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2.2 CRIAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 
UNIDADE RESPONSÁVEL: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ) 

LEGISLAÇÃO: Portaria CAPES nº 88, de 27 de setembro de 2006 e Resolução nº 

200/2009/CONSEA, de 19 de fevereiro de 2009. 

 

CONCEITO: Definem-se como cursos de pós-graduação, para os fins desta Resolução, 

aqueles oferecidos a portadores de diploma de nível superior, nos níveis de 

especialização (lato sensu) e mestrado ou doutorado (stricto sensu). 

A vinculação de área entre a graduação cursada e o curso de pós-graduação 

pretendido pelo discente será estabelecida na proposta do curso, de acordo com as 

exigências legais e acadêmicas. 

Os cursos de pós-graduação da UNIR são iniciativa dos Departamentos, 

podendo ser oferecidos dentro de suas respectivas áreas de competência e afins. 

Definem-se como cursos de pós-graduação, para os fins desta Resolução, 

aqueles oferecidos a portadores de diploma de nível superior, nos níveis de 

especialização (lato sensu) e mestrado ou doutorado (stricto sensu). 

A vinculação de área entre a graduação cursada e o curso de pós-graduação 

pretendido pelo discente será estabelecida na proposta do curso, de acordo com as 

exigências legais e acadêmicas.   

Os cursos de pós-graduação da UNIR são iniciativa dos Departamentos, 

podendo ser oferecidos dentro de suas respectivas áreas de competência e afins. 

Os cursos interdisciplinares podem ser oferecidos pela iniciativa de um ou 

pela cooperação de dois ou mais Departamentos. 

Os cursos de pós-graduação da UNIR poderão ser oferecidos isoladamente 

ou em programas conjuntos, que contemplem mais de um curso do mesmo nível ou de 

níveis diferentes, de acordo com as possibilidades do(s) Departamento(s), a 

candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores, 

devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 



 

 

 

 

 

 
PODER EXECUTIVO   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN 

92 
 

Os cursos de pós-graduação da UNIR poderão ser oferecidos, nos termos da 

legislação vigente, nas seguintes modalidades: 

I. Institucional – o curso é de inteira responsabilidade da UNIR. 

II. Interinstitucional – o curso é oferecido em convênio com uma ou mais 

instituições ou contrato com sua Fundação de Apoio. 

Os cursos de pós-graduação da UNIR podem ser desenvolvidos, nos termos 

da legislação vigente, nos seguintes sistemas de oferecimento: 

I. Presencial – exige aulas regulares e presenciais, com freqüência mínima de 

75% para cada discente; 

II. À distância – oferecidos através das mais diversas formas de mídia, 

obedecidas as condições da legislação específica vigente. 

Os cursos de pós-graduação da UNIR podem ser implantados com os 

seguintes tipos de financiamento: 

I. Gratuito – todas as despesas de desenvolvimento das atividades 

previstas no curso, incluindo pagamento de docentes, são previstas no 

orçamento da própria instituição. 

II. Com financiamento externo total ou parcial – as despesas totais ou 

parciais de desenvolvimento do curso serão arcadas por uma instituição 

conveniada. Neste caso, as despesas concernentes a UNIR deverão estar 

previstas no orçamento da instituição. 

III. Auto-sustentável – o próprio curso gera todos os recursos financeiros 

necessários ao seu desenvolvimento. Neste caso, a administração financeira 

do curso fica a cargo de uma instituição de direito privado, devidamente 

conveniada com a UNIR para esta finalidade e, a administração acadêmica, a 

cargo do Departamento proponente, representado juridicamente pelo 

Coordenador do Curso. 
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REQUISITOS 

1. comprometimento institucional com o êxito da iniciativa, sendo requerida, no 

encaminhamento da proposta, a comprovação de ser o curso aprovado e 

apoiado pelos colegiados superiores e pelos dirigentes da instituição; 

2. clareza e consistência da proposta, que deve apresentar indicadores que 

comprovem a elevada qualificação do corpo docente, áreas de concentração, 

projetos de pesquisa, estrutura curricular, ementa de disciplinas, critérios de 

seleção de alunos e outros elementos devidamente definidos, articulados e 

atualizados, considerado o perfil da formação profissional pretendida e o 

estágio de desenvolvimento da área no País; 

3. competência técnico-científica para a promoção do curso, devendo a criação 

deste ser precedida da formação e maturação de grupos de pesquisa com 

produção intelectual relevante, em termos quantitativos e qualitativos, e em 

condições de assegurar a formação dos alunos na(s) área(s) de concentração 

prevista(s); 

4. quadro de docentes permanentes qualificado e suficiente para garantir a 

regularidade e qualidade das atividades de ensino, pesquisa e orientação do 

curso, no que diz respeito ao número, ao regime de dedicação ao programa e à 

competência acadêmica de seus integrantes; 

5. infra-estrutura de ensino e pesquisa adequada para o desenvolvimento das 

atividades previstas, no que se refere a instalações físicas, laboratórios, 

biblioteca, equipamentos de pesquisa e de informática atualizados e 

disponíveis para utilização de professores e alunos, conexões com a rede 

mundial de computadores, condições de acesso às fontes de informações 

multimídias e apoio administrativo, bem como os demais recursos relevantes 

para a área. 

6. É indispensável para a proposta de implantação de cursos de pós-graduação 

stricto sensu que o Departamento proponente possua grupo de pesquisa na 

mesma área de conhecimento do curso proposto. 
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7. Os cursos de pós-graduação stricto sensu da UNIR contemplarão, 

obrigatoriamente, defesa de dissertação ou tese na própria UNIR. 

8. Os cursos de pós-graduação oferecidos na modalidade à distância obedecerão 

às mesmas exigências de proposição e defesa de trabalho de conclusão que os 

cursos presenciais. 

9. A UNIR admite, nos termos da legislação vigente:  

a) A defesa direta de tese doutoral em seus cursos; 

b) A revalidação de títulos de mestrado e doutorado.  

PROCEDIMENTOS 

1. Os cursos de pós-graduação da UNIR são iniciativa dos Departamentos, 

podendo ser oferecidos dentro de suas respectivas áreas de competência e 

afins. 

2. Os cursos de pós-graduação stricto sensu, compreendendo mestrado e 

doutorado, são sujeitos à exigência de autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento prevista na legislação. 

3. Os critérios e parâmetros específicos de cada área ou campo do conhecimento 

são definidos pelas comissões de área, aprovados pelo CTC e divulgados no 

sítio da Capes. 

4. As propostas de cursos a serem submetidas à avaliação da Capes devem ser 

encaminhadas por via eletrônica, exclusivamente por meio da utilização do 

Aplicativo para Propostas de Cursos Novos, APCN. 

5. O encaminhamento das propostas de curso deve efetuado pela pró-reitoria de 

pós-graduação da instituição de ensino ou pesquisa, ou órgão equivalente, 

dentro do prazo para esse fim fixado, mediante a adoção dos seguintes 

procedimentos: 

I. preenchimento do aplicativo APCN disponibilizado no sítio da Capes; 
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II. cadastramento ou atualização na Plataforma Lattes do CNPq dos currículos 

de todos os docentes e pesquisadores do quadro permanente e de colaboradores 

do curso; 

III. anexação ao APCN de arquivos contendo cópias dos seguintes 

documentos: 

a) regimento ou regulamento do curso; 

b) comprovante da aprovação, pelo colegiado competente da IES, da criação 

do curso; 

c) estatuto e regimento atualizado das IES, exigido exclusivamente no caso 

de esta não possuir curso de pós-graduação acompanhado e avaliado pela 

Capes, em qualquer área do conhecimento, não sendo, portanto, tal 

instituição cadastrada no Sistema Nacional de Pós-Graduação, SNPG. 

IV - encaminhamento eletrônico do PCN e anexos, conforme as orientações 

definidas pelo referido aplicativo. 

6. As propostas de cursos que não atendam a todas as exigências não merecerão 

apreciação técnica, sendo indeferidas, preliminarmente, pela Diretoria de 

Avaliação. 

7. A proposta de implantação de um curso ou programa de pós-graduação stricto 

sensu na UNIR deverá obedecer ao seguinte trâmite: 

I – elaboração de um projeto por equipe técnica do Departamento ou por ele 

especialmente convidada para tanto, composta por, no mínimo, três doutores 

da área do curso, projeto em que constem: 

a) Tipologia do curso: modalidade, sistema de oferecimento e modo de 

financiamento;  

b) Proposta pedagógica completa do curso, incluindo ementas de disciplinas 

e regimento adequado às especificidades do curso; 

c) Corpo docente exclusivamente formado de doutores, com respectivos 

currículos e cartas de aceite de participação no curso; 
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d) Programa de oferecimento de disciplinas do curso; 

e) Planilha orçamentária com especificação das fontes de financiamento; 

f) Condições físicas e tecnológicas necessárias ao desenvolvimento do curso 

e planilha da logística existente e dos investimentos necessários; 

g) No caso de curso auto-sustentável, carta de aceite e comprovação do 

acervo técnico da instituição de direito privado que fará gerenciamento 

financeiro do curso; 

II – aprovação do projeto no Conselho do Departamento; 

III – aprovação do projeto no Conselho de Campus ou Núcleo; 

IV – avaliação do projeto e expedição de parecer técnico pela PROPESQ; 

V - aprovação do projeto na Câmara de Pós-Graduação do CONSEA; 

  


