
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
RESOLUÇÃO Nº 31/2003* 

 
* (Revogado pela Resolução nº 11/2010 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão). 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 12.449/03-94 – COMISSÃO DE 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CEPE; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adaptar o processo de criação de cursos de pós-
graduação lato sensu ao novo Estatuto da Universidade; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos mais céleres para a 
criação de cursos de pós-graduação lato sensu na UFES; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as atribuições dos diversos setores da 
Universidade envolvidos na análise dos projetos de curso de pós-graduação lato sensu; 
 
CONSIDERANDO Proposta de Resolução da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação – 
CEPE; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 25 de setembro de 2003, 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º Alterar o caput do artigo 21 e os artigos 56, 57, 58 e 73 do Regulamento Geral da 
Pós-Graduação constante da Resolução 25/95–CEPE, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 21. Os programas de Pós-Graduação fixarão, em seus respectivos regimentos, 
prazos máximos e mínimos para conclusão do curso, não podendo os cursos de Mestrado 
ter duração inferior a 12 meses e superior a 30 meses e os de Doutorado ter duração 
inferior a 24 meses e superior a 54 meses.  
 
Art. 55. Os Cursos de Pós-Graduação lato sensu serão criados pelo Conselho 
Universitário após análise e aprovação do projeto pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
 
§ 1o Os cursos serão propostos por Colegiados Acadêmicos da Universidade, tais como 
Departamentos, Centros, Programas de Pós-Graduação stricto sensu ou pela Câmara de 
Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
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§ 2o O Colegiado Acadêmico proponente será considerado o Colegiado Tutelar do Curso. 
 
Art. 56. Os projetos de Cursos de Pós-Graduação lato sensu deverão conter informações 
referentes a: 
  

I. Identificação: nome do curso, órgão proponente, tipo (Especialização ou 
Aperfeiçoamento), carga horária total, número de turmas e total de vagas, período de 
realização, nome e endereço da coordenação do curso e local de funcionamento do curso. 
 

II. Justificativa. 
 

III. Organização do Curso, explicitando: 
a) Objetivos; 
b) Clientela; 
c) Calendário do curso: período de realização, com datas, dias da semana, horário das 
aulas e demais atividades do curso; 
d) Número de vagas com previsão de bolsas; 
e) Requisitos e período previsto para inscrição; 
f) Critérios de seleção dos candidatos, dos bolsistas e atividades que deverão ser 
desenvolvidas por esses últimos; 
g) Critérios de avaliação de rendimento dos alunos; 
h) Descrição do trabalho final do curso e data limite para entrega. 
 

IV. Currículo do curso contendo os nomes das disciplinas, docentes responsáveis, ementas 
e carga horária. 
 

V. Quadro resumo do corpo docente, contendo a titulação, instituição e ano 
da obtenção do título, instituição/empresa onde trabalha e disciplina a ser ministrada. 
 
 

VI. Previsão de receitas e despesas, quando for o caso. 
 
§ 1º Devem ser anexados ao processo: 
 

I.  Currículo dos docentes que não possuem título de mestre, 
preferencialmente na plataforma Lattes;  
 

II. Termos de concordância assinados pelos docentes do curso, conforme prevê o artigo 
73; 
 

III. Cópia dos diplomas/certificados dos docentes não pertencentes à UFES; 
 

IV. Aprovação justificada do Colegiado Acadêmico proponente do curso da participação de 
docentes sem o título mínimo de mestre. 
 
§ 2º O Colegiado Acadêmico proponente deverá, antes da aprovação e encaminhamento 
do projeto de curso, verificar a existência de todas as informações e documentos exigidos.   
 
§ 3º Nos projetos oriundos de Departamentos, Centros ou Programas de Pós-Graduação 
stricto sensu, é exigida a manifestação do respectivo Conselho Departamental do Centro.  
  
Art. 57. Após aprovação pelo Conselho Departamental do Centro, o projeto do Curso será 
encaminhado à PRPPG. 
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 § 1º A PRPPG deverá analisar o projeto do curso e emitir parecer, pela sua aprovação ou 
pela sua rejeição, explicitando: 
I. Se o projeto de curso atende a legislação vigente; 
 

II. Se contém todas as informações e documentos exigidos pela UFES em geral e por esta 
resolução em particular.  
 
§ 2º Para elaboração de seu parecer, a PRPPG poderá solicitar informações da Câmara de 
Pós-Graduação, do Colegiado Acadêmico proponente ou de outros órgãos.  
 
§ 3º Recebendo parecer favorável da PRPPG o projeto será encaminhado ao Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e, se aprovado, será encaminhado ao Conselho 
Universitário. 
 
§ 4º Criado pelo Conselho Universitário, o Curso de Pós-graduação lato sensu será 
registrado na PRPPG, que fará o acompanhamento da sua execução, principalmente no 
que se refere ao cumprimento dos prazos, zelando pela observância deste Regulamento. 
 
§ 5º A coordenação do curso terá um prazo máximo de 3 (três) meses, a partir da data 
limite de entrega do trabalho final, para encaminhar à PRPPG relatório final do curso 
aprovado pelo Colegiado Tutelar e pelo Conselho Departamental.  
 
§ 6º O Colegiado Tutelar do curso será responsável pelo cumprimento do prazo previsto no 
parágrafo anterior.  
 
§ 7º Não cumprindo o prazo do inciso anterior, fica o Colegiado Tutelar impossibilitado de 
apresentar novos projetos de curso até o encaminhamento do respectivo relatório final, 
além de sofrer as sanções previstas em lei. 
 
Art. 58. O Conselho Universitário definirá os parâmetros gerais para a remuneração de 
pessoal e para o ressarcimento da UFES, na elaboração dos orçamentos dos Cursos de 
Pós-Graduação lato sensu. 
 
Art. 73. Somente poderão lecionar em Cursos de Pós-Graduação lato sensu professores 
cuja qualificação mínima seja título de Mestre, desde que concordem em participar dos 
mesmos, conforme disposto nos anexos I e II deste Regulamento.  
 
§ 1º Excepcionalmente, poderão lecionar docentes não portadores do título mínimo de 
Mestre se a qualificação for devidamente justificada e aprovada pelo Colegiado Acadêmico 
proponente. 
 
§ 2º O número de docentes sem título mínimo de Mestre não poderá ultrapassar 1/3 (um 
terço) do corpo docente. 
 
§ 3º A justificativa e apreciação da qualificação dos docentes não portadores do título 
mínimo de Mestre levarão em conta o currículo do professor e sua adequação ao plano 
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geral do curso e da disciplina pela qual ficará responsável.  
 
§ 4º A aprovação do professor não portador do título mínimo de Mestre somente terá 
validade para o Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento para o qual tiver sido aceito.” 
 
Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando aos 
projetos em curso já protocolados e que atendam integralmente à legislação vigente na 
data de protocolo. 
 
Art. 3º. Revogam-se a Resolução 44/2000-CEPE, o Artigo 3º da Resolução 31/2001-CEPE 
e as demais disposições em contrário. 
 
 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2003. 
 
 
 
 

Carlos Rogério Mello da Silva 
Na Presidência 
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