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MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 

Área de Concentração: Ciências da Saúde 

 

A regulamentação interna do Curso de Mestrado em Ciências da Saúde segue o Regimento 

abaixo, de acordo com análise e aprovação do Colegiado e apreciação e homologação pela 

Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão e aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), Conselho Universitário (CONSU), segundo artigo 5º do Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação da UNOESTE.  

 

 

REGIMENTO 

TÍTULO I 

DO CURSO E SEUS OBJETIVOS 

Artigo 1 

O Curso de Mestrado em Ciências da Saúde foi estruturado de acordo com as metas do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2017 e normas ditadas pela Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC), 

pelo Estatuto e Regimento da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), pelo Regimento Geral 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unoeste e 

por este Regimento. 

 

Artigo 2 

O Curso compreende um conjunto de disciplinas, estudos avançados e atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, que permite uma sólida formação na Área de Concentração em 

Ciências da Saúde, conferindo ao concluinte do Curso o título acadêmico de Mestre. 

 

Artigo 3 

O Curso tem por objetivo proporcionar formação pedagógica e técnico-científica a 

professores e profissionais especializados e formar pesquisadores envolvidos na área de 

concentração. 

Parágrafo 1 

A Área de Domínio Específico inclui disciplinas e atividades ligadas diretamente à área de 
concentração. 
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Parágrafo 2 

A área de interesse geral, denominada de Área de Domínio Conexo, inclui disciplinas e 

atividades complementares, convenientes e/ou necessárias à formação pretendida. 

 

 

TÍTULO II 

DO CORPO DOCENTE 

Artigo 4 

O corpo docente do Curso será constituído por professores com titulação acadêmica 

mínima de Doutor, egressos de cursos reconhecidos pela CAPES/MEC, e inseridos em três 

categorias: permanente, colaborador e visitante, respeitando os limites estabelecidos (CAPES 

Portaria n. 068, de 3 de agosto de 2004).  

Parágrafo 1 

O corpo docente permanente será constituído, exclusivamente, por docentes vinculados 

à UNOESTE, em regime de trabalho parcial ou integral há no mínimo um ano. 

Parágrafo 2 

Poderão também integrar o corpo docente, professores de outras instituições, na 

condição de professores colaboradores ou visitantes, desde que haja aprovação do Colegiado 

do Curso, apreciação pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, parecer favorável do 

Departamento Jurídico e aprovação final do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), Conselho Universitário (CONSU) e Reitoria. 

 

Artigo 5 

A constituição do corpo docente permanente e colaborador serão definidos por seleção 

efetuada pelo Colegiado do Curso, sendo consideradas a qualificação e adequação do 

currículo vitae (Lattes), além de entrevista e prova didática e/ou escrita, quando necessárias. O 

resultado da seleção e indicação do docente será apreciado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PRPPG) e enviados ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), Conselho Universitário (CONSU) e Reitoria para análise e homologação final. 

Parágrafo 1: A seleção e credenciamento dos docentes permanentes e colaboradores 

serão realizados conforme Instrução Normativa do Conselho do Curso, de acordo com as 

normas e políticas institucionais e da CAPES. 

  

Artigo 6 
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Dentre os docentes permanentes e colaboradores do Curso serão definidos 

orientadores cuja função será assistir o discente em suas atividades no Curso. 

Parágrafo 1 

O número de orientandos por orientador será de, no máximo, quatro. 

Parágrafo 2 

Excepcionalmente, poderá exercer o papel de co-orientador, professor doutor não 

vinculado ao corpo docente do Curso ou a UNOESTE, após manifestação favorável do 

Colegiado do Curso, aprovada e homologada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

Departamento Jurídico, conselhos superiores (CONSEPE e CONSU) e Reitoria da Unoeste. 

 

Artigo 7 

São atribuições do corpo docente: 

I – Responsabilizar-se por, pelo menos, uma disciplina, ministrando aulas teóricas e práticas; 

II – Propor e orientar atividades de campo, quando pertinente; 

III – Promover e organizar seminários científicos; 

IV – Participar de Bancas Examinadoras de Exame Geral de Qualificação e de Defesa de 

Dissertação; 

V – Orientar e/ou co-orientar dissertações científicas; 

VI – Contribuir com a produção científica do Curso, pesquisando e publicando continuamente; 
VII – Integrar-se em grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e envolver nestes grupos os 

graduandos da área de Ciências da Saúde, estimulando a integração do mestrado com os 

cursos de graduação e realização de iniciação científica. 

 

DO CREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 

Artigo 8 

Serão considerados aptos ao credenciamento como docente permanente e colaborador 

do Curso candidatos que atendam aos requisitos abaixo: 

I - Possuir título de doutor reconhecido pelo MEC; 

II - Possuir média bienal de publicação conforme estabelecido por Instrução Normativa do 

Conselho do Curso, de acordo com os estratos e critérios estabelecidos pelo Comitê da área 

de Medicina II da CAPES/MEC vigente; 

III - Possuir experiência comprovada de orientação, concluída ou em andamento, de pelo 

menos um trabalho de iniciação científica, aprovado institucionalmente por instância superior 

ou por agência de fomento para docente colaborador e uma orientação concluída no Programa 

de Mestrado em Ciências da Saúde para docente permanente; 

IV - Demonstrar vinculação com a Área de Concentração e uma das linhas de pesquisa do 
Curso. 
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V – Aprovação pelo colegiado do curso conforme os Artigos 4 e 5. 

VI – Preferencialmente estar ligado a cursos de Graduação na área de Saúde. 

 

  Parágrafo 1 

 A categoria do credenciamento como docente permanente, colaborador ou visitante, 

será bienal e indicada pelo Colegiado do Curso, com base na análise do currículo e no número 

relativo de docentes permanentes e colaboradores do Curso. Será, então, apreciada pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e homologada pelo CONSEPE, CONSU e Reitoria da 

UNOESTE, atendendo ao Artigo 14, parágrafos 1 e 2 do Regulamento Geral da Pós-

Graduação Stricto Sensu da UNOESTE; Portaria n. 068 de 03 de agosto de 2004 da CAPES; 

Portaria n. 088 de 27 de setembro de 2006 da CAPES; Portaria n. 003 de 7 de janeiro de 2010 

da CAPES. 

 

DO RECREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 

Artigo 9 

A permanência do docente no Curso, seja como permanente ou colaborador é 

condicionada ao cumprimento das normas estabelecidas neste Regimento: 

I – Atualização do currículo Lattes para preenchimento da Plataforma Sucupira; 

II – Manutenção das metas de publicação estabelecidas no Artigo 8, item II. 

  

Parágrafo único 

Não há necessidade de o docente solicitar o recredenciamento no quadriênio, cabendo 

apenas ao Colegiado do Curso realizar o acompanhamento anual das atividades 

desenvolvidas, por meio da avaliação do currículo Lattes e informações disponíveis na 

secretaria do Curso e no relatório anual do Coleta CAPES.  

 

DO DESCREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 

Artigo 10 

No caso do docente não atender o disposto no caput do Artigo 9, caberá ao Colegiado 

do Curso analisar o desempenho do docente para decidir sobre a indicação de alocação no 

corpo colaborador ou de abertura de processo de descredenciamento do Curso. Após a 

abertura deste processo o docente será notificado e o Conselho do Programa poderá receber, 

em prazo não superior a trinta dias corridos, ofício do docente a ser descredenciado 

justificando o não cumprimento das exigências do artigo 9. 

 

Parágrafo 1 
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Após decisão do Colegiado do Curso, o pedido de descredenciamento será 

encaminhado para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para homologação e, 

posteriormente, envio para o CONSEPE e CONSU, que decidirão sobre a aprovação final do 

processo de descredenciamento. 

Parágrafo 2 

No caso de descredenciamento de docente, as orientações sob sua responsabilidade 

podem ter continuidade até a defesa das dissertações, desde que, pelo menos metade do 

plano de atividades do discente tenha sido aprovada pelo Colegiado do Curso em maioria 

absoluta. 

Parágrafo 3 

O docente que for descredenciado do Curso por descumprimento dos Artigos 7 e 9, só 

poderá solicitar novo credenciamento ao Colegiado do Curso caso o desligamento tenha 

ocorrido em razão de aposentadoria, ou outra razão pessoal como estado de saúde, alteração 

do endereço da residência, ocupação temporária de outros cargos/funções acadêmico-

científicas, ou após reestabelecimento dos critérios necessários.  

Parágrafo 4 

Após aprovação pelo Colegiado do retorno do docente ao Curso, o pedido será 

encaminhado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para homologação e, 

posteriormente para o CONSEPE, CONSU e Reitoria que decidirão sobre a aprovação final do 

Processo de Recredenciamento. 

DOS ORIENTADORES 

Artigo 11 

Do corpo docente permanente e de colaboradores, todos estarão aptos à condição de 

atuarem como orientadores, bastando a homologação do Colegiado do Curso. 

 

Artigo 12 

São atribuições do orientador: 

I – Acompanhar a vida acadêmica e o desempenho do discente, orientando na escolha de 

disciplinas e no desenvolvimento de atividades, em todas as fases do Curso, até a defesa final 

da dissertação;  

II – Auxiliar o orientando na elaboração de seu Plano de Atividades; 

III – Opinar sobre escolhas e alterações no Plano de Atividades e de realização de disciplinas, 

obedecendo às normas deste Regimento; 
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IV – Encaminhar ao Colegiado do Curso o projeto de pesquisa do orientando (dissertação) e, 

quando em condições de ser examinado e/ou defendida, solicitar as providências para a 

realização do Exame Geral de Qualificação e Defesa da Dissertação pelo seu orientando; 

V – Participar, como membro nato e presidente, da Banca Examinadora encarregada de 

proceder ao Exame Geral de Qualificação, bem como da Banca Examinadora de Defesa 

Dissertação; 

VI – Justificar o pedido de aproveitamento de créditos obtidos em outros cursos de pós-

graduação Stricto Sensu; 

VII – Encaminhar sugestões de nomes de professores doutores especialistas na área para 

compor as Bancas Examinadoras de Exame Geral de Qualificação e da Banca Examinadora 

de Defesa de Dissertação; 

VIII – Indicar ao Colegiado, seu substituto, em caso de impedimento temporário. 

 

TÍTULO III 

DO COLEGIADO E DA COORDENAÇÃO 

Artigo 13 

O Colegiado do Curso será eleito pelo corpo docente, conforme normas do Regulamento 

Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Unoeste. 

 

Artigo 14 

O Colegiado do Curso será composto por: 

I – Sete docentes do corpo permanente, dentre eles, o coordenador e vice-coordenador eleitos 

pelos pares do próprio Colegiado, mais dois suplentes; 

II – Um representante dos discentes, regularmente matriculado no Curso, e seu respectivo 

suplente. 

Parágrafo 1 

Os docentes integrantes do Colegiado do Curso e o representante dos discentes, bem 

como os suplentes serão escolhidos por seus pares, em eleição direta. 

Parágrafo 2 

Os suplentes do Colegiado do Curso substituirão os titulares em suas ausências, 

impedimentos e na vacância da representação. 

Parágrafo 3 

Os docentes integrantes do Colegiado do Curso e suplentes terão mandato de quatro 

anos, sendo permitida uma recondução de igual período, desde que aprovada pela maioria 

absoluta do corpo docente por meio de eleição. 
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Parágrafo 4 

A representação discente terá mandato de dois anos. 

Parágrafo 5 

As normas para a realização da eleição do Colegiado do Curso serão estabelecidas pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unoeste. 

Parágrafo 6 

Todos os docentes do corpo permanente e colaboradores poderão participar das 

reuniões do Colegiado do Curso e terão direito a voz, porém apenas os integrantes do 

Colegiado terão direito a voto. 

Parágrafo 7 

As reuniões do Colegiado do Curso terão como quorum mínimo cinco integrantes. 

 

Artigo 15 

São atribuições do Colegiado do Curso: 

I – Propor as disciplinas, o calendário de atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e 

suas eventuais alterações, bem como outras medidas que se fizerem necessárias. Fixar prazos 

para a inscrição, seleção, matrícula e trancamento de disciplinas, Exame Geral de Qualificação 

e Defesa de Dissertação; 

II – Classificar as disciplinas como área de Domínio Específico e área de Domínio Conexo; 

III – Indicar nomes de docentes e orientadores, bem como propor a colaboração de docentes 

de outras instituições nas atividades do Curso; 

IV – Indicar, anualmente, o número de vagas a serem oferecidas de acordo com a 

disponibilidade de orientação, devendo ser aprovada e homologada pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, respeitado o limite de vagas estabelecido pela CAPES; 

V – Elaborar critérios e formas de seleção de candidatos e indicar Comissão Examinadora para 

tal fim; 

VI – Estabelecer as normas do Exame de Suficiência em Língua Inglesa e indicar a Comissão 

Examinadora para tal fim; 

VII – Homologar a escolha do orientador, bem como aprovar proposta de mudança de 

orientador, com as devidas justificativas; 

VIII – Deliberar sobre o Plano de Atividades de cada discente, especialmente no que se refere 

às disciplinas a serem cursadas e ao projeto de dissertação, assim como suas eventuais 

alterações; 

IX – Deliberar sobre suspensão de matrícula solicitada por discente, ouvido o orientador; 

X – Deliberar sobre cancelamento de matrícula em disciplina, ouvido o orientador; 

XI – Deliberar sobre desligamento do discente, quando solicitado pelo orientador; 
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XII – Estabelecer as normas de realização do Exame Geral de Qualificação e da Defesa de 

Dissertação e homologar as Bancas Examinadora do Exame e da Defesa, ouvidos os 

respectivos orientadores; 

XIII – Planejar a execução das dotações de verbas destinadas ao Curso; 

XIV – Aprovar os créditos em disciplinas cursadas por discente matriculado como aluno 

especial, quando de seu acesso para a condição de matriculado como aluno regular; 

XV – Deliberar sobre o aproveitamento de créditos obtidos em outros Cursos de pós-graduação 

Stricto Sensu, respeitando o limite do total de 4 créditos em disciplinas optativas a serem 

cursados; 

XVI – Reunir-se, ao menos uma vez por ano, para, em conjunto com todo o corpo docente, 

discutir relatório de autoavaliação do andamento do curso, bem como do desempenho de cada 

um dos membros do corpo discente, recomendando, quando necessário as providências 

cabíveis; 

XVII – Deliberar sobre o ingresso de novos integrantes no corpo docente do Curso, de acordo 

com as normas vigentes de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

estabelecidas; 

XVIII – Propor alterações e/ou atualizações deste Regimento, julgadas úteis ao funcionamento 

do Curso, e submetê-las à apreciação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e dos 

Conselhos Superiores, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho 

Universitário (CONSU) e Reitoria da UNOESTE. 

 

Artigo 16 

A Coordenação do Curso será exercida por um docente do corpo permanente. 

Parágrafo 1 

O Coordenador e o Vice-Coordenador serão eleitos pelo Corpo Docente do Curso e 

nomeados por meio de Portaria da Reitoria da Unoeste, após homologação pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação e aprovação pelo CONSEPE e CONSU. 

Parágrafo 2 

O Coordenador será substituído, em suas ausências ou impedimentos, pelo Vice-

Coordenador. 

Parágrafo 3 

Os mandatos do Coordenador e do Vice-Coordenador serão de 4 anos, sendo permitida 

apenas uma recondução por igual período, se for esta a votação do Corpo Docente do Curso. 

Parágrafo 4 

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 15 dias. 
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Parágrafo 5 

As normas para a realização das eleições do Coordenador do Curso serão 

estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e pela Reitoria. 

 

Artigo 17 

São atribuições do Coordenador do Curso: 

I – Presidir o Colegiado do Curso; 

II – Preparar, com o auxílio do corpo docente permanente e secretaria do Curso, o calendário 

semestral/anual de atividades do Curso; 

III – Zelar pelo cumprimento do calendário; 

IV – Agendar as datas do Exame Geral de Qualificação e da Defesa de Dissertação, de acordo 

com a solicitação dos discentes e em acordo com o orientador; 

V – Preparar qualquer documentação relativa ao Curso, que possa vir a ser solicitada para fins 

de estabelecimento de convênios, obtenção de financiamento e relatórios de avaliação anual e 

quadrienal da CAPES. 

VI – Representar o Curso no Colegiado, em todas as instâncias superiores da instituição e em 

entidades de financiamento, de pesquisa e de pós-graduação. 

 

TÍTULO IV 

 

DO CORPO DISCENTE 

Artigo 18 

O corpo discente do Curso será constituído por alunos regularmente matriculados, 

portadores de diploma de graduação em cursos superiores de duração plena, cujo currículo 

proporcione uma formação básica em disciplinas compatíveis à área de concentração, que 

deverá ser aprovado após a análise do Colegiado do Curso. 

 

Artigo 19 

Na hipótese da existência de vagas, serão aceitas matrículas em disciplinas do Curso, 

de alunos matriculados regularmente em outros Cursos recomendados pela CAPES da mesma 

instituição ou de instituições externas, mediante proposta do respectivo orientador. 

Parágrafo único 

A matrícula de alunos nas condições previstas no "caput" deste Artigo terá precedência 

sobre a de aluno especial. 

 

Artigo 20 
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Havendo vaga, a critério do Colegiado do Curso, poderá ser aceita a inscrição em uma 

ou mais disciplinas, de aluno especial, portador de diploma universitário. 

Parágrafo 1 

O aluno especial, no que couber, ficará sujeito às mesmas normas exigidas para o aluno 

regular. 

Parágrafo 2 

Ao aluno especial a que se refere este artigo será conferido atestado de aprovação em 

disciplinas, com indicação de créditos correspondentes a cada uma. 

Parágrafo 3 

No caso do aluno especial pretender passar à condição de aluno regular, deverá 

submeter-se às exigências da seleção de acordo com este Regimento. 

Parágrafo 4 

Uma vez aprovado, o discente poderá solicitar ao Colegiado do Curso que sejam 

computados os créditos de no máximo duas disciplinas que tenha cursado como aluno 

especial, tendo como prazo de validade dois anos anteriores à matrícula no Curso, como aluno 

regular.  

 

DO NÚMERO DE VAGAS, DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

Artigo 21 

O número de vagas será proposto pelo Colegiado do Curso à PRPPG antes do período de 

abertura das inscrições. Para definição do número de vagas, o Colegiado do Curso levará em 

consideração os seguintes elementos: 

I - Número limitado exigido pela CAPES/MEC; 

II - Capacidade de orientação do Curso, baseado no número de vagas por orientador; 

III - Fluxo de entrada e saída de discentes. 

 

Artigo 22 

Os candidatos ao Curso deverão, de acordo com calendário previamente divulgado, 

apresentar para fins de inscrição ao processo de seleção, os documentos relacionados em 

edital a ser divulgado por ocasião do período de processo seletivo. 

 

Artigo 23 

A seleção dos candidatos será realizada conforme edital a ser publicado anualmente ou 

na disponibilidade de vagas remanescentes. 

 

Artigo 24 
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No ato da matrícula, o orientador deverá formalizar a aceitação do respectivo 

orientando, por meio de ofício dirigido ao Colegiado do Curso.  

Parágrafo 1 

A qualquer tempo, o discente ou o orientador poderão solicitar mudança de orientação, 

mediante justificativa encaminhada ao Colegiado do Curso, que decidirá sobre a solicitação. 

Parágrafo 2 

Em caso de impedimento definitivo do orientador, o discente indicará novo orientador, 

que deverá ser analisado e aprovado pelo Colegiado do Curso. 

 

DO DESLIGAMENTO DE DISCENTES 

Artigo 25 

O discente será desligado do Curso de Mestrado, na ocorrência de uma das hipóteses 

seguintes: 

I – Obter mais de uma vez o conceito D em disciplinas; 

II – Obter reprovação por duas vezes no Exame Geral de Qualificação; 

III – Não obediência ao prazo acordado para a realização do Exame Geral de Qualificação e da 

Defesa de Dissertação; 

IV – Por sua própria iniciativa (justificada); 

V – Por solicitação do orientador, junto ao Colegiado do Curso, mediante justificativa, garantido 

o direito de defesa do discente; 

VI – Por condenação à pena de eliminação por processo disciplinar; 

VII – Ultrapassar o prazo máximo para a conclusão do Curso de Mestrado, salvo em casos 

específicos deliberados pelo Colegiado do Curso. 

 

Artigo 26 

O discente desligado do Curso por qualquer motivo, exceto o explicitado no item VI do 

Artigo 25, poderá reingressar uma vez que participe de um novo processo seletivo e seja 

devidamente aprovado. 

Parágrafo único 

Se aprovado em novo processo seletivo, serão consideradas as atividades anteriores ao 

reingresso do discente referido no "caput" deste artigo mediante deliberação pelo Colegiado do 

Curso. 

 

TÍTULO V 
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DO REGIME DIDÁTICO 

Artigo 27 

Ao final do primeiro ano letivo, o discente apresentará, o protocolo de cadastro do 

projeto de pesquisa no Sistema Gestor de Pesquisa da Unoeste, incluindo a submissão aos 

respectivos comitês de ética quando pertinente. 

 

Artigo 28 

Após doze meses após a matrícula o aluno será submetido a um processo de Avaliação 

Continuada para acompanhamento das atividades acadêmico-científicas desenvolvidas 

durante o primeiro ano letivo do curso de mestrado em Ciências da Saúde.  

 

Parágrafo 1 

A avaliação continuada deverá contemplar: 

I – Realização de disciplinas, participação em seminários e atividades de laboratório e/ou de 

campo;  

II – Atividades de pesquisa, incluindo o projeto individual (Dissertação) com a descrição das 

atividades já realizadas e elaboração de outros trabalhos subsidiários, tais como artigos, 

comunicações em eventos científicos e resenhas; 

III – Outras atividades julgadas convenientes pelo orientador, e aprovadas pelo Colegiado do 

Curso. 

IV – Alunos taxistas e bolsistas também deverão obrigatoriamente, entregar relatório escrito 

anualmente, contendo a descrição das atividades acadêmico-científicos, segundo as normas 

da comissão de bolsas. 

 

 

Artigo 29 

Será obrigatória a freqüência dos discentes do Curso à Avaliação Continuada e a 

justificativa da ausência deverá ser encaminhada por escrito a coordenação do curso. 

Parágrafo 1 

O discente será reprovado na disciplina em que não obtenha, no mínimo, 75% de 

frequência. 

Parágrafo 2 

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 Curso, antes de decorrido 1/3 da duração prevista para o desenvolvimento 

total da disciplina em causa. 
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Artigo 30 

Poderá ser concedido, após cursar o 1º semestre, a suspensão de matrícula no Curso, 

por prazo não superior a seis meses, ao discente que a requeira por motivo justo, ouvidos o 

orientador e o Colegiado do Curso. 

Parágrafo 1 

A suspensão de matrícula no Curso implicará a cessação, pelo tempo que durar, da 

contagem dos prazos fixados neste Regimento, observando os limites exigidos pela CAPES. 

 

Artigo 31 

No prontuário do discente deverão constar: 

I – Anuência formal do orientador; 

II – Demais documentos relativos às exigências regimentais; 

III – Resultados de Exame de Suficiência em Língua Inglesa; 

IV – Créditos obtidos e conceitos nas disciplinas cursadas; 

V – Transferência de orientador, se houver. 

 

Artigo 32 

No histórico escolar de cada discente, deverão constar, além dos níveis de desempenho 

expressos em conceitos, as seguintes anotações: 

I – Disciplinas cursadas ou atividades realizadas fora do Curso; 

II – Resultado no Exame de Suficiência em Língua Inglesa; 

III – Resultado obtido no Exame Geral de Qualificação; 

IV – Resultado obtido na Defesa de Dissertação, expresso na ata do evento. 

 

Artigo 33 

O ano letivo será dividido em dois períodos, sendo a matrícula semestral. 

Parágrafo 1 

As disciplinas deverão ser oferecidas anualmente, exceto em casos justificados junto ao 

Colegiado do Curso. 

Parágrafo 2 

Durante os períodos letivos ou nos períodos de férias escolares, poderão ser oferecidas 

disciplinas sob forma concentrada, para aproveitar a presença de professores nacionais ou 

estrangeiros que visitem a UNOESTE, ou em outros casos excepcionais, desde que 

justificados e aceitos pelo Colegiado do Curso. 
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Artigo 34 

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 das mesmas, exigidos 

para sua caracterização. 

 

Artigo 35 

A avaliação das disciplinas e de outras atividades previstas no plano expressará os 

níveis de desempenho do discente, 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; 

E (0 a 2,9) – o, sem direito a créditos e a cursar novamente a disciplina; 

I - Incompleto. 

Parágrafo 1 

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. 

Parágrafo 2 

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. 

 

Artigo 36 

As disciplinas oferecidas são divididas em obrigatórias e optativas. 

Parágrafo 1 

Além das disciplinas oferecidas regularmente pelo Curso, podem figurar, como optativas, 

disciplinas oferecidas por outros cursos de pós-graduação Stricto Sensu, desde que, segundo 

juízo do Colegiado do Curso, seu conteúdo, sua carga horária e sua metodologia estejam em 

conformidade com as diretrizes curriculares 

 

Artigo 37 

Completados os créditos correspondentes às disciplinas e outras atividades, o aluno 

deverá submeter-se ao Exame Geral de Qualificação, antes da defesa de dissertação, para 

validação da formação global em função do título pretendido. 

Parágrafo 1 
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A data para o Exame Geral de Qualificação deverá ser estabelecida pelo Colegiado do 

Curso, em conformidade com as atividades desenvolvidas pelo discente, ouvido o orientador. 

Parágrafo 2 

O Exame Geral de Qualificação consistirá na apresentação, arguição e defesa do projeto 

desenvolvido, incluindo os resultados obtidos. 

Parágrafo 3 

O Exame Geral de Qualificação deverá ser realizado após a integralização dos créditos 

em disciplinas e atividades complementares, em tempo hábil para a tramitação na secretaria do 

curso para conclusão da defesa da dissertação com 24 meses. Em casos especiais aprovados 

pelo colegiado, este prazo poderá ser prorrogado.  

Parágrafo 4 

O exame geral de qualificação será realizado em sessão fechada. 

Parágrafo 5 

Os candidatos deverão entregar três exemplares da qualificação à secretaria da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em encadernação provisória, para encaminhamento 

aos integrantes da Banca Examinadora (não incluso do discente). 

Parágrafo 6 

O tempo máximo de apresentação inicial (exposição oral) do candidato será de 20-30 

minutos, seguida de 30 minutos de arguição para cada examinador, dispondo o candidato de 

igual tempo para responder à argüição. 

 

 

Artigo 38 

A Banca Examinadora do Exame Geral de Qualificação será composta por três 

membros titulares e dois suplentes, com título mínimo de Doutor. Obrigatoriamente um dos 

membros titulares deverá ser externo ao corpo docente do Mestrado em Ciências da Saúde.  

Parágrafo único 

O orientador será membro nato e presidente da Comissão Examinadora. 

 

Artigo 39 

A avaliação do Exame Geral de Qualificação expressará o aproveitamento de acordo 

com o conceito: aprovado ou reprovado. 

Parágrafo 1 

A aprovação ficará restrita ao candidato que obtiver conceito “aprovado” emitido por, 

pelo menos, dois dos examinadores. 

Parágrafo 2 
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O aluno reprovado poderá submeter-se apenas mais uma vez ao Exame Geral de 

Qualificação, no máximo 30 dias após a realização do primeiro. 

 

TÍTULO VI 

DOS CRÉDITOS 

Artigo 40 

A integralização das atividades necessárias à obtenção do título acadêmico de Mestre 

será expressa em unidades de crédito. 

Parágrafo único 

Cada unidade de crédito corresponderá a 15 horas de atividades programadas, 

compreendendo aulas semanais, desenvolvimento de pesquisa, estudo e elaboração da 

dissertação. 

  

Artigo 41 

O discente do Curso de Mestrado deverá integralizar, no mínimo, 96 unidades de 

crédito, correspondentes a 1440 horas de atividades programadas. 

Parágrafo 1 

Do total de 96 créditos exigidos para a totalização, 20 créditos, no mínimo, deverão ser 

obtidos em disciplinas, sendo 08 créditos em disciplinas obrigatórias da Área de Concentração 

e 12 créditos em disciplinas optativas, das quais no máximo de quatro créditos poderão ser 

realizadas em outros Programas com aprovação prévia do Colegiado do Curso, incluindo 

aproveitamento de créditos realizados no máximo em 24 meses anteriores à data do ingresso 

do discente no Curso. 

CRÉDITOS 

Total:    96 

Disciplinas:   20  

Dissertação:   66 

Complementares:  10  

Parágrafo 2 

Dez créditos deverão ser obtidos em outras atividades, as quais serão definidas de 

acordo com Instrução Normativa estabelecida pelo Conselho do Curso. 

 Parágrafo 3 

Sessenta e seis créditos serão obtidos com a elaboração e Defesa da Dissertação. 

Parágrafo 4 

Os prazos, mínimo e máximo, para a conclusão do Curso de Mestrado, compreendendo 

a integralização dos créditos, a aprovação em Exame Geral de Qualificação e o 
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encaminhamento da dissertação na Seção de Pós-Graduação serão de doze e vinte e quatro 

meses, respectivamente, com possível prorrogação de até seis meses, quando justificado e 

aprovado pelo Colegiado. 

 

Artigo 42 

Os discentes do Mestrado poderão obter créditos em disciplinas cursadas em outros 

cursos ou programas recomendados pela CAPES, dentro da própria UNOESTE ou em outras 

Instituições, desde que não ultrapassem o valor máximo de 4 créditos do total das disciplinas 

optativas realizadas no máximo em 24 meses anteriores à data de ingresso do discente no 

Curso. 

 Parágrafo 1 

Para aproveitamento dos créditos previsto no "caput" desde artigo, o discente deverá 

apresentar requerimento, devidamente justificado pelo orientador, e dependerá de apreciação e 

aprovação pelo Colegiado do Curso. 

Parágrafo 2 

As disciplinas cursadas pelo discente em cursos credenciados pela CAPES antes do seu 

ingresso no Curso de Mestrado em Ciências da Saúde podem ser aproveitados, a juízo do 

Colegiado do Curso e nos termos do Regimento do Curso e do Regimento da Universidade, 

dentro do limite de 33% do total de créditos realizados no máximo em 24 meses anteriores a 

data da matrícula. 

 

TÍTULO VII 

DA DISSERTAÇÃO 

Artigo 43 

Para obtenção do título de Mestre, será exigida a apresentação e Defesa de Dissertação 

de Mestrado. 

Parágrafo 1 

A dissertação de Mestrado constitui um instrumento essencial à formação do discente, 

devendo ser original e resultante de trabalho realizado. 

Parágrafo 2 

A dissertação será apresentada na forma de artigos. No (s) artigo (s) científico (s) devem 

ser apresentados todos os itens característicos, com destaque para metodologia e resultados, 

e complementando com discussão e conclusão. As normas para os artigos devem ser dos 

periódicos escolhidos (periódicos Qualis (CAPES) com classificação A1, A2, B1 ou B2 da área 

de avaliação Medicina II conforme Instrução Normativa estabelecidas pelo Conselho do Curso), 
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as quais deverão ser inseridas como anexo à dissertação. Também deverá ser anexada a 

cópia da aprovação do Comitê de Ética, quando pertinente. 

 

Parágrafo 3 

Na dissertação e na Defesa, o candidato deve demonstrar domínio do tema escolhido, 

capacidade de sistematização de ideias, de utilização de uma adequada metodologia científica, 

de apresentação e discussão dos resultados. 

 

Artigo 44 

Os candidatos deverão entregar três exemplares da dissertação à secretaria da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em encadernação provisória, para encaminhamento 

aos integrantes da Banca Examinadora (não incluso a do discente). 

Parágrafo único 

Uma vez designada a Banca Examinadora, poderá ser marcada a data da defesa, com 

um mínimo de trinta e máximo de sessenta dias. 

 

Artigo 45 

A dissertação de Mestrado será defendida pelo candidato perante uma Banca 

Examinadora, composta de três integrantes com título mínimo de doutor, cujos nomes serão 

indicados pelo Colegiado do Curso, sendo presidida pelo orientador, seu integrante nato. 

Parágrafo 1 

Um integrante da Banca Examinadora deverá pertencer ao corpo docente de Instituição 

de Ensino Superior externo à Unoeste.  

Parágrafo 2 

Serão deferidos, também, dois suplentes para a Banca Examinadora, um dos quais 

deverá pertencer à Instituição de Ensino Superior externo à Unoeste.  

Parágrafo 3 

Um membro da Comissão Examinadora para a defesa da dissertação de Mestrado 

poderá participar de forma não presencial. 

 

Artigo 46 

A defesa da dissertação de Mestrado será realizada em sessão pública. 

Parágrafo 1 

O tempo máximo de apresentação inicial (exposição oral) do candidato será de 30-40 

minutos, seguida de 30 minutos de arguição para cada examinador, dispondo o candidato de 

igual tempo para responder à argüição. 
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Parágrafo 2 

No caso do examinador optar pelo diálogo, com anuência do candidato, o tempo 

máximo, de arguição de cada examinador e de resposta será, em conjunto, de 60 minutos. 

 

Artigo 47 

Na avaliação da dissertação serão atribuídos os conceitos de aprovado ou reprovado.  

 Parágrafo 1 

A aprovação ficará restrita ao candidato que obtiver conceito “aprovado” pelo menos por 

dois examinadores. 

Parágrafo 2 

É condição para entrega do diploma que o candidato apresente juntamente com a 

versão corrigida da dissertação, em uma cópias encadernadas padrão da PRPPG (em capa 

dura cor chumbo com fonte em cor prata), os documentos que comprovem a submissão de 

pelo menos um artigo científico a periódicos indexados escolhidos (periódicos Qualis (CAPES) 

com classificação A1, A2, A3 ou A4 da área Medicina II conforme Instrução Normativa 

estabelecidas pelo Conselho do Curso) no prazo máximo de noventa dias após a data da 

Defesa.  

 

Artigo 48 

Caberá à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aprovar e homologar o título de 

Mestre, após cumpridas todas as exigências definidas no Artigo 47. 

 

Artigo 49 

O título de Mestre será qualificado de acordo com normas estabelecidas pelo Conselho 

Federal de Educação – CAPES/MEC. 

 

TÍTULO VIII 

DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO 

Artigo 50 

 Estão habilitados para realização de Pós-Doutorado portadores do título de doutor, 

mediante apresentação de propostas de trabalho que poderão contemplar atividades de 

pesquisa sob supervisão de um docente permanente ou colaborador em vigência do Curso de 

Mestrado em Ciências da Saúde.  

 

Artigo 51 
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O Programa de Pós-Doutorado – modalidade sem bolsa – apresenta fluxo contínuo, 

sem edital de abertura de vagas. 

Parágrafo 1 

A solicitação de vínculo de Pós-Doutorado na UNOESTE, juntamente ao Curso de 

Mestrado em Ciências da Saúde, será realizada através de encaminhamento ao Colegiado do 

Curso, e estará sujeita à aprovação do mesmo.  

Parágrafo 2 

Os documentos exigidos serão conforme descrição abaixo: 

-carta de aceite do supervisor após contato prévio;  

-plano de trabalho, com assinatura do supervisor 

-declaração de ciência da realização do pós-doutoramento, assinada pelo responsável 

da instituição a qual o candidato está vinculado (no caso de vínculo externo à UNOESTE) 

-declaração do candidato de ciência de que a realização do pós-doutorado na 

modalidade sem bolsa não implicará em vinculo empregatício com a UNOESTE; 

-apresentação de documento comprobatório de convênio de cooperação 

interinstitucional, em casos de pós-doutoramento realizados parcialmente em universidades 

de outros países 

-declaração do candidato de conhecimento e comprometimento em relação ao respeito 

às normas da Universidade no que se refere aos direitos de Propriedade Intelectual gerados no 

projeto a ser desenvolvido. 

 

Artigo 52 

 Durante o período de realização do Pós-Doutorado, o supervisor tem a responsabilidade 

de acompanhar, analisar e referendar todas as situações que venham a ocorrer, tais como 

elaboração de relatórios, prorrogação, cancelamento ou suspensão do pós-doutorado.  

 

Artigo 53 

A proposta de Pós-Doutorado de cada candidato deverá ser encaminhada pelo 

supervisor para o Colegiado do Curso e posteriormente para a PRPPG (Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação) para ciência e aprovação. 

Parágrafo 1 

É vedado ao candidato à realização simultânea de mais de um Pós-Doutorado na 
UNOESTE. 

 

Artigo 54 

A duração do Pós-Doutorado será de no mínimo, seis (06) meses e, no máximo vinte e 

quatro (24) meses, podendo ser prorrogada por até mais doze (12) meses, mediante 



 21 

justificativa do pós-doutorando, relatório de científico com parecer do supervisor, 

devidamente aprovados pelo Colegiado do Curso e pela PRPPG. 

Parágrafo 1 

Ao final do período de Pós-Doutorado o Pós-Doutorando deverá encaminhar relatório 

científico com avaliação do supervisor e do colegiado. 

Parágrafo 2 

Compete ao Colegiado de Curso homologar a finalização do Pós-Doutorado com base 

no parecer do supervisor. Os certificados de Pós-Doutorados homologados serão emitidos pela 

PRPPG. 

 

Artigo 55 

Ao Pós-Doutorando é garantido o acesso dos serviços necessários ou convenientes 

para o desenvolvimento das atividades previstas, tais como o uso de bibliotecas, instalações, 

bens e serviços. 

 

Artigo 56 

O Programa de Pós-Doutorado – modalidade com bolsa – terá seleção conforme edital a 

ser publicado quando houver disponibilidade de bolsas. 

 

 

TÍTULO IX 

DA POLÍTICA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 

Artigo 56 

O Colegiado do Curso indicará, dentro de seu corpo docente, uma comissão para 

elaboração de Sistema de Autoavaliação do Curso. 

 Parágrafo 1 

O Sistema será aplicado anualmente pela Comissão Própria de Autoavaliação da 

Unoeste, com base em questionários formulados pela Comissão Autoavaliação do Curso de 

Mestrado em Ciências da Saúde. 

Parágrafo 2 

Deverão participar da Autoavaliação Interna do Curso, na condição de avaliadores e 

avaliados, coordenadores, docentes, discentes e funcionários administrativos do Curso e da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A Autoavaliação deverá gerar indicadores que 

venham a explicitar os conceitos: satisfatório ou insatisfatório. 

Parágrafo 3 
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Os indicadores da Autoavaliação servirão de base para o aprimoramento do Curso e 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Parágrafo 4 

A aplicação do questionário será realizada de forma a manter o sigilo das informações 

fornecidas pelos participantes. 

 

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 57 

Para os casos não previstos, deverão ser consideradas as normas estabelecidas no 

Regulamento Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNOESTE, no Estatuto e no 

Regimento Geral da UNOESTE. 

 

Artigo 58 

O presente Regimento estará sujeito às demais normas de caráter geral que vierem a 

ser estabelecidas para os cursos de Pós-Graduação da UNOESTE. 

 

Artigo 59 

Este Regimento entrará em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso, pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e homologação pelo Conselho de Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), Conselho Universitário (CONSU) e Reitoria da UNOESTE.  


