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TÍTULO I 

DO PROGRAMA E SEUS OBJETIVOS 

Artigo 1 -  O programa de Pós-graduação stricto sensu em Odontologia (PPGO) destina-

se à formação de docentes, pesquisadores e profissionais que tenham amplo 

conhecimento científico e acadêmico, além de aspectos essenciais para a realização da 

atividade docente como: ética, envolvimento social, liderança e inovação. 

Artigo 2 – O programa de Pós-graduação stricto sensu em Odontologia (PPGO) 

compreende um conjunto de disciplinas e atividades específicas que permitem uma 

formação sólida na Área de Concentração em Clínica Odontológica. 

Artigo 3 – A área de concentração do Programa de Pós-graduação foi estruturada de 

acordo com as normas ditadas pela CAPES/MEC, metas do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI/UNOESTE, Estatuto e regimento da UNOESTE, Regimento Geral de 

Pós-graduação Stricto sensu da UNOESTE e por este regimento. 

Artigo 4 – O Programa de Pós-graduação stricto sensu em Odontologia (PPGO) abrange 

estudos específicos sobre a área de Clínica Odontológica, aprendizagem de assuntos 

básicos e fundamentais relacionados à pratica docente e à pesquisa, além de atividades 

complementares relacionadas com ensino, pesquisa e extensão.  

Artigo 5 - O programa de Pós-graduação stricto sensu em Odontologia (PPGO) 

compreende o Mestrado como nível de formação, o qual irá conferir o título acadêmico de 

Mestre para o egresso. 



Artigo 6 – O título de Mestre será obtido somente após o cumprimento das exigências do 

curso, como realização de disciplinas, atividades complementares fundamentais e 

elaboração e defesa de dissertação.  

§ 1º – Considera-se dissertação de Mestrado o texto final resultante do trabalho 

supervisionado por um orientador. Este trabalho deve envolver conhecimento científico e 

capacidade de sistematização crítica do conhecimento acumulado, visando 

desenvolvimento acadêmico ou profissional. 

TÍTULO II 

DO COLEGIADO e ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA 

Artigo 7 – O Colegiado do PPGO é o órgão encarregado da supervisão e coordenação 

didática e administrativa do Programa. Sua composição compreende: o coordenador do 

programa, o vice-coordenador do programa, quatro professores titulares, quatro 

professores suplentes, um discente titular e um discente suplente. Todos os professores 

devem ser docentes vinculados ao programa. 

§ 1 -  O coordenador e vice-coordenador do programa serão escolhidos por meio da 

votação dos professores permanentes e colaboradores do curso, em votação secreta e de 

maioria simples. Os nomes dos mais votados serão encaminhados para à Pró-reitoria de 

Pós-graduação Geral (PRPPG), que tomará as medidas cabíveis.  

§ 2 - Os professores titulares do colegiado bem como os seus suplentes serão escolhidos 

por seus pares mediante votação secreta e de maioria simples. 

§ 3 – Os suplentes substituirão os permanentes no caso de faltas ou impedimentos 

destes. 

§ 4 – O representante discente será escolhido pelos alunos em votação secreta e de 

maioria simples. 

§ 5 – O coordenador, o vice-coordenador e os professores do Colegiado terão um 

mandato de 4 anos, sendo permitida uma recondução consecutiva.  

§ 6 – O representante discente terá o mandato de 1 ano, sendo permitida uma 

recondução. 



§ 7 – Nas ausências do Coordenador, o Vice-coordenador será responsável pela 

Presidência do Colegiado. Na ausência deste, o professor titular com mais tempo de 

Universidade, membro do colegiado, assumirá a Presidência. 

§ 8 – As reuniões do Colegiado deverão ter um quorum mínimo de cinco membros. 

Artigo 8 – Cabe ao Colegiado do programa de Pós-graduação stricto sensu em 

Odontologia (PPGO): 

I – propor disciplinas e seus responsáveis, bem como o número de créditos 

correspondentes; 

II – propor alterações pertinentes nas emendas, conteúdos programáticos e bibliografias 

das disciplinas; 

III – propor o credenciamento e recredenciamento de professores permanentes e 

colaborados ao programa; 

IV – organizar e divulgar a lista de orientadores credenciados; 

V – indicar o número de vagas a serem oferecidas pelo Programa de acordo com a 

disponibilidade de orientadores, respeitando o limite de orientação por docente; 

VI – organizar o processo de seleção dos alunos, determinando a comissão examinadora 

para esse fim; 

VII – homologar os candidatos aprovados, bem como a escolha dos seus respectivos 

orientadores;  

VIII – deliberar sobre a mudança de orientador, quando for o caso; 

IX – elaborar o calendário semestral de disciplinas oferecidas; 

X – aprovar o plano de atividades de cada aluno, no que se refere às disciplinas 

cursadas, atividades complementares e projetos de dissertação, bem como suas 

eventuais alterações; 

XI – deliberar sobre suspensão de matrícula, desligamento do aluno, cancelamento de 

matrículas em disciplinas e demais assuntos pertinentes, sempre com a anuência do 

orientador; 

XII – estabelecer normas para o exame de proficiência de língua estrangeira; 

XIII – estabelecer normas para o Exame Geral de Qualificação, bem como homologar o 

resultado deste no prazo máximo de 30 dias após a sua realização; 



XIV – aprovar a composição de Comissões Examinadoras para a Defesa Pública da 

Dissertação, com a anuência do orientador; 

XV – analisar e aprovar os créditos em disciplinas cursados como aluno especial para 

aluno regular; 

XVI – deliberar sobre o aproveitamento de créditos obtidos em outros programas de pós-

graduacão; 

XVII – estabelecer critérios objetivos de desempenho acadêmico até o depósito da 

dissertação; 

XVIII – homologar o resultado da Defesa Pública da Dissertação no prazo máximo de 30 

dias após a realização desta. 

XIX – propor e homologar reformulações no programa; 

XX – analisar propostas de convênios interinstitucionais e outros relacionados ao 

programa. 

Artigo 9 – Cabe ao coordenador do Programa: 

I – presidir o Colegiado do Programa; 

II – zelar pelo cumprimento das atividades pertinentes ao programa; 

III – encaminhar à PRPPG, nos prazos estabelecidos, os documentos relativos à gestão 

acadêmica e científica do programa; 

IV – zelar pelo cumprimento do regimento. 

TÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

Seção I 

DO CREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 

Artigo 10 – Para ser credenciado no PPGO, o docente deve atender os seguintes 

requisitos: 

I – ter título de doutor e obtido em Curso reconhecido pela CAPES/MEC; 

II – O docente deverá ter vínculo com a IES, com exceção de professores visitantes;  



III – deve possuir produção científica, artística e/ou tecnológica compatível com 

programas recomendados pela CAPES, colaborando decisivamente para o 

desenvolvimento do programa; 

Artigo 11 – A categoria de credenciamento do docente será definida pelo Colegiado do 

Programa, com base no currículo do docente e no número de professores permanentes, 

colaboradores e visitantes pertencentes ao programa. 

Seção II 

DO DESCREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 

Artigo 12 – A permanência do docente no programa está condicionada ao cumprimento 

das atividades relacionadas ao programa, como atividades nas disciplinas ofertadas pelo 

programa, orientação e produção científica. 

§ 1 – A produção científica mínima por docente permanente, como responsável pelo artigo 

científico, é de 4 artigos científicos publicados em revistas especializadas com Qualis A4 

ou superior, no quadriênio (totalizando 250 pontos, no mínimo, seguindo os critérios 

vigentes da Capes); 

§ 2 – A produção científica mínima por docente colaborador, como responsável pelo artigo 

científico, é de 2 artigos científicos publicados em revistas especializadas com Qualis A4 

ou superior, no quadriênio (totalizando 125 pontos, no mínimo, seguindo os critérios 

vigentes da Capes); 

§3 – ao final do segundo ano do quadriênio vigente, o docente permanente deverá ter a 

produção científica, como responsável pela produção, de ao menos 100 pontos em 

artigos publicados em revistas especializadas com Qualis A4 ou superior, no quadriênio, 

seguindo os critérios vigentes da Capes; 

 §4 – o docente deverá indicar quais produções é responsável, quando houver mais de 

um docente do programa como autor do artigo científico; artigos científicos com mais de 6 

autores serão considerados como produção qualificada para pontuação se o docente que 

o está indicado for o primeiro autor, o último autor ou o autor correspondente.    



Artigo 13 – em caso de não atendimento ao disposto no Artigo 12 deste regimento, o 

Colegiado do Programa decidirá sobre a manutenção do docente no programa; 

Artigo 14 – se aprovado o descredenciamento do docente, o pedido será encaminhado 

para a homologação da PRPPG; 

Artigo 15 – caso haja o descredenciamento do docente, as orientações sob sua 

responsabilidade terão continuidade, sendo designado um outro docente permanente 

para orientar o aluno; 

Artigo 16 – os docentes que cumprirem o estabelecido no Artigo 12 deste regimento estão 

automaticamente credenciados para o próximo quadriênio; 

Artigo 17 – docentes descredenciados podem solicitar recredenciamento no programa 

desde que cumpra as exigências do artigo 12 para docente permanente e seu pedido seja 

aprovado pelo Colegiado do Programa e pela pró-reitora da instituição. 

Seção III 

DOS ORIENTADORES 

Artigo 18 – O credenciamento de orientadores será realizado pelo Colegiado do 

Programa, considerando as atividades pedagógicas e científicas; 

Artigo 19 – O número total de orientados por orientador é de 8 alunos, considerando as 

atuação do docente dentro e fora do Programa de Pós-graduação em Odontologia, mas 

dentro da IES; 

Artigo 20 – Somente docentes credenciados no programa podem ser orientadores; 

Artigo 21 - Ao orientador é facultado abdicar da orientação de aluno, com a apresentação 

de justificativa circunstanciada, que deve ser aprovada pelo Colegiado do PPGO e  



homologada da PRPPG. 

Artigo 22 – As atribuições do orientador são: 

I – auxiliar o orientado na elaboração do plano de atividades, estabelecimento das 

disciplinas a serem realizadas por semestre, bem como a participação em atividades 

complementares; 

II – acompanhar o desempenho do aluno, orientando-o sobre o bom desenvolvimento das 

suas atividades; 

III – colaborar na confecção do projeto de pesquisa referente ao trabalho a ser 

desenvolvido como dissertação; 

IV – acompanhar e colaborar na elaboração da Dissertação do orientado; 

V – encaminhar ao Colegiado do Programa, o pedido para a realização do Exame Geral 

de Qualificação do orientado; 

VI – solicitar as providências necessárias para a Defesa Pública da Dissertação do 

orientado, bem como encaminhar sugestões de nomes de doutores para compor a 

comissão examinadora; 

VII – participar como membro e presidente da Comissão Examinadora para a Defesa 

Pública da Dissertação; 

VIII – justificar o pedido de aproveitamento de créditos de seus orientados, obtidos fora do 

PPGO; 

IX – indicar um substituto em caso de impedimento temporário. 

Seção IV 

DOS CO-ORIENTADORES 

Artigo 23 – Deverá possuir o título de doutor e será indicado pelo orientador do aluno, 

sendo que seu nome deve ser aprovado em reunião de Colegiado; 

Artigo 24 – Cabe ao co-orientador colaborar na elaboração do projeto e na execução do 

trabalho de dissertação do aluno, de acordo com critérios estabelecidos pelo orientador; 



Artigo 25 – O co-orientador poderá pertencer a outras unidades da UNOESTE ou outras 

Instituições de Pesquisa e Ensino. 

TÍTULO IV 

DOS ALUNOS 

Seção I 

INSCRIÇÃO, PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 

Artigo 26 – Os candidatos ao PPGO deverão, de acordo com o calendário divulgado, 

apresentar os seguintes documentos para fins de inscrição no processo de seleção: 

I – diploma de graduação em Odontologia ou atestado de conclusão do curso.  

§ 1 - Caso o aluno esteja cursando a graduação, deve apresentar documento oficial da 

Instituição atestando a data de conclusão prevista para o seu curso; 

II – histórico escolar da graduação; 

III – cópia da cédula de identidade ou documento equivalente; 

IV – comprovante de serviço militar, quando do sexo masculino; 

V – no caso de estrangeiros, comprovação de estar em situação regular no pais; 

VI – currículo Lattes completo; 

VII – comprovante de recolhimento de taxa de inscrição.  

Artigo 27 – O processo de seleção será divulgado em edital específico contendo data e 

local para sua realização. Este constará das seguintes provas: 

I – Análise de currículo do candidato, considerando pontuações para os seguintes itens: 

cursos de extensão, aperfeiçoamento e/ou especialização (de 0 a 1 ponto); trabalhos 

publicados ou aceito em periódicos (de 0 a 3 pontos); trabalhos publicados em anais (de 0 

a 1 ponto); apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais (de 0 a 1 

ponto); participação em projetos de pesquisa (de 0 a 1 ponto); participação em projetos 

de extensão e/ou monitorias (de 0 a 1 ponto), captação de recursos (de 0 a 1 ponto) e 

experiência docente (de 0 a 2 pontos). As somas dos pontos permitirá a obtenção de nota 

final de 0 a 10 pontos. As pontuações serão emitidas considerando a tabela abaixo: 



Itens a serem Avaliados
Pontuação 
mínima e 
máxima

Pontuação detalhada de cada item 
a ser avaliado

Cursos de extensão, aperfeiço-

amento e/ou especialização
0-1

• Curso de extensão com duração mí-

nima de 60 horas: 0,2 por curso

• Curso de aperfeiçoamento: 0,3 por 

curso

• Especialização: 0,5 por curso

Trabalhos publicados ou aceitos 

em periódicos
0-3

• Nacional: 0,5 por artigo

• Internacional: 1,0 por artigo

Trabalhos publicados em anais 0-1
• Nacional: 0,1 por trabalho

• Internacional: 0,2 por trabalho

Apresentação de trabalhos em 

congressos nacionais e interna-

cionais

0-1

• Nacional: 0,1 por trabalho

• Internacional: 0,2 por trabalho

Participação em Projetos de 

Pesquisa 
0-1 • Sem bolsa: 0,25 por projeto

Participação em Projetos de Ex-

tensão e/ou Monitorias
0-1

• Projeto de Extensão: 0,1 por projeto

• Monitoria: 0,2 cada

Captação de Recursos 0-1

• Bolsa de Iniciação Científica:  0,5 por 

bolsa

• Auxílio de Pesquisa: 0,5 por auxílio

Experiência em docência no 

Ensino Superior
0-1 • 0,5 por ano de trabalho 



II- Entrevista do candidato. 

III - Prova específica composta pela construção de planejamento de caso clínico integrado 

e delineamento preliminar de projeto de pesquisa. 

IV - Prova de proficiência em língua inglesa, a ser realizada na própria instituição durante 

o processo de seleção.  

§ 1 -  a análise de currículo valerá até 3,0 pontos, a entrevista valerá até 2,0 pontos, a 

minuta valerá até 3,0 pontos e a prova de proficiência em língua inglesa valerá até 2,0 

pontos, sendo que o aluno deve obter um mínimo de 5,0 pontos ao total. Candidatos com 

nota inferior a 5,0 e/ou que zerar em alguns dos itens da seleção estão automaticamente 

reprovados; 

§ 2 – uma lista com o nome dos aprovados será homologada pelo Colegiado do PPGO, 

considerando o número de vagas previstas e a ordem de notas (da maior para a menor 

média). 

Artigo 28 – A lista de aprovados será divulgada em prazo máximo de 30 dias após a  

realização das provas. 

Artigo 29 – A matrícula deve ser realizada de acordo com as exigências da PRPPG, 

semestralmente, nas épocas e prazos fixados pelo PPGO até a obtenção do título de 

Mestre. 

§1 – as disciplinas serão ofertadas de acordo com o cronograma definido pelo Colegiado 

do PPGO. 

Seção II 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, LICENÇAS E DESLIGAMENTOS 

Artigo 30 – O aluno regularmente matriculado no curso de Mestrado poderá requerer, 

mediante justificativa, o trancamento de matrícula, quando estiver impossibilitado de 

realizar as atividades referentes ao curso, por um prazo máximo de 12 meses. O aluno 

deverá encaminhar justificativa ao Colegiado do curso com anuência do orientador. 

Caberá ao Colegiado julgar e deliberar sobre o pedido de trancamento de matrícula. 



Artigo 31 – O aluno poderá usufruir de licença maternidade ou paternidade, com 

suspensão da contagem dos prazos, por até 6 meses no caso de licença maternidade e 

por 5 dias no caso de licença paternidade. 

§1- o alunos deverá solicitar a licença na secretaria do curso, juntamente com atestado de 

nascimento ou adoção da(s) criança(s). 

§2- o prazo será contado a partir da data presente no atestado. 

Artigo 32 – O desligamento do curso está prevista nos seguintes casos: 

I – se o aluno for reprovado duas vezes na mesma disciplina ou reprovado em três 

disciplinas distintas; 

II – se não for aprovado no exame geral de qualificação ou defesa da dissertação; 

III – não cumprir as atividades e exigências previstas no curso; 

IV – a pedido do aluno. 

V- por solicitação do orientador mediante justificativa e garantindo o direito de defesa do 

aluno. 

§1 – Todas as situações serão julgadas e deliberadas pelo Colegiado do PPGO. 

Seção III 

DOS PRAZOS 

Artigo 33 – O curso de Mestrado deverá ser realizado no prazo de 24 meses, podendo ser 

prorrogado por mais 6 meses; 

§1- O pedido de prorrogação deverá ser julgado pelo Colegiado do PPGO. 

Artigo 34 – O prazo para a realização do curso conta-se a partir da data de início letivo do 

curso regular, determinada pelo Colegiado do PPGO e encerra-se na data da defesa da 

dissertação de Mestrado. 



Seção IV 

ALUNO ESPECIAL 

Artigo 35 – O aluno especial poderá solicitar a inscrição em uma ou mais disciplinas do 

PPGO, desde que possua o diploma de graduação e seja aprovado em edital de seleção 

específico divulgado no site institucional. O julgamento do pedido será feito pelo 

Colegiado do Programa; 

Artigo 36 – O aluno especial ficará sujeito às mesmas normas exigidas para os alunos 

regulares; 

Artigo 37 – O aluno especial aprovado na disciplina que cursou terá direito a um 

certificado específico e a respectiva indicação do número de créditos; 

Artigo 38 – Caso o aluno especial torne-se aluno regular após aprovação em processo de 

seleção, os créditos obtidos nas disciplinas cursadas como aluno especial poderão ser 

utilizados como parte dos créditos do curso regular (máximo de 9 créditos) após análise 

pelo Colegiado do PPGO. 

  

TÍTULO V 

DOS CRÉDITOS 

Artigo 39  - Os créditos poderão ser obtidos por meio de disciplinas, atividades 

complementares e dissertação; 

Artigo 40 – Cada unidade de crédito corresponderá a 15 horas de atividades 

programadas. 

Artigo 41 - O aluno deverá integralizar, no mínimo, 96 créditos. Desse total, 28 créditos 

serão obtidos por meio de disciplinas obrigatórias, 16 créditos em atividades 

complementares e 52 créditos serão obtidos em atividades relacionadas à dissertação. 



§ 1 - As atividades complementares englobam apresentação de trabalho em eventos 

nacionais (1 crédito) e internacionais (2 créditos) desde que o aluno seja o autor principal; 

participação em projetos de extensão com no mínimo 30 horas de atividades (2 créditos); 

publicação de artigos científicos em revistas especializadas (Qualis B2 – 1 crédito; Qualis 

B1 – 2 créditos; Qualis A2 – 3 créditos e Qualis A1 – 4 créditos) e disciplinas optativas. 

§ 2 – Os créditos referentes às atividades complementares são analisados e validados 

pelo Colegiado do PPGO, sendo que 12 créditos, no mínimo, devem ser obtidos por meio 

de disciplinas optativas. 

TÍTULO VI 

DAS DISCIPLINAS 

Artigo 42 – As disciplinas serão ofertadas anualmente, sendo que o cronograma 

específico bem como o número de vagas devem ser divulgados pelo professor 

responsável da disciplina e pelo coordenador do curso. 

§1- para a ocorrência da disciplina ofertada deverá haver um número mínimo de 5 alunos. 

Artigo 43 -  É de responsabilidade do aluno, a solicitação da matrícula na disciplina 

desejada. 

Artigo 44 – A avaliação nas disciplinas expressará o desempenho do aluno, segundo os 

seguintes critérios: 

I- A (9,0 a 10,0) – Excelente, com direito a crédito; 

II- B (7,0 a 8,9) – Bom, com direito a crédito; 

III- C (5,0 a 6,9) – Regular, com direito a crédito; 

IV- D (3,0 a 4,9) - Reprovado, sem direito a crédito. 

V- E (0,0 a 2,9) - Reprovado, sem direito a crédito. 

T – Aprovado em disciplina cursada fora do PPGO 

§1 - o aluno que não obtiver, no mínimo, 75% de frequência, estará reprovado na 

disciplina. 



Artigo 45 – Disciplinas cursadas fora do PPGO poderão ser aceitas para contagem dos 

créditos, sendo de responsabilidade do Colegiado a análise e aprovação das mesmas. 

Artigo 46 – O cancelamento de matrícula em alguma disciplina deverá ser realizado 

dentro do prazo estabelecido pelo PPGO e com a anuência do orientador. 

TÍTULO VII 

DO EXAME GERAL DE QUALIFICAÇÃO 

Artigo  47 - Poderá submeter-se ao exame geral de qualificação, o aluno que completar 

todos os créditos exigidos em disciplinas obrigatórias e atividades complementares (44 

créditos). 

Artigo 48 – A data para o Exame Geral de Qualificação (EGQ) será estabelecida pelo 

orientador, após a aprovação da solicitação pelo Colegiado do PPGO. 

§1- o EGQ deverá ser realizado em até sessenta dias após a data de aprovação da 

solicitação. 

Artigo 49 - O exame Geral de Qualificação consistirá na apresentação e defesa, no 

mínimo, do projeto desenvolvido, incluindo os resultados preliminares obtidos. 

§1- A apresentação do trabalho será feita de forma oral com um período de 20 minutos, 

com tolerância de 5 minutos.  

§2- A argüição será feita por uma comissão examinadora constituída de três membros 

titulares e dois suplentes, com título mínimo de doutor. Os nomes dos componentes da 

comissão examinadora deverão ser aprovados em reunião de Colegiado, com anuência 

do orientador. O orientador será membro nato e presidente da banca examinadora. 

§3 - Cada examinador terá um tempo de 15 (quinze) minutos para a arguição do(a) 

candidato(a), sendo que este terá o mesmo tempo para suas respostas e 

esclarecimentos. A critério do examinador, com concordância do(a) candidato(a), pode-se 

estabelecer o diálogo entre estes, e nesta circunstância o prazo máximo será de 30 

(trinta) minutos. Caberá a presidência da comissão, a cronometragem dos prazos 

estabelecidos. 



Artigo 50 – A avaliação do Exame Geral de Qualificação expressará o aproveitamento de 

acordo com o conceito: aprovado ou reprovado. 

§1- o aluno será considerado aprovado se obtiver aprovação da maioria dos membros da 

comissão examinadora.  

§2- o aluno reprovado poderá se submeter a mais um exame geral de qualificação, com 

no mínimo três e no máximo seis meses após o primeiro exame. 

TÍTULO VIII 

DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Artigo 51 – Para a obtenção do título de Mestre será exigida a apresentação e defesa de 

dissertação de Mestrado. 

Artigo 52 – A dissertação deverá seguir as normas estabelecidas pela UNOESTE, 

disponíveis no setor e site da biblioteca da instituição.  

Artigo 53 - A dissertação deverá ser depositada, em meio digital, pelo aluno na secretaria 

de pós-graduação, mediante solicitação do orientador, obedecendo as normas do PPGO. 

§1 – os membros da comissão examinadora receberão o exemplar digital da dissertação, 

ficando facultado ao desejo do membro da banca receber o exemplar impresso.  

§2 – o idioma da dissertação será facultado à escolha do orientador. 

Artigo 54 – Após o depósito da dissertação, o Colegiado do PPGO terá o prazo de 

quarenta dias para designar a comissão examinadora.   

Artigo 55 – A comissão examinadora será composta por três membros titulares, sendo o 

orientador membro nato e presidente da comissão examinadora. 

§1- pelo menos um dos membros titulares não deverá pertencer ao PPGO. 

§2- serão designados 2 membros suplentes, sendo 1 deles não pertencente ao PPGO. 

§3- os membros da comissão examinadora deverão ter no mínimo o título de Doutor. 

§4- o co-orientador do trabalho, quando for o caso, só poderá compor a comissão 

examinadora no caso de ausência justificada do orientador. 



Artigo 56 – A defesa da dissertação será realizada em sessão pública em data e horário 

definidos pelo orientador, devendo estes serem aprovados pelo Colegiado do PPGO. 

Artigo 57 – O aluno terá um prazo máximo de 30 minutos para a apresentação da sua 

dissertação, com tolerância de 5 minutos. 

Artigo 58 – Após a apresentação, cada membro da comissão examinadora terá o prazo 

de 30 minutos para argüir o candidato, sendo que este terá tempo igual para responder à 

argüição. No caso de opção de diálogo entre examinador e candidato, estabelece-se o 

prazo máximo de 60 minutos para cada membro da comissão. 

Artigo 59 – No julgamento da dissertação será atribuído conceito: aprovado ou reprovado. 

§1- a aprovação ficará restrita ao candidato que obtiver conceito aprovado da maioria dos 

examinadores. 

§2- em caso de reprova, o aluno terá o prazo máximo de seis meses para uma nova 

defesa pública da dissertação. 

Artigo 60 – Após a defesa da dissertação e sua aprovação, para fins da homologação do 

título, o candidato aprovado deverá entregar exemplar da dissertação corrigido de acordo 

com as considerações dos membros da comissão examinadora em encadernação padrão 

do Programa, bem como material necessário para a publicação na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertação da instituição. 

§1 - a dissertação deverá estar nos moldes da revista pretendida e/ou deverá ser 

entregue o comprovante de submissão para mesma; 

§2- a encadernação padrão do programa é em capa duro vinho com letras em dourado. 

Artigo 61 – Caberá à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação homologar o título de 

Mestre. 

Artigo 62 – O título de Mestre somente poderá ser expedido após aprovação pela 

PRPPG, relativa ao processo específico de cada candidato. 



TÍTULO IX 

PÓS-DOUTORAMENTO 

Artigo 63 - Poderão realizar Pós-Doutorado, sob a supervisão de um docente permanente 

do PPGO, os portadores de título de Doutor, na área de Odontologia. 

§1- Haverá as seguintes modalidades de Pós-Doutorado: pós-doutorando sem vínculo 

empregatício, com bolsas de agências de fomento;  pós-doutorando com ou sem vínculo 

empregatício, com financiamento próprio; e pós-doutorando com vínculo empregatício, 

com afastamento remunerado por meio de sua instituição de origem. 

§2- Ficará a cargo do colegiado a elaboração de editais de seleção de Pós-Doutorado, os 

quais ficarão disponíveis online na página do PPGO. 

TíTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 64 – Para os casos omissos, deverão ser consideradas as normas estabelecidas 

no Regimento Geral dos Cursos de Pós-graduação da UNOESTE. 

Artigo 65 – O presente regimento estará sujeito às demais normas de caráter geral, que 

vierem a ser estabelecidas, para o cursos de Pós-graduação da UNOESTE. 

Artigo 66 – Este regimento entrará em vigor após sua aprovação pela PRPPG e enviado 

para homologação em Reunião CENSEPE/CONSU-REITORIA.


