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REGIMENTO 
 
 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL 
 
Art. 1 - A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) manterá em seu Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) o Programa de Pós-graduação em Ciência e 
Tecnologia para Recursos Amazônicos, com o Curso de Mestrado em Ciência e 
Tecnologia para Recursos Amazônicos, doravante denominado Programa, que se 
rege por este Regimento, pelas Normas Gerais de Pós-graduação e pelos 
Ordenamentos Básicos da UFAM. 
 
Art. 2 - O Programa tem por finalidade: 
a) Proporcionar ao estudante graduado aprofundamento do saber nas linhas de 
pesquisa Agrobioenergia, análise e manejo de recursos amazônicos, Prospecção 
química, biológica e desenvolvimento de substâncias bioativas e Estudos teóricos e 
computacionais, que lhe permita alcançar padrão de competência científica ou 
técnico-profissional. 
b) Oferecer, dentro da Universidade, ambiente e recursos adequados para o 
desenvolvimento da pesquisa científica nas linhas de pesquisa supracitadas. 
 
Art. 3 - São os seguintes os objetivos específicos do Programa: 
a) Formar professores e pesquisadores que atendam quantitativa e qualitativamente à 
expansão do ensino superior. 
b) Formar profissionais altamente qualificados nas áreas de Ciências Biológicas, 
Ciências Farmacêuticas, Ciências Agrárias e Ciências Exatas. 
 
Art. 4 - O Curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos 
envolve a preparação obrigatória de dissertação, compreendendo revisão 
bibliográfica adequada, demonstrando capacidade de sistematização e revelando 
domínio do tema e da metodologia científica utilizada. 
 
 

CAPÍTULO 2 - DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 
Art. 5 - A única área de concentração do Programa é Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em Recursos Amazônicos. 
 
Art. 6 - As disciplinas são classificadas em obrigatórias e optativas. 
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a) Para fins de integralização do curso é exigido no mínimo 24 créditos  
b) O estudante de Mestrado deve cursar 12 (doze) créditos obrigatórios em 
disciplinas: Seminários I, Seminários II e Tópicos em Redação Científica, cada uma 
com 4 (quatro) créditos, acrescentados de 4 (quatro) créditos de Estágio de Docência. 
c) As disciplinas optativas serão definidas pelo orientador, totalizando no mínimo 8 
(oito) créditos. 
d) Poderá ser aproveitado no máximo uma vez como crédito de disciplina optativa:  
- 2 créditos no caso de artigo aceito para publicação em revista indexada e 
classificada no Qualis B da CAPES na área de Ciências Ambientais ou no caso de 
não ser indexada no Qualis da área de Ciências Ambientais da CAPES, que possua 
fator de impacto (JCR) igual ou maior que um, tendo o aluno e o orientador como 
autores, sendo que o aceite da publicação deve ser no período em que o aluno 
estiver matriculado no curso   
- 1 crédito no caso de publicação de capítulo de livro indexado 
- 1 crédito no caso de apresentação de trabalho em pelo menos dois eventos 
científicos nacional e/ou internacional 
 
Parágrafo único. A lista de disciplinas obrigatórias e optativas poderão ser alteradas 
por Resolução do Colegiado do Programa. 
 
Art. 7 - As disciplinas poderão ser ministradas na modalidade presencial ou, no caso 
de disciplinas à distância, estas deverão ser previamente aprovadas pelo Colegiado 
do Programa. A metodologia envolverá seminários, discussões em grupo, aulas 
expositivas, trabalhos práticos ou outros procedimentos didáticos. 
 
 

CAPÍTULO 3 - DA ESTRUTURA DO PROGRAMA 
 
Art. 8 - O Programa terá um Colegiado de Pós-graduação e uma Coordenação de 
Programa de Pós-graduação, cuja constituição e atribuições são definidas em 
consonância com o Regimento Geral da Pós-graduação da UFAM (Resolução 
Nº017/2014 - CONSEPE). 
 
Art. 9 - O Colegiado reunir-se-á: 
a) Ordinariamente, por convocação do Coordenador. 
b) Pela vontade, expressa por escrito, de um terço (1/3) de seus membros. 
 
§ 1º - O Colegiado se reúne com a maioria absoluta de seus membros e decide por 
maioria simples de votos, cabendo ao Coordenador o voto de qualidade, no caso de 
empate. 
 
§ 2º - De cada reunião será lavrada ata, da qual se distribuirá cópia a cada membro 
do Colegiado para aprovação, antes da reunião seguinte. 
 
 

CAPÍTULO 4 - DOS DOCENTES E DA ORIENTAÇÃO 
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Art. 10 - Os docentes do Programa deverão ter o título de Doutor. 
 
Art. 11 - Todo estudante terá, a partir de sua admissão, a orientação de um professor 
do Programa. 
 
Art. 12 - Por proposta do orientador e sujeito à aprovação na Coordenação, poderá 
haver um co-orientador. 
 
Art. 13 - O credenciamento de professor do Programa terá validade pelo período de 
três (3) anos, findo o qual deverá ser revalidado. 
 
§ 1º - Para credenciamento o docente deverá ter no mínimo 3 (três) artigos científicos 
publicados em periódicos indexados no Qualis da CAPES nos últimos 3 (três) anos 
ou no mínimo 2 (dois) artigos científicos publicados em periódicos indexados no 
Qualis da CAPES nos últimos 3 (três) anos e coordenação de 1 (um) projeto de 
pesquisa aprovado por agência de fomento com financiamento  
 
§ 2º - Para permanência no Programa o docente deverá ter ministrado pelo menos 
uma disciplina a cada dois anos; ter no mínimo duas publicações no triênio na forma 
de artigos científicos indexado de A1 até B2 no Qualis da CAPES na área de Ciências 
Ambientais, capítulos ou editoração de livros no triênio, a partir da data de 
credenciamento no Programa e ter orientado pelo menos um aluno de mestrado no 
Programa no triênio. O docente que não atender a todos os critérios permanecerá por 
mais dois anos no Programa, não podendo orientar novos alunos durante esse 
período. O docente que não se adequar aos critérios acima será descredenciado do 
Programa. 
 
§ 3º - Para o docente que pleitear recredenciamento deverá ter no mínimo 3 (três) 
publicações no último triênio na forma de artigos científicos em periódico indexado de 
A1 até B2 no Qualis da CAPES na área de Ciências Ambientais.  
 
§ 4º - O pedido de credenciamento como orientador, de profissional externo à UFAM 
ou de professor aposentado da UFAM deverá ser julgado considerando a produção 
científica do candidato, a ser avaliada pelo Colegiado conforme Resolução do 
Programa. 
 
Art. 14 - As normas gerais de orientação e demais atribuições do professor orientador 
seguem o estipulado no Regimento Geral de Pós-graduação da UFAM. 
 
 

CAPÍTULO 5 - DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CURSO 
 
Art. 15 - Para cada ano letivo, o número de vagas para admissão ao Curso de 
Mestrado em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos será definido pelo 
Colegiado. 
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Art. 16 - Para o estabelecimento do número de vagas, o Colegiado deve levar em 
consideração, entre outros, os seguintes dados: 
a) Capacidade de orientação do Curso, comprovada pela existência de orientadores 
com disponibilidade de tempo. 
b) Fluxo de entrada e saída de estudantes. 
c) Programas de pesquisas. 
d) Capacidade das instalações. 
e) Capacidade financeira. 
 
Art. 17 - A não ser em casos especiais, sendo devidamente justificados à 
Coordenação do Programa, o número de alunos por cada orientador docente 
permanente será de até 5 (cinco) estudantes, incluídos os estudantes remanescentes 
de períodos anteriores. 
 
 

CAPÍTULO 6 - DA ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA  
 
Art. 18 - A seleção para o Programa será realizada de acordo com a Resolução 023 e 
024/2014 - CONSEPE e o Edital do ano corrente. 
 
Art. 19 - Poderão inscrever-se no exame de seleção discentes finalistas de curso de 
duração plena. 
 
Art. 20 - A critério do Colegiado serão aceitos pedidos de transferência de estudantes 
de Mestrado procedentes de outros cursos de Pós-graduação. 
 
§ 1º - O estudante transferido deverá obter, em disciplinas do Curso, no mínimo, um 
quarto (1/4) do total dos créditos exigidos para o Mestrado, independentemente do 
número de créditos obtidos na Instituição de origem. 
 
§ 2º - O candidato de transferência deverá apresentar à secretaria do Curso os 
documentos exigidos em Resolução do Programa. 
 
§ 3º - Na contagem de prazo para conclusão do curso será considerada a data de 
ingresso no Curso da Instituição de origem. 
 
§ 4º - A secretaria enviará à PROPESP, até quinze (15) dias após a admissão, os 
elementos de identificação dos candidatos aceitos para o Curso. 
 
 

CAPÍTULO 7 - DA MATRÍCULA 
 
Art. 21 - O estudante selecionado fará, na secretaria do Curso, sua matrícula, a partir 
da qual serão contados os prazos previstos neste Regimento. 
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§ 1º - O estudante, com a anuência de seu orientador, poderá solicitar à Coordenação 
o trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas, até a data prevista no 
Calendário da UFAM, desde que tenha sido ministrada até 50% (cinquenta por cento) 
da carga horária da disciplina, devendo a secretaria registrar o trancamento e 
comunicá-lo à PROPESP. 
 
§ 2º - Será concedido trancamento de matrícula no máximo uma (1) vez na mesma 
disciplina, durante o Curso. 
 
§ 3º - A Coordenação poderá conceder trancamento total de matrícula por período 
máximo de 12 meses à vista de motivos relevantes, não sendo o período de 
trancamento computado para efeito de integralização do tempo máximo do Curso. 
Para solicitar o trancamento o aluno deverá encaminhar requerimento com anuência 
do orientador contendo os motivos do trancamento acompanhado de documentos 
comprobatórios quando necessário ou solicitado. 
 
Art. 22 - O estudante poderá matricular-se em disciplina de outros cursos de Pós-
graduação, considerada como disciplina optativa, com anuência de seu orientador e 
aprovação do Colegiado. 
 
§ 1º - Disciplinas optativas de Graduação não poderão ser utilizadas para integralizar 
os créditos mínimos do Curso. 
 
§ 2º - Para aproveitamento dos créditos de disciplinas optativas cursadas em outros 
programas o aluno deverá encaminhar a coordenação do programa solicitação de 
aproveitamento, com anuência do orientador, acompanhada de comprovante que 
conste a nota atribuída ao aluno na disciplina bem como ementa que conste conteúdo 
programático, número de créditos e carga horária da mesma.  
 
 

CAPÍTULO 8 - DO REGIME DIDÁTICO 
 
Art. 23 - Os créditos relativos a cada disciplina só serão conferidos ao estudante que 
lograr pelo menos o conceito C e que comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) das atividades, vedado o abono de faltas. 
 
Art. 24 - Os créditos obtidos em disciplinas cursadas antes do ingresso como aluno 
regular do curso só poderão ser aproveitados no prazo máximo de 2 (dois) anos após 
a conclusão das referidas disciplinas. 
 
Art. 25 - O rendimento escolar de cada estudante será expresso em notas e 
conceitos, de acordo com a seguinte escala: 
I - De 9,1 a 10,0 - A (Excelente) 
II - De 8,0 a 9,0 - B (Ótimo) 
III - De 7,0 a 7,9 - C (Bom) 
IV - De 0,0 a 6,9 - R (Reprovado) 
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Parágrafo único. Será aprovado na disciplina, com direito aos créditos a ela 
correspondentes, o aluno que obtiver os conceitos A, B ou C. 
 
 

CAPÍTULO 10 - DO EXAME DE PROFICIÊNCIA 
 
Art. 26 - Para fins de proficiência na língua inglesa o candidato terá que comprovar 
proficiência através de resultado de exame em língua inglesa, o qual deverá ser 
submetido à Coordenação para aprovação.  
 
Parágrafo único. O aluno terá o prazo de dezessete meses a contar da data de 
ingresso no curso para realizar a prova de proficiência em inglês e ser aprovado em 
qualquer Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES ou instituições 
autorizadas a realizar a prova de proficiência. Poderá ser aproveitado exames 
conforme tabela 1, desde que o aluno tenha atingido a pontuação referente ao nível 
B1. 
 
Tabela 1 – Faixas de pontuação para proficiência em inglês. Fonte: Hélcio Lanzone 
(2013) - Avaliação de Idiomas para Pós-Graduação. 
 

Tipo de Exame / Pontuação Pontuação Mínima 

Nome Escala e Pontuação B1 

TEAP 0 - 100 50 - 69 

WAP 0 - 100 50 - 69 

TOEFL iBT 0 - 120 57 - 86 

TOEFL ITP 310 - 677 460 - 542 

IELTS 0 - 9 4,0 - 4,5 

TOEIC 10 - 990 550 - 780 

PEICE 0 - 100 60 - 74 
Cambridge 
FCE Grades, A, B e C Grade C 
Cambridge 
CAE Grades, A, B e C - 
Cambridge 
CPE Grades, A, B e C 

 Michigan 
ECCE 

Hight Pass, Pass, Low 
Pass - 

Michigan 
ECPE - - 

CERYS 0 - 100 60 - 74 

BULATS 0 - 100 40 - 59 

 
 

CAPÍTULO 11 - DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
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Art. 27 - O Estágio de Docência tem por objetivo preparar o aluno de pós-graduação 
para a docência de nível superior, assim como contribuir para a qualificação do 
ensino de graduação. 
 
§ 1º - O Estágio de Docência é obrigatório para todos os alunos do programa, 
podendo ser liberado do estágio caso comprove experiência prévia na prática de 
ensino superior (Art. 33), com carga horária compatível com a obrigatória exigida no 
presente regulamento (§ 3º). 
 
§ 2º - A atividade de Estágio de Docência deverá ser realizada pelo aluno de pós-
graduação em disciplina de graduação do ICET – UFAM em cuja área temática ele 
demonstre competência teórica e/ou prática, preferencialmente relacionada à grande 
área do projeto de mestrado em desenvolvimento. 
 
§ 3º - A duração mínima do Estágio de Docência será de um semestre para os alunos 
de mestrado em disciplina de graduação com carga horária mínima de 45 horas. As 
atividades do estágio terão carga horária de 4 horas semanais, independente da 
carga horária da disciplina de graduação. 
 
§ 4º - O aluno em acordo com seu orientador deverá escolher qualquer disciplina dos 
cursos de graduação do ICET, levando em consideração o § 2º do presente 
regulamento.  
 
Art. 28 - O Estágio de Docência será desenvolvido sob a supervisão de 1 (um) 
professor designado no Plano de Estágio de Docência (Art. 29), que ao final do 
estágio deverá emitir parecer das atividades do pós-graduando. 
 
§ 1º - As atividades acadêmicas que poderão ser desenvolvidas durante o Estágio de 
Docência são: elaborar plano de curso e/ou de aula, preparar aulas teóricas e/ou 
práticas, ministrar aulas teóricas e/ou práticas, com um mínimo de 4 horas de aula e 
um máximo de 12 horas de aula, corrigir exercícios e/ou provas e fazer 
acompanhamento das avaliações de aprendizagem. 
 
§ 2º - O professor da disciplina deverá acompanhar todas as atividades 
desenvolvidas pelo aluno, inclusive com a obrigatoriedade de sua presença em sala 
de aula, em laboratório ou campo, quando o aluno estiver ministrando aulas teóricas 
e práticas. 
 
Art. 29 - O aluno deverá submeter à Comissão de Bolsas do Curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos, o 
Plano de Estágio de Docência, descrevendo os seguintes itens: 
 - Nome e período da Disciplina 
 - Curso de Graduação que a disciplina está vinculada  
 - Docente responsável 
 - Carga horária semanal 
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 - Cronograma de atividades (seguir modelo do relatório de Estágio de 
Docência) 
 
§ 1º - O Plano de Estágio de Docência deverá ser assinado pelo pós-graduando, 
professor da disciplina e professor Orientador (que poderá ou não ser o mesmo da 
disciplina). 
 
§ 2º - O Plano de Estágio de Docência deverá ser encaminhando no setor de 
protocolos do ICET, em nome do Presidente da Comissão de Bolsas do Curso de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos 
Amazônicos. 
 
Art. 30 - A entrega do Plano de Estágio de Docência deverá ser protocolada no 
máximo cinco dias antes do início das aulas da graduação, seguindo o calendário 
acadêmico do ICET-UFAM. 
 
Art. 31 -  No prazo máximo de 15 dias após a conclusão das atividades do Estágio de 
Docência, o aluno deverá encaminhar a Comissão de Bolsas, relatório em formulário 
específico, para aprovação com atribuição de 4 créditos, independente da carga 
horária da disciplina que realizou o Estágio, que constará em seu Histórico Escolar 
como Aprovado ou Reprovado. Além do relatório, o aluno deverá entregar parecer do 
supervisor com relato das atividades do pós-graduando.   
 
Art. 32 - Os prazos acima devem ser seguidos, sob pena de não validação dos 
créditos.     
 
Art. 33 - Será liberado do Estágio de Docência o aluno que comprovar experiência 
prévia na prática de ensino superior, com carga horária compatível com a obrigatória 
exigida no presente regulamento (Art. 28 § 1º). 
 
Parágrafo único. A liberação será efetivada após a apresentação de atestado da 
Instituição de Ensino Superior onde foram ministradas as aulas em Curso de 
Graduação Plena, contendo carga horária, conteúdo programático e período letivo. 
 
 

CAPÍTULO 12 - DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 
Art. 34 - Os alunos de mestrado deverão submeter-se a Exame de Qualificação, de 
acordo com as seguintes normas: 
 
§ 1º O exame de qualificação é obrigatório para todos os alunos do programa, 
podendo ser substituído caso o discente tenha no mínimo um artigo aceito para 
publicação em revista indexada e classificada no mínimo no Qualis B2 da CAPES da 
área de Ciências Ambientais ou, no caso de não ser indexada no Qualis, que possua 
fator de impacto (JCR) igual ou maior que um, tendo o aluno e o orientador como 
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autores, sendo que o aceite da publicação deve ser no período em que o aluno 
estiver matriculado no curso; 
 
§ 2º O exame de qualificação deverá ser realizado após o término dos créditos 
exigidos, aprovação na prova de proficiência em inglês e no prazo máximo de até 18 
(dezoito) meses contados a partir da data que o aluno iniciou o curso; 
 
§ 3º O exame de qualificação constará da apresentação oral pública sobre aspectos 
teóricos, metodológicos e dos resultados parciais relativos ao trabalho de 
Dissertação, com arguição oral por parte dos examinadores, tendo por objetivo avaliar 
a capacidade didática do discente de expor o assunto sobre o conhecimento científico 
no tema de sua Dissertação de Mestrado e contribuir para a qualidade do trabalho 
final; 
 
§ 4º Os membros da Banca Examinadora avaliarão o aluno através do texto escrito, 
da defesa oral e da arguição; 
 
§ 5º A apresentação oral deve ser efetuada no tempo de 30 a 50 minutos, cabendo a 
cada membro da Comissão 30 minutos para arguição e indicação de sugestões. Em 
seguida, cada membro emitirá parecer considerando o aluno “aprovado” ou “não 
aprovado”; 
 
§ 6º O aluno só será considerado aprovado no exame de qualificação se obtiver 
aprovação da maioria dos membros da banca examinadora; 
 
§ 7º O aluno que for reprovado no exame de qualificação só poderá repeti-lo mais 
uma vez no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
 
§ 8º A banca examinadora do exame de qualificação será constituída por 3 (três) 
membros titulares e 2 (dois) suplentes, todos portadores do título de doutor, sob a 
presidência do orientador, sendo sua composição aprovada pela Coordenação, 
mediante sugestão do orientador. 
 
§ 9º Caso o orientador esteja impedido de presidir a banca examinadora, o 
coordenador poderá indicar o co-orientador ou, na ausência deste, outro membro. 
 
§ 10º O orientador do candidato é membro nato da banca examinadora. 
 
§ 11º O co-orientador fica proibido de participar da banca examinadora, quando o 
orientador estiver na presidência. 
 
§ 12º É proibida a participação, em bancas examinadoras, de parentes de candidatos 
até terceiro grau. 
 
§ 13º As bancas examinadoras terão no mínimo um membro externo ao Programa. 
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§ 14º Dos suplentes designados, pelo menos um deve ser externo ao Programa em 
que o aluno está matriculado. 
 
§ 15º No mínimo dois dias antes de solicitar o exame de qualificação, o aluno deverá 
entregar requerimento de solicitação de contagem de créditos através de formulário 
especifico. 
 
§ 16º Para solicitar o exame de qualificação, o aluno deverá entregar com trinta dias 
de antecedência, no mínimo, os seguintes documentos: 
- formulário contendo número de créditos cursados e data da aprovação no exame de 
proficiência em inglês emitido e assinado pelo coordenador(a) do curso,  
- formulário de solicitação de qualificação, 
- versão digital do trabalho escrito (segundo as normas de redação de dissertação do 
regimento geral da pós-graduação da UFAM) 
 
§ 17º No caso de artigo publicado, o aluno deverá entregar cópia do artigo e 
requerimento solicitando a substituição do exame de qualificação pelo artigo. Para 
artigos aceitos para publicação, entregar cópia do artigo, documentos de aceite da 
revista e requerimento solicitando a substituição do exame de qualificação pelo artigo 
com anuência do orientador. 
 
 

CAPÍTULO 13 - DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO 
 

Art. 35 - O aluno deverá submeter-se à defesa de dissertação, de acordo com as 
seguintes normas:  
 
§ 1º A defesa de dissertação é obrigatória para todos os alunos do programa e 
somente poderá ser apresentada pelos alunos que foram aprovados em exame de 
qualificação; 
 
§ 2º A defesa de dissertação deverá ser realizada até o 24º (vigésimo quarto) mês a 
partir do ingresso no curso; 
 
§ 3º Para solicitar defesa de dissertação, o aluno deverá entregar os seguintes 
documentos: 
- formulário de solicitação de defesa de dissertação, contendo sugestão de nomes 
para composição da banca examinadora, data e local; 
- versão digital do trabalho escrito (segundo as normas de redação de dissertação do 
regimento geral da pós-graduação da UFAM). 
- comprovante de submissão de artigo científico para publicação em periódico 
indexado  
 
§ 4º O coordenador terá o prazo máximo de quinze dias, a partir da entrega da 
dissertação na secretaria, para nomear a banca examinadora, a partir da relação de 
nomes sugeridos pelo orientador. 
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§ 5º Após a designação da banca examinadora, o aluno terá o prazo máximo de trinta 
dias para defesa da dissertação. 
 
§ 6º A banca examinadora da defesa de dissertação será constituída por 3 (três) 
membros titulares e 2 (dois) suplentes, todos portadores de título de doutor, sob a 
presidência do orientador, sendo sua composição aprovada pela Coordenação, 
mediante sugestão do orientador. 
 
§ 7º Caso o orientador esteja impedido de presidir a banca examinadora, o 
coordenador poderá indicar o co-orientador ou, na ausência deste, outro membro. 
 
§ 8º O orientador do candidato é membro nato da banca examinadora. 
 
§ 9º O co-orientador fica proibido de participar da banca examinadora, quando o 
orientador estiver na presidência. 
 
§ 10º É proibida a participação, em bancas examinadoras, de parentes de candidatos 
até terceiro grau. 
 
§ 11º As bancas examinadoras terão no mínimo um membro externo ao Programa. 
 
§ 12º Dos suplentes designados, pelo menos um deve ser externo ao Programa em 
que o aluno está matriculado. 
 
§ 13º A defesa de dissertação constará da apresentação oral pública sobre aspectos 
teóricos, metodológicos e dos resultados relativos à Dissertação, com arguição oral 
por parte dos examinadores, tendo por objetivo avaliar a capacidade didática do 
discente de expor o assunto sobre o conhecimento científico no tema de sua 
Dissertação de Mestrado. 
 
§ 14º Os membros da Banca Examinadora avaliarão o aluno através do texto escrito, 
da defesa oral e da arguição; 
 
§ 15º A apresentação oral deve ser efetuada no tempo de 30 a 50 minutos, cabendo 
a cada membro da Comissão 30 minutos para arguição e indicação de sugestões, 
dispondo o aluno de igual tempo para resposta a cada Examinador. Em seguida, 
cada avaliador emitirá parecer considerando o aluno “aprovado” ou “não aprovado”; 
 
§ 16º O aluno só será considerado aprovado na defesa de dissertação se obtiver 
aprovação da maioria dos membros da banca examinadora; 
 
§ 17º Ao término dos trabalhos, a banca examinadora apresentará Ata de Defesa que 
será homologada pela Coordenação do Programa; 
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§ 18º O aluno aprovado na defesa de dissertação deverá apresentar em no máximo 
60 dias uma cópia impressa do texto corrigido, encadernado em capa dura, e versão 
digital em CD à secretaria do Programa de Pós-graduação, até sessenta dias após a 
defesa; 
 
§ 19º No caso de servidor da UFAM, este deverá entregar duas cópias impressas 
encadernadas em capa dura, pois uma delas será depositada na biblioteca e a outra 
na divisão de documentação da UFAM; 
 
§ 20º A dissertação só será aceita pela secretaria do Programa de Pós-graduação se 
estiver de acordo com o Guia de Normalização de Tese e Dissertação aprovado pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
 

CAPÍTULO 11 - DO DESLIGAMENTO 
 
Art. 36 - O aluno será desligado do curso quando ocorrer pelo menos uma das 
seguintes situações: 
I - Não se matricular regularmente em cada período letivo dentro do prazo fixado pelo 
Programa 
II - Caso o aluno obtiver mais de dois conceitos C ou dois conceitos C e uma 
reprovação ou duas reprovações 
III - Ultrapassar o prazo máximo permitido para entrega de projeto e plano de estudo 
(prazo máximo de 90 dias a partir do ingresso no curso), documentos referentes à 
matricula, estágio de docência, exame de qualificação e defesa de dissertação, 
integralização dos créditos em disciplinas (incluído estágio de docência), aprovação 
no exame de proficiência em língua estrangeira, exame de qualificação ou para 
defesa de dissertação, conforme prazos definidos anteriormente 
IV - Por sua própria solicitação 
V - Reprovar pela segunda vez no exame de qualificação 
 
 

CAPÍTULO 14 - DO GRAU ACADÊMICO 
 
Art. 37 - O prazo para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Tecnologia para 
Recursos Amazônicos é de no mínimo um ano e no máximo dois anos, sendo esse 
período contado a partir da data da matrícula inicial. 
 
Parágrafo único. Serão excluídas do cálculo eventuais concessões de trancamento 
total de matrícula. 
 
 

CAPÍTULO 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 38 - O Colegiado do Curso de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia para 
Recursos Amazônicos estabelecerá disposições transitórias para a compatibilidade 
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deste Regimento com a situação dos estudantes inscritos até a data de sua 
aprovação. 
 
Art. 39 - Este Regimento entrará em vigor a partir da data da sua aprovação pela 
Câmara de Pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Art. 40 - Os casos omissos ou não previstos no presente regimento serão resolvidos 
pelo Colegiado da Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos 
Amazônicos, com base na legislação vigente da UFAM. 
 
 


