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TÍTULO I 
DO PROGRAMA E SEUS OBJETIVOS 

 

Art. 1 – O Programa de Pós-Graduação em Ciência  

Animal da Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, tem 

por objetivo qualificar pessoal e gerar conhecimentos 

visando à pesquisa, particularmente, voltada ao interesse 

regional, contribuindo, dessa forma, para desenvolvimento 

sócio-econômico da região Oeste do estado de São 

Paulo. O Programa também se propõe a contribuir para 

formação de Mestres e Doutores voltados à área 

proposta.  

 

§ 10 – A Área de Concentração do Curso de 

Pós-Graduação foi estruturada de acordo com as normas 

estatutárias promulgadas pelo Conselho Federal de 

Educação, pelo Estatuto e Regimento da Unoeste, pelo 

Regimento Geral de Pós-Graduação da Unoeste e por 

este Regulamento. 

 

Art. 2 – O Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da Unoeste, área de concentração em 

Fisiopatologia Animal, compreende os Cursos de 

Mestrado e Doutorado e conferem respectivamente os 

títulos acadêmicos de Mestre e de Doutor. 

 

Art. 3 – O Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal compreende um conjunto de disciplinas e 

atividades diversas que possibilitam sólida formação na 

Área de Concentração em Fisiopatologia Animal. 

 

Art. 4 – O Programa de Pós-Graduação abrangerá 

estudos avançados, atividades de investigação no 

domínio específico da Área de Concentração e outras, de 

igual nível, em matérias de interesse geral. 

 

§ 10 – A área de interesse geral incluirá 

disciplinas e atividades ligadas a campos específicos de 

conhecimento, objeto dos estudos de interesse do aluno, 

destinadas à sua formação científica. 

 

§ 20 – A área de interesse geral, denominada de 

Área de Domínio Conexo, inclui disciplinas e atividades 

complementares, convenientes e/ou necessárias à 

formação pretendida. 

 

Art. 5 – Além da frequência, aprovação nas disciplinas, 

atividades complementares (Anexo 1) e desenvolvimento 

teórico-prático do projeto de pesquisa, os alunos deverão 

submeter-se ao Exame Geral de Qualificação, bem como 

apresentar e defender publicamente a Dissertação de 

Mestrado ou Tese de Doutorado. 

 

 

TÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 6 – As atividades do Programa em Ciência Animal, 

Área de Concentração Fisiopatologia Animal serão 

coordenadas pelo Colegiado do Curso, presidido por um 

Coordenador. 

 

§ 10 – O Coordenador e o Vice-Coordenador 

serão eleitos pelos docentes do Programa da Área de 

Concentração e nomeados por Portaria do Reitor. 

 

§ 20 – O Coordenador será substituído, em suas 

faltas ou impedimentos, pelo Vice-Coordenador. 

 

§ 30 – Os mandatos do Coordenador e do Vice-

Coordenador terão duração de quatro anos e 

coincidentes, facultado ao Coordenador o exercício de, no 

máximo, dois mandatos consecutivos. 

 

§ 40 – No caso de vacância da função de 

Coordenador ou de Vice-Coordenador, antes do término 

de seus mandatos, a eleição far-se-á no prazo máximo de 

quinze dias. 

§ 50 – As normas para a realização da eleição 

da Coordenação serão estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e Reitoria. 
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Art. 7 – Cabe ao Coordenador do Programa: 

I – presidir o Colegiado do Programa; 

 

II – preparar, com o auxílio do corpo docente, o calendário 

de atividades de Pós-Graduação; 

 

III – zelar pelo cumprimento do calendário de atividades 

programadas; 

 

IV – encaminhar à PRPPG, nos prazos estabelecidos, os 

documentos relativos à vida escolar e ao rendimento dos 

alunos matriculados; 

 

V – aprovar as datas dos Exames Gerais de Qualificação 

e Defesas de Dissertação ou Tese dos alunos que os 

solicitem, a pedido do orientador; 

 

VI – preparar as documentações relativas ao Programa, 

que possam vir ser solicitadas para fins de 

credenciamento, financiamento ou equivalente; 

 

VII – organizar a eleição para Coordenação e membro do 

Colegiado do Programa; 

 

VIII – enviar a lista dos dois nomes mais votados pelo 

Colegiado para a função de Coordenador do Programa, 

para aprovação da PRPPG e da Reitoria. 

 

 

TÍTULO III 
DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

 

Art. 8 – O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal será composto por: 

 

I – sete docentes titulares e dois suplentes, responsáveis 

por disciplinas do Programa e orientadores de alunos, 

possuindo vínculo empregatício com a Instituição. 

 

II – por um representante de alunos, regularmente 

matriculados no Curso, e seu respectivo suplente. 

§ 10 – Os docentes-membro e os representantes 

dos alunos, bem como os suplentes serão escolhidos por 

seus pares, nos termos da legislação em vigor. 

 

§ 20 – Parentes de primeiro grau ou cônjuges 

ficam impedidos de participação concomitante na 

composição dos membros do Colegiado. 

 

§ 30 – Os suplentes no Colegiado do Programa 

substituirão os titulares em suas faltas, impedimentos e na 

vacância da representação. 

 

§ 40 – Os docentes-membro e suplentes terão 

mandato de quatro anos, coincidente ao mandato do 

coordenador, sendo permitida reeleição mediante 

aceitação dos seus pares. 

 

§ 50 – A representação discente terá mandato 

de um ano, não sendo permitida sua recondução. 

 

§ 60 – Nas ausências do Coordenador e do 

Vice-Coordenador assumirá a Presidência do Colegiado 

do Programa, o membro mais titulado e com mais tempo 

na Universidade. 

 

§ 70 – As reuniões do Colegiado do Programa 

terão como quórum mínimo cinco membros. 

 

Art. 9 – Serão atribuições do Colegiado do Programa: 

I – propor a programação de atividades do Programa, bem 

como as alterações convenientes; 

 

II – propor à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG) disciplinas a serem oferecidas, calendário de 

atividades do Programa com eventuais alterações, bem 

como outras medidas relativas ao ensino; 

 

III – indicar nomes de docentes e orientadores, bem como 

propor a colaboração de pesquisadores ou docentes de 

outras instituições, na programação de atividades do 

Programa; 
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IV – divulgar o número de vagas para candidatos a alunos 

regulares e para alunos em regime especial do Programa, 

de acordo com a disponibilidade de orientação e de vagas 

em disciplinas, respeitado o limite de vagas estabelecido 

para cada orientador e aprovação pela PRPPG; 

 

V – divulgar quais orientadores e suas respectivas vagas; 

 

VI – selecionar os candidatos inscritos ou indicar 

comissões examinadoras para tal fim; 

 

VII – homologar a escolha do orientador, bem como 

aprovar proposta de mudança de orientador; 

  

VIII – decidir sobre suspensão de matrícula solicitada por 

membro do corpo discente, sob o consentimento do 

orientador; 

 

IX – decidir sobre desligamento do aluno, quando 

solicitado pelo orientador; 

 

X – decidir sobre cancelamento de matrícula em 

disciplina, sob o consentimento do orientador; 

 

XI – estabelecer as normas do exame de suficiência em 

língua estrangeira; 

 

XII – estabelecer as normas de realização do exame geral 

de qualificação; 

 

XIII – indicar as comissões examinadoras do exame de 

suficiência em língua estrangeira; 

 

XIV – aprovar a composição das bancas examinadoras de 

qualificação, de dissertações de Mestrado e de teses de 

Doutorado sob indicação do orientador; 

 

XV – planejar a execução das dotações de verbas 

destinadas ao Curso; 

 

XVI– avaliar o caráter (obrigatório e optativo) das 

disciplinas oferecidas e aprovar as unidades de crédito 

correspondentes; 

 

XVII – aprovar os créditos em disciplinas cursadas como 

aluno especial para alunos que passarem à condição de 

aluno regular; 

 

XVIII – elaborar critério para seleção de candidatos ao 

programa; 

 

XIX – decidir sobre o aproveitamento de créditos obtidos 

no próprio programa em outros programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

 

 

TÍTULO IV 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 10 – O corpo docente será constituído por professores 

com titulação acadêmica mínima de Doutor. 

 

Parágrafo Único – Poderá integrar o corpo de 

Docentes permanentes, colaboradores e/ou visitantes, 

pesquisador e/ou professor vinculado ou não à Unoeste, 

após manifestação favorável do Colegiado do Curso, 

homologada pela PRPPG e aprovada pelo 

CONSU/CONSEP- Reitoria, com base nos seguintes 

documentos: 

I - Regulamento Geral vigente da Pós-Graduação Stricto 

Sensu da UNOESTE 

II – Da Portaria CAPES No. 174 (30 de dezembro de 

2014); 

 

 
TÍTULO V 

DAS POLÍTICAS DE CREDENCIAMENTO, 
DESCREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DO 

DOCENTE 
 
 

Seção I 
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DAS POLÍTICAS DE CREDENCIAMENTO DO 
DOCENTE 

 

 
Art. 11 – O profissional será considerado habilitado para 

credenciamento como docente no Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal, quando possuir título de 

Doutor reconhecido pelo MEC, dentro de sua área de 

atuação e de acordo com as seguintes exigências: 

I- Interesse e necessidade da Área de Concentração 

do Programa; 

 

II- Vinculação com uma das linhas de Pesquisa do 

Programa; 

 

III- Com a data de obtenção de título de doutor há um 

ano, no mínimo para orientar no Mestrado; 

 

IV- Experiência comprovada de orientação, com pelo 

menos uma orientação de aluno de graduação em 

iniciação cientifica com submissão de pelo menos um 

projeto pelo CNPq ou FAPESP nos dois anos anteriores 

ao pedido de credenciamento para orientação no 

Mestrado e no mínimo uma orientação de mestrado 

concluído (interna ou em outro Curso desde que 

recomendado pela Capes) para orientação no Doutorado; 

 

V- Pelo menos quatro artigos publicados nos últimos 

quatro anos, em periódicos Qualis/CAPES (A1, A2 e B1) 

na área de Medicina Veterinária, vigentes no momento da 

solicitação. 

 

 

Art. 12 – Dos critérios de seleção para substituição de 

docente desligado do programa: 

 

I- Constituição de banca para seleção de currículo; 

 

II- Entrevistas; 

 

III- Reunião do Colegiado para análise do relatório da 

banca. 

 

IV- Elaboração de ata da reunião do colegiado com a 

indicação do nome selecionado para a substituição 

desejada. 

 

Art. 13 – Dos critérios de seleção de docentes para 

preenchimento de vaga (ampliação do corpo docente) 

 

I – Abertura de edital para seleção. 

 

II – Análise de currículo ou memorial. 

 

III – Realização de prova didática. 

 

IV – Entrevista. 

 

V - Após aprovação pelo Colegiado, o pedido será 

encaminhado para a PRPPG para homologação e envio 

para o CONSU/CONSEPE-Reitoria, que decidirá sobre a 

aprovação final do Processo de Credenciamento. 

   

§10 - Caberá ao Colegiado do Programa 

classificar o Docente na categoria de Colaborador ou 

Permanente. 

 

§20 - Os pedidos de credenciamento serão 

julgados, de acordo com calendário estabelecido pelo 

Colegiado do Programa e homologado pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 
Seção II 

 
DAS POLÍTICAS DE DESCREDENCIAMENTO DO 

DOCENTE 

 

Art. 14 – O docente/pesquisador estará em débito com o 

Programa, implicando no seu descredenciamento, 

quando: 

 

I- Tiver publicação abaixo de 8 trabalhos na íntegra no 

quadriênio, em revistas Qualis A1, A2, B1, B2, B3 e B4 

estabelecidos pela Comissão de Área da Medicina 
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Veterinária da CAPES e não publicar pelo menos quatro 

trabalhos em periódicos indexados, considerando os três 

níveis Qualis/Capes (A1, A2, B1) para a referida área, no 

período referente à avaliação da CAPES. 

 

II- Não entregar relatórios anuais para preenchimento 

do Aplicativo Coleta CAPES, nos prazos estipulados pelo 

Colegiado do Programa, por dois anos consecutivos, no 

mesmo quadriênio. 

  

III- Ter orientação insuficiente (abaixo de dois orientados 

por semestre, durante quatro semestres consecutivos).  

 
IV- Exceder o prazo de 26 ou 42 meses para a defesa da 

dissertação ou tese, respectivamente, de um de seus 

orientados no quadriênio e sem justificativa. 

 

§10 - Serão descredenciados os docentes que 

apresentarem débito de pelo menos um dos itens do Art. 

14. 

 
§20 - A manutenção do credenciamento dos 

Docentes será avaliada anualmente, de acordo com os 

critérios e calendário estabelecidos pelo Colegiado do 

Programa.  

 

§30 - Após avaliação pelo Colegiado, o pedido 

de descredenciamento será encaminhado para a PRPPG 

para homologação e envio para o CONSU/CONSEPE, 

que decidirá sobre a aprovação final do Processo de 

Descredenciamento. 

 

§40 - O aluno, cujo docente orientador for 

descredenciado, deverá ser assumido por outro Docente 

da mesma Linha de Pesquisa do Docente 

descredenciado. 

 

Art. 15 – O docente/pesquisador que se aposentar na 

UNOESTE, poderá continuar a desempenhar suas 

atividades no Programa, desde que atenda às exigências 

de manutenção de docentes, conforme Art. 11. 

 

Seção III 
 

DAS POLÍTICAS DE RECREDENCIAMENTO DO 
DOCENTE 

 

Art. 16 – Membros docentes do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal que tenham sido 

descredenciados, só poderão retornar ao Programa de 

Pós-graduação em Ciência Animal junto a Capes, desde 

que atendam às exigências de credenciamento conforme 

o artigo 11, após análise e decisão do colegiado. Para que 

o recredenciamento seja efetuado o docente deve 

proceder da seguinte forma: 

 

I - Efetuar solicitação formal à Coordenação do Programa 

no quadriênio seguinte ao de sua saída do quadro de 

docentes, anexando o currículo Lattes atualizado; 

 

Art. 17 – O pedido de recredenciamento será analisado 

pelo Colegiado do Programa, considerando-se as normas 

da CAPES, vigentes no momento da solicitação. 

 

§10 - Após aprovação pelo Colegiado, o pedido 

será encaminhado para a PRPPG e, posteriormente para 

o CONSU/CONSEPE- Reitoria que decidirá sobre a 

aprovação final do Processo de Recredenciamento. 

 
 

 
TÍTULO VI 

DOS ORIENTADORES 

 

Art. 18 – Após aprovação no processo de seleção e 

homologação pelo Colegiado e pela Reitoria, cada 

candidato aprovado será orientado por um docente 

credenciado pelo Programa, de acordo com a linha de 

pesquisa do docente. 

 

Art. 19 – São atribuições do Orientador: 

 

I – Auxiliar o orientado na elaboração do plano de 

atividades, incluindo o cadastramento do projeto de 

pesquisa no Sistema Gestor de Pesquisa da 
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Universidade, objeto da dissertação ou tese, dentro do 

prazo máximo de seis meses após a matrícula inicial no 

curso para o mestrado e nove meses da data da matrícula 

para o doutorado. 

 

 II – Protocolar e encaminhar o relatório de atividades 

desenvolvidas na pós-graduação para apreciação do 

Colegiado na primeira reunião a ser realizada no semestre 

subsequente; 

 

III – Decidir sobre alteração no plano de atividades, nas 

mudanças e no cancelamento de disciplinas, obedecendo 

às normas deste Regimento; 

 

IV – Acompanhar o desempenho do aluno, orientando-o 

em todas as questões referentes ao bom desenvolvimento 

das atividades; 

 

V – Encaminhar ao Colegiado do Programa, o projeto de 

pesquisa, objeto da dissertação ou tese, em condições de 

ser defendido e solicitar as providências para a realização 

do Exame Geral de Qualificação do orientado; 

 

VI – Solicitar as providências necessárias para a 

apresentação pública da dissertação ou tese; 

 

VII – Participar, como membro nato e presidente, da 

comissão encarregada de proceder ao Exame Geral de 

Qualificação, bem como da Banca Examinadora de 

Dissertação ou Tese; 

 

VIII – Justificar o pedido de aproveitamento de créditos 

obtidos fora da UNOESTE; 

 

IX – Encaminhar sugestões de nomes de docentes e 

pesquisadores para compor as Comissões de Exame 

Geral de Qualificação e das defesas de Dissertação e 

Tese; 

 

X – Indicar seu substituto em caso de impedimento 

temporário. 

TÍTULO VII 
DOS CO-ORIENTADORES 

 

Art. 20 – Poderá o orientador indicar um Co-orientador. 

 

§ 10 – Cabe ao Co-Orientador: 

I – colaborar na elaboração do plano de curso e do projeto 

de pesquisa do aluno; 

 

II – colaborar no desenvolvimento de partes específicas 

do projeto de pesquisa, a critério do orientador; 

 

§ 20 – Poderá desempenhar as atividades de 

Co-Orientador, o docente que tenha título mínimo de 

doutor, podendo este estar ou não vinculado à Instituição. 

 

 

TITULO VIII 
DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 21 – O corpo discente do Programa de Pós-

Graduação será constituído por alunos regularmente 

matriculados, portadores de diploma de curso superior em 

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde 

e áreas correlatas, regulamentado pelo Ministério da 

Educação e Cultura. 

 

Art. 22 – Na hipótese da existência de vagas, será aceita 

a matrícula em disciplinas do Programa de Pós-

Graduação, dos alunos vinculados a outros Programas do 

mesmo nível, mantidos pela UNOESTE, mediante 

proposta do respectivo orientador. 

 

Parágrafo único – A matrícula de aluno nas 

condições previstas no "caput" deste Artigo terá 

precedência sobre a de aluno especial. 

 

Art. 23 – Na existência de vagas e a critério do Colegiado 

do Programa, poderá ser aceita a inscrição em uma 

disciplina semestral, de aluno em regime especial, 
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portador de diploma de curso superior, regulamentado 

pelo regulamentado pelo Ministério da Educação. 

 

§ 10 – O aluno especial ficará sujeito às mesmas 

normas exigidas para o aluno regular. 

  

§ 20 – Ao aluno especial a que se refere este 

artigo será conferido certificado de aprovação em 

disciplinas, com indicação de créditos correspondentes à 

cada uma. 

 

§ 30 – No caso de o aluno especial pretender 

passar à condição de aluno regular, deverá submeter-se 

às exigências da seleção de acordo com este regimento. 

 

§ 40 – Uma vez aprovado, o aluno poderá 

solicitar ao Colegiado do Programa, que sejam 

computados os créditos de até duas disciplinas que tenha 

cursado como aluno especial, na mesma Área de 

Concentração em que está matriculado como aluno 

regular, tendo como prazo de validade de dois anos 

anteriores à matrícula no programa, como aluno regular. 

 

§ 50 – Para cursar as disciplinas oferecidas 

exclusivamente pelo curso de doutorado, o aluno deverá 

possuir no mínimo título de mestre em programa 

recomendado pela CAPES. 

 

 

TITULO IX 
DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

 

Art. 24 – Os candidatos ao Programa de Pós-Graduação 

deverão, de acordo com calendário previamente 

divulgado, apresentar para fins de inscrição ao processo 

de seleção: 

I – requerimento de inscrição dirigido ao Colegiado do 

Programa; 

II – cópia do diploma de graduação ou atestado de 

previsão de conclusão de curso superior regulamentado 

pelo Ministério da Educação e Cultura; 

III – cópia do diploma de Mestrado em curso de pós-

graduação recomendado pela CAPES, aos candidatos ao 

curso de Doutorado;  

IV – Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes e 

documentado; 

V – histórico escolar do curso de graduação, aos 

candidatos ao curso de Mestrado ou de Doutorado; 

VI - histórico escolar do Mestrado aos candidatos ao curso 

de Doutorado; 

VII – duas cartas de apresentação, conforme modelo 

elaborado pelo Colegiado do Programa; 

VIII – cópia da cédula de identidade ou documento 

equivalente; 

IX – comprovante de serviço militar, quando do sexo 

masculino; 

X – 3 fotos 3 x 4 atualizadas; 

XI – no caso de estrangeiros, comprovação de estar em 

situação regular no país; 

XII – comprovante do recolhimento de taxa de inscrição. 

 

Art. 25 – A seleção dos candidatos será realizada em 

duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório, que 

compreenderá prova de suficiência em língua estrangeira. 

Na segunda etapa, será realizada a análise de Curriculum, 

histórico escolar, cartas de apresentação, pré-projeto de 

pesquisa conforme normas anexas (apenas para 

doutorado) e entrevista com apresentação oral do pré-

projeto (apenas para doutorado) com os candidatos 

selecionados na primeira etapa. 

 

§ 10 – O número de vagas oferecidas em cada 

processo de seleção será fixado pelo Colegiado do 

Programa, com base na disponibilidade de orientação do 

corpo docente. 

 

§ 20 – A mesa examinadora será composta por 

três docentes do programa, sendo presidida por um 

docente cuja Linha de Pesquisa é aquela indicada na 

inscrição pelo candidato. 
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§ 30 – A orientação de cada candidato será 

vinculada à aceitação do Orientador. 

 

Art. 26 – No ato da matrícula, o orientador deverá 

formalizar a aceitação dos respectivos orientados, através 

de ofício dirigido ao Colegiado do Programa.  

 

§ 10 – A qualquer tempo, o aluno ou o orientador 

poderá solicitar mudança de orientação, mediante 

justificativa encaminhada ao Colegiado do Programa, que 

julgará a solicitação. 

 

§ 20 – Em caso de impedimento definitivo do 

orientador, o aluno escolherá novo orientador, mediante 

aprovação pelo Colegiado do Programa. 

 

Art. 27– Será obrigatória a frequência dos alunos de Pós-

Graduação às atividades programadas; 

 

§ 10 – O aluno será reprovado na disciplina em 

que não obtenha, no mínimo, 75% de frequência. 

 

§ 20 – Será facultado ao aluno regular, sempre 

que haja anuência do orientador, o cancelamento de 

matrícula em qualquer disciplina, desde que o 

requerimento seja apresentado ao Colegiado do 

Programa, antes de decorrido 1/3 da duração prevista 

para o desenvolvimento da disciplina em causa. 

 

Art. 28 – Poderá ser concedida, após cursar o primeiro 

semestre, a suspensão provisória de matrícula no Curso, 

por prazo não superior a seis meses, ao aluno que a 

requeira por motivo justo, ouvidos o orientador e o 

Colegiado do Programa. 

 

Parágrafo único – A suspensão de matrícula no 

Curso implicará a cessação, no prazo máximo de seis (06) 

meses, da contagem dos prazos fixados neste 

regulamento. 

 

Art. 29 – Do prontuário do aluno deverá constar: 

I – a anuência formal do orientador; 

II – a transferência de orientador, se houver; 

III – os créditos e conceitos obtidos nas disciplinas; 

IV – demais documentos relativos às exigências 

regimentais; 

V – Resultado de Exame de Suficiência em Língua 

Estrangeira. 

 

Art. 30 – No histórico escolar de cada aluno deverá 

constar, além dos níveis de desempenho expressos em 

conceitos, as seguintes anotações: 

I – disciplinas cursadas ou atividades realizadas fora do 

Curso; 

II – o resultado no Exame de Suficiência em Língua 

Estrangeira. 

III – os resultados obtidos no Exame Geral de 

Qualificação; 

IV – os resultados relativos à defesa de dissertação ou 

tese, seguidos da data do evento. 

 
 

TÍTULO X 
DOS PRAZOS PARA CADASTRO DE PROJETO DE 

PESQUISA, PLANO DE ATIVIDADES E RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO  

 
Art. 31 – O projeto de pesquisa deverá ser cadastrado 

pelo discente em até 6 meses para o mestrado e 9 meses 

para doutorado, após o início das atividades no Programa 

de Pós-Graduação 

 

Art. 32 – O plano de atividades deverá ser entregue em 

até 2 meses após o início das atividades no Programa de 

Pós-Graduação. 

§ 10 – Caberá ao discente entregar anualmente 

um relatório descrevendo todas as suas realizações, 

incluindo o cumprimento ao cronograma inicialmente 

proposto, para ciência de seu orientador. 
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TITULO XI 
DOS CRÉDITOS 

 

Art. 33 – A integralização das atividades necessárias à 

obtenção do título acadêmico de Mestre ou Doutor será 

expressa em unidades de crédito. 

 

Parágrafo único – Cada unidade de crédito 

corresponderá a 15 horas de atividades programadas, 

compreendendo atividades didáticas (Anexo 2) 

desenvolvimento de pesquisa, estudo e elaboração de 

Dissertações ou Teses. 

 

Art. 34 – O Mestrando deverá integralizar, no mínimo, 40 

unidades de crédito, sendo 20 créditos obtidos em 

disciplinas, 10 créditos obtidos na elaboração e defesa da 

dissertação e 10 créditos obtidos em atividades 

complementares desenvolvidas exclusivamente durante o 

Mestrado. O doutorando deverá integralizar 65 unidades 

de créditos, sendo 30 créditos obtidos em disciplinas, 20 

créditos obtidos na elaboração e defesa da tese e 15 

créditos obtidos em atividades complementares 

desenvolvidas exclusivamente durante o Doutorado 

(Anexo 1). 

 

§ 10 – Alunos ingressantes no curso de 

Doutorado poderão solicitar o aproveitamento de créditos 

em disciplinas, dispostos da seguinte forma: até 20 

créditos obtidos em curso de Mestrado do programa e até 

1/3 dos créditos em disciplinas, para o Mestrado cursado 

como aluno regular, em outros Programas, recomendados 

pela CAPES. 

 

§ 20 – Não serão permitidos aos alunos 

ingressantes no curso de Doutorado o aproveitamento de 

créditos em atividades complementares. 

 

§ 30 – Do total de créditos em disciplinas, pelo 

menos 2/3 terão que ser cumpridos obrigatoriamente em 

Disciplinas cursadas dentro do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da Unoeste. 

 

§ 40 – Para aproveitamento de créditos, em 

qualquer momento que anteceda a integralização dos 

mesmos, o aluno deverá apresentar requerimento, 

devidamente justificado pelo orientador, e dependerá de 

apreciação e aprovação do Colegiado do Programa.  

 

Art. 35 – Os alunos do Programa poderão obter créditos 

em disciplinas cursadas em outros programas 

recomendados pela CAPES, dentro da própria Unoeste ou 

em outras Instituições, desde que não ultrapassem 1/3 do 

total fixado para disciplinas do Programa. 

  § 10 – Créditos relacionados às disciplinas 

obrigatórias, só serão contabilizados se obtidos no próprio 

Programa. 

§ 20 – Para aproveitamento de créditos, previsto 

no “caput” deste artigo, o aluno deverá apresentar 

requerimento, devidamente justificado pelo orientador, e 

dependerá de apreciação e aprovação do Colegiado do 

Programa.  

 

 

TÍTULO XII 
DO REGIME DIDÁTICO 

 

Art. 36 – O ano letivo será dividido em dois períodos, 

sendo a matrícula semestral. 

 

§ 10 – Os prazos, mínimo e máximo, para a 

conclusão do curso, serão de 12 a 26 meses para o 

mestrado, respectivamente, e 24 a 42 meses para o 

doutorado, respectivamente. 

 

Parágrafo único: no caso do não cumprimento 

dos prazos máximos estabelecidos para defesa de 

dissertação ou tese, o aluno deverá encaminhar uma 

justificativa com anuência do orientador que será 

analisada pelo Colegiado do Programa.  
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§ 20 – As disciplinas deverão ser oferecidas 

anualmente, exceto em casos justificados junto ao 

Colegiado do Programa. 

 

§ 30 – Durante os períodos letivos ou de férias 

escolares poderão ser oferecidas disciplinas sob forma 

concentrada, para atender às necessidades discentes ou 

para utilizar a presença de professores nacionais ou 

estrangeiros que visitem a UNOESTE. 

 

Art. 37 – O cronograma de atividades proposto para cada 

período letivo deverá estabelecer, para cada disciplina, o 

número de vagas mínimo e máximo, e a carga total de 

trabalho exigido para sua caracterização. 

 

Art. 38 – A avaliação nas disciplinas e outras atividades 

previstas no plano expressará os níveis de desempenho 

do aluno, de acordo com os seguintes conceitos: 

A (9 a 10) - Excelente, com direito a créditos; 

B (7 a 8,9) - Bom, com direito a créditos; 

C (5 a 6,9) - Regular, com direito a créditos; 

D (3 a 4,9) - Deficiente, sem direito a créditos; mas com 

direito a cursar novamente a disciplina; 

E (0 a 2,9) - Reprovado, sem direito a créditos e a cursar 

novamente a disciplina; 

I – Incompleto (Provisório). 

T – Indica transferência de créditos obtidos pelo aluno em 

outro Programa de Mestrado. 

§ 10 – O conceito Incompleto indica situação 

provisória de aluno que, tendo deixado por motivo justo de 

completar uma parcela dos trabalhos exigidos, faz jus a 

conceito que dê direito aos créditos que lhe serão 

atribuídos, uma vez cumprida a tarefa, em prazo 

estipulado pelo responsável pela disciplina ou atividade. 

 

§ 20 – O aluno que obtiver conceito D em 

qualquer disciplina ou atividade poderá repeti-la uma 

única vez, constando, em seu histórico escolar, a 

avaliação obtida anteriormente. 

 

Art. 39 – Completados os créditos correspondentes às 

disciplinas e outras atividades e estudos exigidos para o 

Mestrado ou Doutorado, o aluno deverá solicitar a 

integralização dos mesmos, para que possa submeter-se 

ao Exame Geral de Qualificação, antes da Defesa de 

Dissertação ou Tese, respectivamente, com a finalidade 

de validar sua formação global em função do título 

pretendido. 

 

§ 10 – A data para o Exame Geral de 

Qualificação será aprovada pelo Colegiado do Programa 

em conformidade com a formação e linha de pesquisa do 

aluno, ouvido o orientador. 

 

§ 20 – O Exame Geral de Qualificação consistirá 

na apresentação e defesa, no mínimo, de artigo científico 

baseado no projeto desenvolvido, incluindo os resultados 

obtidos, redigido conforme as normas de publicação de 

revista científica indexada nas categorias A1, A2 ou B1 na 

área de Medicina Veterinária, vigentes no momento da 

solicitação.  

 

Art. 40 – Para realização do Exame Geral de Qualificação, 

os candidatos deverão entregar seis exemplares do 

trabalho de dissertação/tese, sob a forma de artigo 

científico, na secretaria do Programa, em encadernação 

provisória, para encaminhamento aos membros da Banca 

Examinadora, seguindo o calendário de reuniões 

ordinárias do Colegiado. 

 

Parágrafo único – Uma vez designada a Banca 

Examinadora, poderá ser marcada a data da defesa, com 

um mínimo de quinze dias e máximo de sessenta dias 

após o envio das cópias aos membros. 

 

Art. 41 – A Banca Examinadora do Exame Geral 

de Qualificação será composta por três membros titulares 

e dois suplentes, com título mínimo de Doutor. 
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§ 10 – Além dos membros titulares, o orientador 

poderá indicar até dois membros externos, com título 

mínimo de doutor, vinculados a instituições de ensino e/ou 

pesquisa, para avaliação complementar não presencial do 

artigo, mediante a aprovação pelo Colegiado do 

Programa.  

 

§ 20 – Será de 20 a 30 minutos o tempo para 

apresentação oral do trabalho, e de 30 minutos o tempo 

de argüição para cada examinador, dispondo o candidato 

de igual tempo para responder à argüição. 

 

§ 30 – O orientador será membro nato e 

presidente da Banca Examinadora e os demais 

componentes poderão fazer parte do Programa do Curso 

ou serem docentes/pesquisadores de outras instituições. 

 

Art. 42 – A avaliação do Exame Geral de Qualificação 

expressará o aproveitamento de acordo com o conceito: 

aprovado ou reprovado. 

 

§ 10 – A aprovação ficará restrita ao candidato 

que obtiver conceito aprovado com pelo menos dois 

examinadores. 

 

§ 20 – O aluno reprovado poderá submeter-se 

apenas mais uma vez ao Exame Geral de Qualificação, 

até 30 dias após a realização do primeiro. 

 
 

TÍTULO XIII 
DA DISSERTAÇÃO OU TESE 

 
Art. 43 – Para obtenção do título de Mestre ou Doutor, 

será exigida a apresentação e defesa da Dissertação de 

Mestrado ou Tese de Doutorado, respectivamente. 

 

Parágrafo único – Será pré-requisito, para a 

defesa da Dissertação ou Tese, a apresentação de 

comprovante de envio de, no mínimo, um artigo baseado 

no seu plano de dissertação ou tese, em um periódico 

classificado como A1, A2 ou B1, na lista Qualis/CAPES, 

na Área de Medicina Veterinária, na área de Medicina 

Veterinária, vigentes no momento da solicitação. 

 

Art. 44 – Os candidatos deverão entregar uma cópia 

digital em arquivo pdf e três exemplares da dissertação ou 

cinco exemplares da tese à secretaria do Programa, em 

encadernação provisória, para encaminhamento aos 

membros da Banca Examinadora, em até 48 horas antes 

da reunião do Colegiado do Programa. 

 

Parágrafo único – Uma vez designada a Banca 

Examinadora, poderá ser marcada a data da defesa, com 

um mínimo de vinte e máximo de sessenta dias após o 

envio das dissertações ou teses aos membros. 

 

Art. 45 – A dissertação de Mestrado será defendida pelo 

candidato perante Banca Examinadora presidida pelo 

orientador e mais dois membros cujos nomes serão 

indicados pelo orientador e aprovados pelo Colegiado do 

Programa. A tese de Doutorado será defendida pelo 

candidato perante Banca Examinadora presidida pelo 

orientador e mais quatro cujos nomes serão indicados 

pelo orientador e aprovados pelo Colegiado do Programa. 

 

§ 10 – Considera-se por membro titular externo, 

o examinador que não pertencente à Universidade e ao 

Programa; por titular interno, o examinador pertencente ao 

corpo docente da Universidade e/ou do Programa. 

 

§ 2o – Na defesa de Dissertação de Mestrado, 

pelo menos um membro da Comissão Examinadora 

deverá ser membro externo. Na defesa de Tese de 

Doutorado, pelo menos dois membros da Comissão 

Examinadora deverão ser membros externos. 

 

§ 30 – Serão indicados, também, dois ou quatro 

suplentes, para a defesa de Mestrado ou Doutorado, 

respectivamente para a Comissão Examinadora, dos 
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quais 50% não pertencentes ao corpo docente da 

Universidade e/ou do Programa em Ciência Animal. 

 

§ 40 – Os membros da Comissão Examinadora 

deverão possuir o título mínimo de Doutor. 

 

§ 50 – Parentes de primeiro grau ou cônjuges 

ficam impedidos de participação concomitante nas Bancas 

Examinadoras, com a finalidade específica de se evitarem 

endogenias. 

 

Art. 46 – A defesa da dissertação de Mestrado ou tese de 

Doutorado será realizada em sessão pública. 

 

§ 10 – O tempo para apresentação oral do 

trabalho será de 30 a 40 minutos, e para arguição, 30 

minutos para cada examinador, dispondo o candidato de 

igual tempo para responder à arguição. 

 

§ 20 – No caso do examinador optar pelo 

diálogo, com anuência do candidato, o tempo máximo de 

arguição e de resposta será, em conjunto, de 60 minutos. 

 

Art. 47 – No julgamento da dissertação ou tese serão 

atribuídos os conceitos “aprovado” ou “reprovado”. 

 

§ 10 – A aprovação ficará restrita ao candidato 

que obtiver conceito aprovado na avaliação de, no 

mínimo, dois examinadores no nível de Mestrado, e, de no 

mínimo, quatro examinadores no nível de Doutorado. 

 

§ 20 – Em caso de reprovação, havendo 

interesse do candidato, e anuência do orientador, e 

aprovação da solicitação da nova defesa pelo Colegiado 

do Programa, será permitida uma nova apresentação da 

dissertação ou tese, observando um intervalo de, no 

máximo, até 60 dias entre a primeira e a segunda 

apresentação, respeitando-se as mesmas prerrogativas 

exigidas pelo Programa.  

 

§ 30 – Fica assegurada, neste prazo, a validade 

dos créditos em disciplinas.  

 

§ 40 – Em caso de aprovação, o candidato terá o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar as 

alterações solicitadas pelos membros da banca e 

depósito, na secretaria do Programa, de 4 (quatro) 

exemplares definitivos da dissertação encadernadas em 

capa dura na cor branca e 6 (seis) exemplares definitivos 

da tese encadernados em capa dura na cor azul escuro, 

seguindo-se as Normas e padrões para trabalhos 

acadêmicos e científicos da Unoeste. 

 

Art. 48 – Caberá à PRPPG homologar o título de Mestre 

ou Doutor. 

 

Art. 49 – O título de Mestre ou Doutor somente poderá ser 

expedido após aprovação pela PRPPG, relativa ao 

processo específico de cada candidato. 

 

Art. 50 – O título de Mestre ou Doutor será qualificado de 

acordo com normas estabelecidas pelo Conselho Federal 

de Educação. 

 

 

TÍTULO XIV 
DA POLÍTICA DE AUTO AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 51 – A auto avaliação do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal será conduzida pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Instituição. 

 

§ 10 - A auto avaliação será formulada e 

aplicada de acordo com calendário estabelecido pela 

CPA. 

 

§ 20 – Serão avaliados pela CPA, 

coordenadores, docentes, discentes e funcionários 

administrativos do Programa e da PRPPG. A auto 

avaliação deverá gerar indicadores que venham a 
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explicitar conceitos que poderão servir de base para o 

aprimoramento do Programa e da PRPPG. 

 

 § 30 – A aplicação do questionário será 

realizada de forma a manter o sigilo das informações 

fornecidas pelos informantes. 

 

 

TÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 52 – Para os casos omissos, deverão ser 

consideradas as normas estabelecidas no Regimento 

Geral dos Cursos de Pós-Graduação da UNOESTE, no 

Estatuto e no Regimento Geral da UNOESTE. 

 

Art. 53 – O presente Regulamento estará sujeito às 

demais normas de caráter geral que vierem a ser 

estabelecidas para os cursos de Pós-Graduação da 

UNOESTE. 

 

Art. 54 – O número de vagas no programa de Pós-

Graduação fica estabelecido em até quatro alunos por 

processo seletivo, incluindo-se alunos de mestrado e 

doutorado, para cada Orientador. 

 

Art. 55 – Poderão ser oferecidas vagas adicionais no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, da 

Universidade do Oeste Paulista, para técnicos de 

Instituições oficiais ou privadas, que venham a 

estabelecer Convênios para tal fim com a UNOESTE, 

aprovados pelos colegiados da Unidade e da 

Universidade, desde que aprovados no exame de seleção. 

 

§ 10 – O Colegiado do Programa, atendidos os 

limites fixados no Convênio, estabelecerá o número de 

vagas a que se refere este artigo, submetendo sua 

decisão à aprovação dos colegiados superiores 

competentes. 

§ 20 – Não serão atribuídos créditos às 

disciplinas ou trabalhos realizados em regime de 

adaptação. 

 

Art. 56 – O aluno será desligado do Curso de Pós-

Graduação, na ocorrência de uma das hipóteses 

seguintes: 

I – mais de uma vez o conceito D ou inferior na mesma 

disciplina;  

II – duas reprovações em diferentes disciplinas; 

 III – reprovação por duas vezes no Exame Geral de 

Qualificação ou na Defesa de dissertação ou tese; 

IV – não obediência ao prazo para a realização do Exame 

Geral de Qualificação; 

V – por sua própria iniciativa; 

VI – por solicitação do orientador, junto ao Colegiado do 

Programa, mediante justificativa, garantido o direito de 

defesa do aluno; 

VII – por condenação à pena de eliminação por processo 

disciplinar; 

VIII - por ultrapassar o prazo máximo para a conclusão do 

programa. 

IX – por ultrapassar os prazos de entrega de 

documentação à Secretaria do Programa. 

 

Art. 57 – O aluno desligado do Programa de Pós-

Graduação, por qualquer motivo, exceto o explicitado no 

item VII do artigo 56, poderá reingressar na mesma Área 

de Concentração, uma vez que participe de um novo 

processo seletivo. 

Parágrafo único – Serão desconsideradas todas 

as atividades anteriores, desenvolvidas no Curso, quando 

do reingresso do aluno referido no "caput" deste artigo. 

 

Art. 58 – Ao aluno que concluir o Mestrado ou Doutorado, 

será concedido o título de Mestre ou Doutor, 
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respectivamente, na Área de Concentração em 

Fisiopatologia Animal. 

 

Art. 59 – Este Regulamento entrará em vigor, após sua 

aprovação pelo Colegiado do Programa e homologação 

pelas PRPPG e Reitoria da Unoeste. 
 


