo de análise e deliberação, deverá atentar para que o(a) candidato não 

extrapole ao limite máximo de 30 (trinta) meses para o Mestrado e de 54 (cinquenta e 

quatro) meses para o Doutorado. 

§ 3º. Uma vez recomendada e após a homologação pelo Colegiado, a solicitação e 

apresentação de nova Defesa deverá obedecer aos mesmos procedimentos da Defesa anterior 

e ser avaliada pela mesma Banca Examinadora, devendo ocorrer no prazo mínimo de 90 

(noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) dias entre a primeira e a segunda defesas, em 

estrita observância aos limites máximos de prazos constantes do parágrafo anterior. 

§ 4º. Considerados os limites máximos de prazos de 30 ou 54 meses, caso o(a) candidato(a) 

não disponha de mais tempo hábil, o Colegiado deverá indeferir a solicitação de nova defesa 

e o(a) discente será desligado(a) do Programa.   

§ 6º. O(A) candidato(a) que for reprovado(a) em uma segunda Defesa será automaticamente 

desligado(a) do Programa. 



  

§ 7º. Caso um(a) do(a)s integrantes da Banca Examinadora detecte e comprove a presença de 

fraude ou plágio acadêmico no texto da Defesa de Dissertação ou Tese, o(a) candidato(a) 

será reprovado(a) e, automaticamente,  desligado(a) da condição de discente do Programa. 

§ 8º. O(a) discente candidato(a) somente receberá cópia da Ata de Defesa de Dissertação ou 

Tese após ter seu trabalho acadêmico devidamente homologado pelo Colegiado do 

Programa. 

 

Capítulo XVIII 

DA HOMOLOGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO OU TESE DEFENDIDA 

 

Art. 106. O(A) discente candidato(a) aprovado(a) em Defesa de Dissertação ou Tese, terá o 

prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da defesa, para cumprir às exigências 

constantes do Parecer da Banca Examinadora e/ou demandados pelo(a) orientador(a) e 

entregar os exemplares obrigatórios, bem como toda a documentação exigida à Secretaria do 

PPGLI para a devida homologação pelo Colegiado do Programa. 

§ 1º. Será de responsabilidade do(a) orientador(a) assegurar que o(a) candidato(a) atenda, em 

tempo hábil, a todas as exigências da Banca Examinadora, encaminhando à Secretaria do 

Programa um parecer consubstanciado no qual atesta que o(a) pós-graduando(a) sob sua 

orientação cumpriu ao que foi estabelecido pela referida banca. 

§ 2º. Findo o prazo de 60 (sessenta) dias e tendo o(a) candidato a Mestre(a) ou a Doutor(a) 

deixado de cumprir o estabelecido no caput deste artigo, a defesa da Dissertação ou Tese 

será tornada sem valor e a Coordenação do PPGLI deverá proceder à abertura de processo 

administrativo para seu desligamento da condição de discente do Programa. 

§ 3º. No momento da homologação pelo Colegiado, caso fique comprovado que o(a) 

candidato a Mestre(a) ou a Doutor(a) deixou de atender às exigências da Banca Examinadora, 

sua Dissertação ou Tese não será homologada, ficando o(a) discente e o(a) orientador(a) 

passíveis das penalidades de desligamento e/ou descredenciamento estabelecidas por este 

Regimento. 

§ 4º. No momento da homologação da Dissertação ou Tese, também será exigido do(a) 

discente candidato(a) e do(a) orientador(a) que estejam em dias com a atualização do 

curriculo Lattes e o envio de formulários eletrônicos devidamente preenchidos à Secretaria 

do Programa. 

 

 



  

Capítulo XIX 

DA TITULAÇÃO E DIPLOMAÇÃO 

 

Art. 107. Fará jus ao título de Mestre ou Doutor em Letras: Linguagem e Identidade, o(a) 

candidato(a) que tiver cumprido as seguintes exigências: 

I Ter integralizado todos os créditos referentes às atividades curriculares obrigatórias e 

eletivas dos curso de Mestrado ou Doutorado do PPGLI. 

II Comprovar Proficiência em língua(s) estrangeira(s). 

III Realizar o Estágio Docência (obrigatório apenas para bolsistas). 

IV Ter obtido aprovação em Exame de Qualificação. 

V Ter sua Dissertação de Mestrado ou  Tese de Doutorado aprovada por Banca 

Examinadora constituída para essa finalidade. 

VI Após a aprovação em defesa pública e os devidos ajustes, ter sua Dissertação de 

Mestrado ou  Tese de Doutorado Homologada pelo Colegiado do PPGLI. 

VII Estar em dia com suas obrigações institucionais, tais como, devolução de livros à 

biblioteca, bem como equipamentos ou outros materiais do Programa. 

Parágrafo Único. Em conformidade com as normas e procedimentos institucionais, após o 

envio da documentação obrigatória para a expedição do Diploma, Histórico Escolar e 

Certidão de Conclusão pelo Núcleo de Controle Acadêmico (NURCA) da UFAC, a Secretaria 

e Coordenação do PPGLI ficam impedidas de fornecer qualquer declaração referente a 

vínculos do(a) discente com o Programa.   

 

Capítulo XX 

DA QUALIDADE DAS PESQUISAS E DA CONDUTA ÉTICA NO PROGRAMA 

 

Art. 108. Todos os projetos de pesquisa de docentes e discentes do PPGLI devem ser 

conduzidos com base em princípios e padrões éticos, respeito à propriedade intelectual e ao 

rigor metodológico. 

Art. 109. Ao Colegiado do Programa compete elaborar e publicar as diretrizes gerais para 

preservar a qualidade nas pesquisas e o combate à fraude e ao plágio no âmbito do PPGLI. 

Art. 110. Para efeitos do que prevê este Regimento, considera-se fraude ou plágio acadêmico: 

a. A utilização (em projetos, artigos, resenhas, resumos, dissertações ou teses, entre 

outros) de conceitos, ideias, opiniões, imagens, gráficos, textos, frases, dados de 

pesquisas ou outras formulações intelectuais de terceiros, apresentado-as como se 



  

fossem de autoria própria ou sem informar rigorosamente a procedência ou fontes, 

conforme mandam as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  

b. Apresentar como de autoria própria, textos escritos cedidos ou comprados de terceiros. 

c. Elaborar e entregar ou publicar trabalhos acadêmicos a partir de cópia e colagem de 

diferentes textos, artigos, resenhas ou resumos que circulam na internet ou em outros 

suportes escritos, eletrônicos e digitais, à margem das normas da ABNT e da 

idoneidade inteletual. 

d. Utilizar-se de leituras ou revisões bibliográficas elaboradas por terceiros em trechos, 

parágrafos, resumos ou notas de rodapé de artigos ou capítulos de livros e dissertações 

e teses, apresentado-os como de autoria própria. 

e. Publicar textos em coautoria com outro(a)s discentes ou docentes que não tenham 

efetivamente participado de sua elaboração. 

f. Utilizar-se de trechos, parágrafos ou partes de artigos de autoria próprio, inserindo-os 

em capítulos de dissertação ou tese submetidas ao PPGLI, sem a devida referência ou 

informação da fonte inicial onde os mesmos foram publicados (autoplágio).  

Art. 111. Intencional ou não, a presença de qualquer indício ou evidência de plágio 

acadêmico, no todo ou em partes de textos (trabalhos e atividades em disciplinas, exames de 

qualificação e defesas de dissertações e teses, artigos em periódicos ou capítulos de livros, 

resumos, papers ou slides de apresentação de trabalhos em eventos) de discentes ou docentes 

do Programa, ficará passível de abertura de processo administrativo para averiguação e 

análise pela Comissão de Ética do PPGLI. 

Parágrafo Único. Após averiguação e análise, o parecer da Comissão de Ética será pautado 

e deliberado pelo Colegiado, sendo que, comprovado o ilícito acadêmico, deverá ser aberto 

processo administrativo individual para o desligamento do(a) discente e, quando se tratar de 

trabalhos em coautoria ou de dissertação e tese, o descredenciamento do(a) docente 

envolvido como coautor(a) ou como orientador(a). 

Art. 112. A Secretaria e Coordenação, assim como todo o corpo docente do Programa 

utilizarão suporte lógico, softwares ou ferramentas digitais para ajudar na identificação e 

combate do plágio acadêmico.    

Art. 113. Em qualquer tempo, as denúncias formais de plágio acadêmico em dissertações ou 

teses defendidas no PPGLI serão alvo de averiguação e análise pela Comissão de ética e, uma 

vez comprovadas, deverá ser aberto o devido processo administrativo para a cassação do 

título concedido. 



  

 

Capítulo XXI 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 114. Os recursos financeiros do Programa serão provenientes de dotações orçamentárias 

do Ministério da Educação, da CAPES ou da UFAC, destinadas aos Programas de Pós-

Graduação, ou de doações e subvenções mediante convênios com outros órgãos e entidades 

públicas, editais de fomento e outras parcerias institucionais. 

 

Capítulo XXII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 115. As deliberações do Colegiado do PPGLI deverão ser tornadas públicas por atos 

administrativos (impressos ou eletrônicos) ou resoluções assinadas pelo(a) Presidente dessa 

instância colegiada e Coordenador(a) do Programa. 

Parágrafo Único. As resoluções do Colegiado serão publicadas no site do Programa ou, 

quando for o caso, encaminhados às pessoas interessadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis da data de sua aprovação. 

Art. 116. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do PPGLI da UFAC. 

Art. 117. Após a devida aprovação nas instâncias colegiadas da instituição e recomendação 

do Programa pela CAPES, este Regimento Interno entrará em vigor a partir do dia 2 de 

janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 


