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RESOLUÇÃO Nº 150, DE 6 DE JUNHO DE 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
considerando os documentos constantes do Processo n° 23104.010198/2009-13, resolve,  ad 
referendum:

Art. 1º  Aprovar o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Doenças 
Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, nos termos desta Resolução.

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 2°  Os Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Doenças  Infecciosas  e  Parasitárias,  vinculados  à  Faculdade  de  Medicina,  regem-se  pelas 
Normas  para  Pós-Graduação  stricto  sensu da  UFMS,  estabelecidas  pelo  Conselho  de 
Pesquisa e Pós-Graduação, em seus aspectos gerais, e em seus aspectos específicos, por este 
Regulamento.

Art. 3°  O Programa tem por objetivo a formação de pesquisadores e docentes de 
ensino superior na área de concentração Doenças Infecciosas e Parasitárias.

Art.  4°   O  Curso  de  Mestrado  tem  por  objetivo  o  aprofundamento  do 
conhecimento  técnico  e  acadêmico,  possibilitando  a  formação  de  docentes  para  o  ensino 
superior, bem como o desenvolvimento de habilidades para realizar pesquisas e desenvolver 
processos, produtos e metodologias na área de concentração do Programa. 

Art. 5°  O Curso de Doutorado objetiva o desenvolvimento de habilidades para 
conduzir pesquisas originais e independentes, na área de concentração do Programa.

Art.  6°   O  Curso  de  Mestrado  incluirá  a  preparação  e  defesa  obrigatória  de 
dissertação, na qual será demonstrado o domínio e a capacidade de sistematização do tema e 
da metodologia científica.

Art. 7º  O Curso de Doutorado envolverá a preparação e defesa obrigatória de tese 
original segundo o formato estabelecido pelo programa.

Art. 8°  O Programa funciona na modalidade presencial e é organizado no modelo 
de ensino, pesquisa e orientação.

Parágrafo único. Poderão ser realizadas esporadicamente atividades de ensino a 
distância.

Art. 9°  Incluindo os prazos para elaboração e defesa da dissertação de mestrado, 
da tese de doutorado, os prazos mínimos e máximos para o aluno completar o curso são:

I - mínimo de doze e máximo de vinte e quatro meses para o mestrado; e
II  -  mínimo  de  vinte  e  quatro  e  máximo  de  quarenta  e  oito  meses  para  o 
doutorado.
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Parágrafo  único.  Excepcionalmente,  perante  a  apresentação  ao  Colegiado  de 
Curso  de  razões  amplamente  justificadas  e  de  cronograma  que  claramente  indique  a 
viabilidade de conclusão pelo aluno, o prazo máximo pode ser prorrogado ou o prazo mínimo 
reduzido pelo período de seis  meses,  no caso do mestrado,  e de doze meses,  no caso do 
doutorado, excluindo-se os períodos de trancamento geral de matrícula.

CAPITULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art.  10.   O  Colegiado  de  Curso  dos  Cursos  de  Mestrado  e  Doutorado  será 
constituído  por  quatro  docentes  do  Corpo  Permanente  portadores  de  título  de  doutor  ou 
equivalente, eleito entre seus pares, com mandato estabelecido no Regimento Geral da UFMS, 
permitida  uma recondução,  respeitando-se o limite  de cinquenta  por  cento  do número  de 
docentes  do  curso,  e  por  um  representante  discente  indicado  pelo  Diretório  Central  dos 
Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma recondução.

Art. 11.  As atribuições do Colegiado de Curso e do Coordenador de Curso estão 
previstas no Regimento Geral da UFMS e nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu.

Capítulo III
Do Quadro Docente

Art. 12.  Observando-se os dispositivos previstos nas Normas para Pós-Graduação 
Stricto  Sensu,  o  credenciamento,  recredenciamento  e  descredenciamento  de  docentes 
permanentes,  colaboradores  e  visitantes  serão  homologados  pelo  Colegiado  de  Curso  de 
acordo com as regras dispostas neste  Regulamento,  que atende ao documento  de área da 
Medicina II da Capes e à Portaria Capes que define as categorias de docentes que compõem 
os Programas de Pós-Graduação stricto sensu.

Art. 13.  A seleção de novos credenciamentos se fará por meio de edital, que será 
lançado pelo Colegiado de Curso, sempre que houver necessidade de novos docentes. 

§  1º   Será  constituída  Banca  de  Seleção  de  Credenciamento  para  avaliar  o 
cumprimento dos requisitos e classificação dos candidatos, conforme pontuação prevista em 
cada edital. 

§ 2º  Serão credenciados, por ordem de classificação, o quantitativo necessário 
para compor o quadro de docentes estabelecidos pela Capes e pelo Colegiado de Curso.

§  3º   Para  ser  credenciado  como  docente  permanente  e  colaborador  será 
necessário atender aos seguintes requisitos abaixo: 

I - ter título de doutor há pelo menos dois anos;
II - ser da área da Saúde e/ou afins, com pesquisas na área de concentração e 

linhas de pesquisa do Programa;
III - ter pontuação de publicação média mínima de duzentos pontos nos últimos 

quatro  anos  e  pelo  menos  um  artigo  publicado  em  revistas  nos  estratos  A1,  A2  e  B1 
considerando a área da Capes Medicina II;

IV  -  ter  orientado  iniciação  científica,  trabalho  de  conclusão  de  curso  de 
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graduação, especialização, mestrado ou doutorado; e
V - atender os demais requisitos da Portaria da Capes que define as categorias de 

docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação stricto sensu.

Art.  14.   Os  docentes  serão  credenciados  como  permanente  ou  colaborador, 
atendendo os critérios definidos na Portaria Capes que define as categorias de docentes que 
compõem os Programas de Pós-Graduação stricto sensu. 

Art.  15.  O documento de avaliação da área de Medicina 2 estabelece que no 
mínimo setenta por cento do corpo docente seja composto por docentes permanentes. 

Art.  16.  O critério  para  credenciamento  na  categoria  docente  permanente  será 
atender os requisitos do art. 12 deste Regulamento, as definições de docente permanente da 
Capes que define as categorias de docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação 
stricto sensu e  estar  entre  os setenta  por cento dos docentes  com a maior  pontuação em 
publicação no quadriênio. 

Parágrafo único. Os demais docentes serão credenciados como colaborador.

Art. 17.  O Colegiado de Curso avaliará, a cada período de avaliação Capes, a 
situação de cada docente visando ao seu recredenciamento ou descredenciamento, de acordo 
com  informações  contidas  no  Currículo  da  Plataforma  Lattes  do  CNPQ,  cuja 
responsabilidade à sua atualização caberá aos próprios docentes. 

Parágrafo único. São requisitos para recredenciamento:
I - manter pontuação de publicação média mínima de duzentos pontos nos últimos 

quatro anos e pelo menos um artigo publicado em revistas nos estratos A1, A2 e B1;
II  -  ter  aluno de  mestrado  ou doutorado sob sua  orientação  no Programa nos 

últimos dois anos; e
III - ter ofertado disciplina no programa no quadriênio. 

Art.  18.   Serão descredenciados  os  docentes  que não atenderem aos seguintes 
requisitos: 

I - ter pontuação de publicação média mínima de duzentos pontos nos últimos 
quatro anos e pelo menos um artigo publicado em revistas nos estratos A1, A2 e B1 

II - ter pelo menos um aluno de mestrado ou doutorado sob sua orientação no 
programa nos últimos dois anos; e

III - ter ofertado disciplina no Programa no quadriênio.

§ 1º  Os docentes descredenciados deverão concluir suas orientações, salvo em 
casos excepcionais que serão decididos pelo Colegiado de Curso. 

§ 2º  O docente descredenciado poderá solicitar recredenciamento após o prazo 
mínimo de dois anos.

Art.  19.   Cada  disciplina  terá  um  docente  como  responsável  aprovado  pelo 
Colegiado de Curso,  que executará  e/ou coordenará as atividades  de ensino programadas, 
podendo contar com colaboradores, reconhecidamente competentes.
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Art. 20.  As atribuições do professor orientador estão definidas nas Normas para 
Pós-Graduação stricto sensu. 

Parágrafo único. O coorientador deverá contribuir com o desenvolvimento da tese 
ou dissertação, pela sua atuação em área complementar e ou diversa daquela do orientador. 

Art.  21.   A  mudança  de  orientador  ou  coorientador  poderá  ser  solicitada  ao 
Colegiado de Curso por meio de requerimento do orientador ou orientando, com ciência de 
ambos, acompanhado de justificativa do requerente e parecer da linha de pesquisa, cabendo ao 
Colegiado julgar cada Caso.

Art. 22.  O Professor Orientador poderá submeter à aprovação do Colegiado de 
Curso  o  requerimento  de  participação  de  pesquisadores-doutores  vinculados  ou  não  ao 
Programa na condição de coorientadora. 

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

Art. 23.  O aluno regular deverá obter, no mínimo:
I - no Curso de Mestrado, cinquenta e quatro créditos para diplomação; e
II - no Curso de Doutorado, oitenta e seis créditos para diplomação.

Parágrafo único.  Os créditos serão distribuídos conforme a estrutura curricular do 
Curso.

Art. 24.  Durante qualquer período poderão ser ofertadas disciplinas de natureza 
suplementar ou sob a forma concentrada para atender às necessidades do Programa.

Art. 25.  As atividades dividem-se em:
I  -  disciplinas,  classificadas  em  obrigatórias  ou  optativas,  compreendem  o 

conjunto de atividades e estudos correspondentes ao programa didático;
II - seminários de pesquisa;
III - estágio de docência;
IV - atividades especiais;
V - elaboração de dissertação ou tese; e
VI - defesa de dissertação ou tese.

§1º  Os seminários de pesquisa são divididos em:
I -  seminários de linhas de pesquisa: constituem-se espaço de apresentação de 

projeto de pesquisa. 
II  -  seminários  sobre  temas  contemporâneos:  configuram-se  como  espaços  de 

atualização  de  conhecimentos  na  área  de  concentração,  possibilitando  a  incorporação  de 
saberes aos projetos de pesquisa, bem como, lócus privilegiado para a avaliação dos avanços 
das pesquisas dos alunos.

§  2º   O  estágio  de  docência,  obrigatório  aos  alunos  bolsistas,  compreende 
atribuições relativas a encargos acadêmicos associados a atividades acadêmicas na graduação 
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ou em cursos  pós-graduação  lato  sensu,  sob  a  supervisão  de  seu  orientador,  seguindo  a 
regulamentação específica das agências financiadoras das bolsas. 

§  3º   São  atividades  especiais  aquelas  relacionadas  ao  projeto  de  pesquisa 
desenvolvido no curso, desde que desenvolvidas durante o período do Curso, e integram a 
estrutura curricular no limite de até vinte e cinco por cento dos créditos exigidos para cada 
curso e compreendem: 

I - autoria de livro científico completo cujos conteúdos expressem resultados de 
pesquisa  original,  publicado  por  editora  conceituada  como  Qualis  Internacional  –  seis 
créditos.

II  -  editoria  ou  organização  de  livro  científico  cujos  conteúdos  expressem 
resultados de pesquisa original, publicado por editora conceituada como Qualis Internacional 
– quatro créditos.

III - autoria de capítulo de livro científico cujos conteúdos expressem resultado de 
pesquisa original,  publicado por  editora  conceituada  na  área como Qualis  Internacional  –
quatro créditos.

IV - autoria de artigos em periódico científico, conceituado pela área da Medicina 
como:

a) Qualis A1, cinco créditos;
b) Qualis A2, quatro créditos;
c) Qualis B1, três créditos;
d) Qualis B2, dois créditos; e
e) Qualis B3, um créditos;
V - produção científica - até dez créditos. Quando os artigos científicos forem 

utilizados para compor a tese Doutorado, no caso de o aluno ter optado por esta forma de 
apresentação, os que excedem o número de três, serão contados como créditos acadêmicos.

VI - a participação em evento científico com apresentação de trabalho completo, 
resumo expandido e ou apresentação oral, relacionados à área de concentração do Programa, 
poderá ser pontuada de dois a três créditos;

a) evento científico nacional ou regional – dois créditos; e 
b) evento científico internacional – três créditos 

Art. 26.  Poderão ser atribuídos ou convalidados créditos, conforme o caso, nas 
seguintes situações: 

I – os créditos obtidos em programas de pós-graduação stricto senso reconhecidos 
pela Capes, inclusive neste programa, poderão ser convalidados conforme §4º do art. 46, deste 
Regulamento.

II  -  o  aluno  poderá  cursar  disciplinas  oferecidas  em  outros  cursos  de  pós-
graduação e estágios, sempre que necessário, para completar sua formação, e deverá fazê-lo 
quando seu orientador julgar necessário para que atinja um alto nível de sua especialização. 

Parágrafo único. No que se refere o inciso II deste artigo, o aluno terá como limite 
máximo, quatro créditos, por estágio e disciplinas podendo, estes créditos ser convalidados 
conforme §4º do art. 46, deste Regulamento.

CAPÍTULO V
DA ADMISSÃO
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Art. 27.  O ingresso dos candidatos aos cursos de Mestrado e de Doutorado se 
dará mediante aprovação do candidato em Processo Seletivo regulado por Edital de Seleção.

§ 1º  A organização e a realização do Processo Seletivo serão de responsabilidade do 
Colegiado de Curso,  que constituirá  Comissão  de Seleção composta  de professores de cada 
Curso.

§ 2°  O Edital relativo ao Processo Seletivo de que trata este Regulamento será 
publicado no Boletim de Serviço  Eletrônico  e  em portais  da UFMS na internet,  e  o  seu 
extrato, em pelo menos um jornal de grande circulação.

§ 3°  O resultado final do Processo Seletivo, depois de decididos todos os recursos 
interpostos, será homologado pelo Colegiado de Curso, e divulgado na Secretaria do Curso, 
no site  do Curso e  no site  da Propp, reservando-se ao Colegiado a publicação da ordem 
classificatória dos candidatos.

Art. 28.  Para seleção ao Programa somente serão aceitos candidatos graduados 
em cursos superiores na área de Ciências da Saúde e áreas afins, devidamente reconhecidos 
pelo MEC.

Art. 29.  As inscrições para seleção obedecerão ao calendário escolar elaborado 
pelo Programa de acordo com o ano letivo da Instituição.

Art. 30.  Os candidatos à seleção ao curso de Doutorado devem ser portadores do 
título de Mestre, emitido por Instituição reconhecida pela Capes. 

Parágrafo único.  Em caráter excepcional o Colegiado de Curso poderá aceitar 
inscrição  para  seleção  ao  curso  de  Doutorado,  de  docente  ou  pesquisador  sem título  de 
Mestre,  desde que o candidato possua produção científica relevante e projeto de pesquisa 
inédito e original. 

Art.  31.   A  admissão  de  candidatos  estrangeiros  sem  visto  permanente  será 
admitida desde que seguidas as instruções do Edital de Seleção.

Art. 32.  A seleção e classificação de estudantes estrangeiros serão realizadas por 
comissão  específica  designada  pelo  Colegiado  de  Curso,  sob  as  condições  definidas  nos 
convênios ou acordos firmados.

Art. 33.  O número de vagas para alunos estrangeiros será fixado pelo Colegiado 
de Curso e respeitará a quantidade total de vagas ofertadas para o Curso de Mestrado e para o 
Curso de Doutorado.

Art. 34.  O Curso não admitirá reingresso de alunos desligados que não seja por 
Processo Seletivo.

CAPÍTULO VI
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DA MATRÍCULA

Art. 35.  A matrícula para os candidatos aprovados no Processo Seletivo deverá 
ser efetuada no prazo previsto em edital de seleção ou aviso publicado pelo Curso.

§  1º   O  período,  o  horário,  o  local  e  a  documentação  de  matrícula  serão 
especificados no Portal de Pós-graduação da UFMS e na Secretaria de Curso.

§ 2º   Após a  matrícula,  o aluno estará  sujeito  ao Regulamento  de Curso e às 
demais normas superiores.

§ 3º  A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para matrícula até a data 
indicada ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará o cancelamento da 
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Processo Seletivo e anulação de todos os 
atos com respeito a ele praticados pela Comissão de Seleção, ainda que já tenha sido publicada a 
resolução de homologação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Art. 36.  Será considerado desistente o aluno que deixar de renovar sua matrícula 
e não apresentar justificativa ao Colegiado do Curso, até trinta dias após a matrícula.

Art.  37.   Será  admitida  matrícula  de  aluno  especial  de  acordo  com  a 
disponibilidade de vagas, se obtida a anuência do professor responsável pela disciplina, sem 
prejuízo dos demais itens dispostos nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu, 

Art.  38.   No caso  de  o  aluno  especial  desejar  passar  a  aluno regular,  deverá 
submeter-se às exigências do Processo Seletivo.

Art.  39.   Será  admitida  matrícula  de  aluno  visitante  desde  que  observado  o 
disposto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu 

CAPÍTULO VII
SISTEMA DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

Art. 40.  O sistema de avaliação e frequência respeitará o disposto nas Normas 
para a Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

Art.  41.   O registro  da frequência  nas  atividades  didáticas  será realizado pelo 
docente responsável pela atividade.

Art.  42.   Em caso de doença que impeça o pós-graduando de atingir  o limite 
mínimo de frequência,  de acordo com a legislação específica  vigente,  ser-lhe-á permitido 
compensar a frequência insuficiente por meio de atividades estabelecidas pelo responsável da 
disciplina.

Art.  43.   A  cada  disciplina  cursada  deve  corresponder  uma  avaliação  do 
desempenho do aluno.

Art.  44.   A avaliação  será  de  exclusiva  alçada  do  professor  responsável  pela 
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atividade conforme explicitada em seu plano de ensino, sendo realizados por meio de provas, 
trabalhos e/ou projetos e levará em conta a participação e o interesse demonstrados pelo aluno 
e sendo expressa em notas e conceitos.

Art. 45.  O desligamento de alunos obedecerá ao previsto nas Normas para Pós-
Graduação stricto sensu.

Parágrafo único.  Além do previsto nas normas, também será desligado do curso 
aluno que:

I - obtiver mais de uma reprovação na mesma disciplina por falta ou desempenho 
insuficiente;

II - não realizar a matrícula dentro dos prazos estabelecidos
III – não cumprir as atividades previstas, incluindo a defesa da dissertação, dentro 

dos prazos regulamentares;
IV - por sua própria iniciativa;
V - por solicitação do orientador,  mediante justificativa,  garantido o direito de 

defesa do aluno; ou
VI - outra situação, a critério e após análise do Colegiado de Curso.

CAPÍTULO VIII
DOS REQUERIMENTOS

Art.  46.   Além do previsto nas Normas para Pós-Graduação  stricto sensu,  os 
alunos poderão realizar requerimentos de acordo com as regras deste artigo.

§ 1°  O trancamento geral de matrícula só poderá ocorrer, por motivo justificado, 
nos casos em que fique comprovado o impedimento involuntário do aluno para exercer suas 
atividades acadêmicas.

§ 2°  O trancamento Geral de Matrícula não poderá ser concedido por mais de um 
semestre letivo durante a permanência do aluno no curso, exceto por razões de saúde.

§ 3°  O trancamento em disciplinas isoladas só poderá ser feito em no máximo 
uma  disciplina  por  semestre,  com  anuência  do  orientador  do  acadêmico,  e  poderá  ser 
concedido desde que não tenha sido ultrapassado período maior que vinte e cinco por cento da 
duração da disciplina, a contar da data de início.

§ 4°  A convalidação de créditos obtidos em programas de pós-graduação stricto 
sensu reconhecidos pela Capes, inclusive neste Programa, poderá a critério do Colegiado, 
ocorrer até o limite de setenta por cento dos créditos exigidos para o Curso, desde que o 
conceito final seja igual ou superior a “B” e cursados há, no máximo, quatro anos da data do 
requerimento

§ 5 °  Os requerimentos de transferência e de desligamento serão analisados pelo 
Colegiado de Curso.

CAPÍTULO IX
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DA QUALIFICAÇÃO E DEFESA

Art. 47.  Completados os créditos exigidos para diplomação, e antes da defesa da 
dissertação ou tese, o candidato deverá submeter-se ao Exame de Qualificação até o vigésimo 
mês, para o Mestrado, e o quadragésimo quarto mês, para o doutorado.

Art. 48.  O Exame de Qualificação constará de arguição pela Banca Examinadora, 
versando sobre o tema escolhido para dissertação ou tese.

Art. 49.  A Banca será constituída pelo orientador e por outros dois professores 
aprovados pelo Colegiado de Curso,  após proposição  do orientador.  Além da modalidade 
presencial a banca poderá ocorrer na modalidade a distância.

Art.  50.   A avaliação  será  feita,  individualmente,  pelos  membros  da  Banca  e 
expressa nas modalidades:

I - aprovado; ou
II - reprovado

Art.  51.   O candidato  inabilitado  poderá  repetir  uma  única  vez,  o  Exame  de 
Qualificação, no máximo três meses após o primeiro realizado. 

Art.  52.   Para  ser  aprovado no Exame de Qualificação,  o  aluno deverá  obter 
conceitos de aprovação de, pelo menos, dois dos examinadores.

Art. 53.  Não será aberta ao público a sessão para o exame de qualificação.

Art. 54.  A Defesa de Dissertação ou Tese é a fase final do curso e deverá ser 
requerida pelo Orientador ao Colegiado de Curso com antecedência mínima de trinta dias 
antes  da  data  sugerida  para  a  realização  da  Defesa,  e  após  o  aluno  ter  cumprido 
satisfatoriamente as seguintes exigências: 

I – ter completado os créditos mínimos em atividades;
II – ter sido aprovado no Exame de Qualificação; e
III- informar opções de datas e a indicação de nomes para a composição da Banca 

de Defesa. 

Art. 55.  A solicitação de defesa de dissertação, quando solicitada ao Colegiado, 
deverá ser acompanhada: de quatro cópias da dissertação; do artigo a ela correspondente; e 
em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos e ou animais, do parecer favorável do 
respectivo Comitê de Ética em Pesquisa.

Art. 56.  A dissertação do Mestrado poderá ter formato tradicional, contendo os 
seguintes  elementos:  título,  introdução,  contextualização  do objeto  da pesquisa,  objetivos, 
material e métodos, resultados, discussão, conclusões e referências bibliográficas.

Parágrafo único.  A critério  do orientador  e  do aluno,  a  dissertação poderá ser 
apresentada no formato de artigo contendo: introdução; contextualização do tema; objetivos; 
separata do(s) artigo(s), relacionados ao tema da tese; conclusões; referências bibliográficas.

Art.  57.   A  defesa  de  dissertação  será  pública  e  far-se-á  perante  Banca 
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Examinadora,  aprovada  pelo  Colegiado  de  Curso,  constituída:  pelo  orientador;  por  dois 
integrantes titulares, sendo pelo menos um deles não vinculado ao programa; e um suplente.

Parágrafo único.  Fica vedada a participação de coorientador em banca de defesa 
de Dissertação, exceto quando da ausência do orientador.

Art.  58.   A  sessão  de  defesa  da  dissertação,  presidida  pelo  orientador,  será 
constituída de uma apresentação do trabalho desenvolvido pelo pós-graduando, seguido de 
arguições pelos demais membros da Banca Examinadora. 

§ 1º  Além da modalidade presencial  a banca poderá ocorrer na modalidade a 
distância.

§ 2º  O pós-graduando poderá contar com tempo similar, ao utilizado por cada 
membro da Banca Examinadora, para a sua defesa.

Art.  59.   Após  a  arguição,  a  Banca  Examinadora  reunir-se-á  e,  levando  em 
consideração  o  domínio  do  tema,  a  capacidade  de  sistematização  e  de  utilização  de 
metodologia científica adequada, atribuirá o resultado final nos seguintes termos:

I - aprovado;
II - aprovado com revisão; ou
III - reprovado.

Art. 60.  Em caso de resultado: “aprovado com revisão”, o pós-graduando deverá 
proceder às alterações recomendadas pela Banca Examinadora.

Art. 61.  O prazo para a apresentação da versão definitiva da dissertação, com 
parecer  do  orientador  sobre  o  atendimento  das  recomendações  feitas  pela  Banca 
Examinadora, será de trinta dias.

Art. 62.  A versão definitiva da dissertação deverá ser entregue à Secretaria do 
Programa em sete  exemplares,  acompanhada de  uma cópia  gravada em CD-R, que serão 
destinados  ao  arquivo do Programa,  aos  membros  da  Banca  Examinadora  e  à  Biblioteca 
Central da UFMS.

Parágrafo único.  Somente após a entrega definitiva dos exemplares e documentos 
relacionados será liberada pela Secretaria do Programa a cópia da Ata de Defesa e instruído o 
processo para a emissão do Diploma.

Art. 63.  A tese de Doutorado deverá ser baseada em artigos, com as seguintes 
seções: introdução; contextualização do tema; objetivos; separata do(s) artigo(s), relacionados 
ao tema da tese;  discussão -  articulação do conteúdo dos  artigos;  conclusões;  referências 
bibliográficas não explicitadas nos artigos.

§ 1°  Quanto ao(s) artigo(s) constante(s) da tese, será necessário ao menos um 
artigo publicado ou aceito para publicação, como primeiro autor em revista indexada na área 
da Medicina II.
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§ 2°  O(s) artigo(s) deverá(ão), na totalidade, somar oitenta pontos de acordo com 
pontuação estabelecida, segundo o Qualis, pela comissão de avaliação de área da Medicina II 
e atribuída pelo colegiado do Curso.

Art. 64.  A defesa de tese será pública e far-se-á perante Banca Examinadora, 
aprovada pelo Colegiado de Curso, constituída pelo professor orientador, como presidente e 
por quatro outros membros titulares sendo, pelo menos, dois deles não vinculado ao Programa 
e dentre esses pelo menos um não pertencente ao quadro da UFMS; e um suplente. 

Parágrafo único.  Ao orientador será facultada a palavra no final da apresentação e 
arguição.

Art. 65.  Fica vedada a participação de coorientador em banca de defesa de tese, 
exceto quando da ausência do orientador.

Art. 66.  A sessão de defesa da tese, presidida por um dos membros da Banca, será 
constituída de uma apresentação do trabalho desenvolvido pelo pós-graduando, seguido das 
arguições pelos demais membros da Banca. 

§ 1º  Além da modalidade presencial  a banca poderá ocorrer na modalidade a 
distância.

§ 2º  O pós-graduando poderá contar com tempo similar ao utilizado por cada 
membro da Banca Examinadora para a sua defesa.

Art.  67.   Após  a  arguição,  a  Banca  Examinadora  reunir-se-á  e,  levando  em 
consideração  o  domínio  do  tema,  a  capacidade  de  sistematização  e  de  utilização  de 
metodologia científica adequada, atribuirá o resultado final nos seguintes termos:

I - aprovado;
II - aprovado com revisão; ou
III - reprovado.

Art. 68.  Em caso de resultado: “aprovado, com revisão”, o pós-graduando deverá 
proceder as alterações recomendadas pela Banca Examinadora.

 
Art. 69.  O prazo para a apresentação da versão definitiva da tese, em quaisquer 

dos seus formatos, com parecer do orientador sobre o atendimento das recomendações feitas 
pela Banca Examinadora, será de trinta dias.

Art. 70.  A versão definitiva da tese deverá ser entregue à Secretaria do Programa 
em sete exemplares, acompanhada de uma cópia gravada em CD-R, que serão destinados ao 
arquivo do Programa,  ao  orientador,  aos  membros  da  Banca  Examinadora  e  à  Biblioteca 
Central da UFMS.

Parágrafo único.  Somente após a entrega definitiva dos exemplares e documentos 
relacionados  será  liberada  pela  Secretaria  do  Programa  a  cópia  da  Ata  de  Defesa  e  será 
instruído o processo para a emissão do Diploma.

Art. 71.  A expedição do diploma de Mestre ou de Doutor ficará condicionada à 
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homologação, pelo Colegiado de Curso, da ata elaborada pela Banca Examinadora.

Art.  72.   O aluno regular concluinte  do Curso de Mestrado ou de Doutorado, 
conforme  o  caso  fará  jus  ao  título  de  Mestre  ou  de  Doutor  em  Doenças  Infecciosas  e 
Parasitárias.

CAPÍTULO X
DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Art. 73.  As bolsas de estudo, quando disponíveis, serão distribuídas de acordo 
com as definições contidas nas normas para a atribuição de bolsas, devendo, ainda, ser criada 
uma  Comissão  de  Bolsas  que  se  incumbirá  da  análise  dos  pedidos,  identificará  os  pós-
graduandos aptos e encaminhará o resultado ao Colegiado de Curso para análise e parecer.

§ 1°  A Comissão de Bolsa de Estudo, designada pelo Colegiado de Curso, com 
mandato de três anos, será composta pelo Coordenador de Curso, como presidente, por um 
outro docente do curso e por um representante dos alunos do Curso.

§  2º   Caberá  a  Comissão  definir  os  requisitos  para  a  concessão,  duração, 
interrupção, substituição e suspensão de bolsa. 

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 74.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito 
de sua competência.

Art. 75.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com vigência 
para as turmas que ingressarem a contar do primeiro semestre letivo de 2016.

Art. 76.  Fica revogada a Resolução n° 38, de 7 de abril de 2014.

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR
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