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RESOLUÇÃO Nº 232-COPP/UFMS, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
Aprova Regulamento dos Cursos de Mestrado e
Doutorado em Educação Matemá�ca.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e
considerando os documentos constantes do Processo nº 23104.022601/2019-29, resolve, ad
referendum:

 

Art. 1º  Aprovar o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemá�ca, Cursos de Mestrado e Doutorado, área de concentração em Educação
Matemá�ca, do Ins�tuto de Matemá�ca.

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 2º  Os Cursos de Mestrado e Doutorado em Educação Matemá�ca regem-
se pelas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS, estabelecidas pelo Conselho de
Pesquisa e Pós-Graduação, em seus aspectos gerais, e, em seus aspectos específicos, por este
Regulamento.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL         

 

Art. 3º  O obje�vo dos Cursos é:

I - formar profissionais que atendam, quan�ta�va e qualita�vamente, à
expansão do ensino superior na área de Educação Matemá�ca, desenvolvendo uma visão
sólida e abrangente da Educação Matemá�ca e instrumentos didá�cos que lhes permitam
ar�cular esses conhecimentos à prá�ca docente;

II - es�mular a produção cien�fica, no campo da Educação Matemá�ca, por
meio de publicações e outras formas de socialização do conhecimento; e

III - preparar pesquisadores que desenvolvam pesquisa em Educação
Matemá�ca com reflexões que contribuam para a proposição de caminhos para o
enfrentamento de questões que permeiam a Educação, em par�cular a Educação
Matemá�ca.

 

Art. 4º  Os Cursos são organizados no modelo de ensino, pesquisa e orientação.
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Parágrafo único. Poderão ser realizadas esporadicamente a�vidades de ensino
a distância.

 

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 

Art. 5º  A Coordenação de Curso cabe, no plano execu�vo, ao Coordenador de
Curso e, no plano delibera�vo, ao Colegiado de Curso.

 

Art. 6º  A Coordenação de Curso será exercida por um dos membros docentes
do Colegiado de Curso, eleito pelos docentes que exerçam a�vidades permanentes nos cursos
de Mestrado e Doutorado.

 

Parágrafo único. O Coordenador do Curso será subs�tuído, em suas faltas ou
impedimentos eventuais, por um dos membros docentes do Colegiado de Curso, por ele
indicado.

 

Art. 7º  O Colegiado de Curso será composto por docentes do quadro
permanente portadores do �tulo de doutor ou equivalente, eleitos entre seus pares, com
mandato estabelecido no Regimento Geral da UFMS, permi�da uma recondução, e por um
representante discente, estudante regularmente matriculado no Curso de Mestrado ou
Doutorado, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano,
permi�da uma recondução por igual período.

 

Parágrafo único. O quan�ta�vo de docentes que comporão o Colegiado de
Curso deverá ser definido no ato que regulamenta a eleição, devendo ser no mínimo quatro e
no máximo seis. 

 

Art. 8º  A Revista Perspec�vas da Educação Matemá�ca é um órgão do
Programa, com Regulamento próprio e que responde diretamente ao Colegiado de Curso.

 

Art. 9º  As atribuições do Colegiado de Curso e do Coordenador de Curso estão
previstas no Regimento Geral da UFMS, nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da
UFMS, neste Regulamento e em outros instrumentos norma�vos.

 

CAPÍTULO IV

DO QUADRO DOCENTE

 

Art. 10.  Observando-se os disposi�vos previstos nas Normas para Pós-
Graduação stricto sensu da UFMS, o credenciamento, recredenciamento e
descredenciamento serão propostos em Regulamento específico para tal pelo Colegiado de
Curso de acordo com as regras de acordo com este Regulamento, a cada ciclo de, no máximo,
quatro anos.
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Art. 11.  Para ser credenciado na categoria permanente, o docente deverá:

I – possuir vínculo formal ou por meio de convênio ins�tucional com a UFMS
em regime de quarenta horas ou em dedicação exclusiva;

II – propor vinculação a uma linha de pesquisa do Programa e estar cadastrado
no diretório de grupos do CNPq;

III – possuir �tulação de Doutorado; e

IV- atender as normas estabelecidas no Regulamento para Credenciamento e
Recredenciamento de Docentes do Programa De Pós-Graduação em Educação Matemá�ca
Vigente.

 

Parágrafo único. O �tulo de que trata o inciso III do caput deste ar�go poderá
ser da área de Educação Matemá�ca ou Educação, sendo admi�do �tulo de áreas não
consideradas pelo órgão regulador federal competente como sendo da área de Educação,
desde que observada a proporcionalidade máxima de quinze por cento do Quadro Docente
permanente dos Cursos.

 

Art. 12.  Para ser credenciado na categoria visitante, o docente deverá:

I - possuir liberação integral, em período con�nuo de tempo, fornecida pela
ins�tuição à qual é vinculado;

II - propor vinculação a uma linha de pesquisa do Programa e grupo de
pesquisa do CNPq; e

III - possuir �tulo de doutor em Educação Matemá�ca, Educação ou
Matemá�ca.

 

Parágrafo único. O docente visitante poderá orientar, no máximo, três
estudantes no Programa.

 

Art. 13.  Para ser credenciado na categoria colaborador, o docente deverá
propor vinculação a uma linha de pesquisa do Programa e grupo de pesquisa cadastrado no
CNPq.

 

Parágrafo único. O docente colaborador poderá ter sob sua orientação, no
máximo, três estudantes no Programa.

 

Art. 14.  O recredenciamento na categoria permanente ocorrerá no prazo de
quatro anos seguindo as regras de credenciamento e recredenciamento.

 

Parágrafo único. O docente permanente que, ao final do quadriênio, não
apresentar a produção exigida passará à condição de colaborador, devendo finalizar as
orientações que já estavam sob sua responsabilidade.

 

Art. 15.  O processo de credenciamento, recredenciamento e
descredenciamento de docentes serão estabelecidos conforme Instrução Norma�va do
Conselho do Programa. 22/10/2020
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Art. 16.  Além das atribuições definidas nas Normas para Pós-Graduação stricto
sensu da UFMS, compete ao Professor Orientador:

I - requerer o agendamento de Defesa de Dissertação e de Tese, de acordo com
este Regulamento;

II - avaliar, aprovar e encaminhar ao Colegiado de Curso o Plano de Estudos de
seu orientando;

III - par�cipar de comitês, comissões e bancas examinadoras;

IV - desenvolver a�vidades de pesquisa em conformidade com as linhas de
pesquisa dos Cursos; e

V - aprovar os relatórios semestrais de seus orientandos e encaminhá-los ao
Colegiado de Curso.

 

Parágrafo único. A mudança de orientador ou coorientador poderá ser
solicitada ao Colegiado de Curso por meio de requerimento do orientador ou orientando, com
ciência de ambos, acompanhado de jus�fica�va do requerente, cabendo ao Colegiado de
Curso analisar cada caso.

 

Art. 17.  O Professor Orientador poderá submeter à aprovação do Colegiado de
Curso o requerimento de par�cipação de pesquisadores-doutores vinculados ou não aos
Cursos na condição de coorientadores, desde que pertencente a outras linhas de pesquisa.

 

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

 

Art. 18.  O estudante regular deverá obter, no mínimo:

I – vinte e oito créditos para diplomação no Curso de Mestrado; e

II – trinta e dois créditos para diplomação no Curso de Doutorado.

 

Parágrafo único. Os créditos serão distribuídos conforme a Estrutura Curricular
do Curso.

 

Art. 19.  As a�vidades dividem-se em:

I - disciplinas, classificadas em obrigatórias e opta�vas, definidas pelo Programa
e indicadas pelas linhas de pesquisa, podendo ser desenvolvidas em regime semestral,
bimestral ou especial, cabendo ao Colegiado definir o limite de vagas;

II - seminários de dissertação ou de tese, a�vidades desenvolvidas nos Cursos
focando os temas teóricos e metodológicos dos estudos propostos podendo contar com
professores convidados externos aos Cursos;

III - seminários avançados de pesquisa, para o doutorado, com obje�vo de
aprofundamento sobre temas de escolhas variadas na área da Educação Matemá�ca;

IV - a�vidades orientadas voltadas para o trabalho de orientação, com foco
exclusivo na produção da pesquisa de cada orientando; e

V - elaboração de dissertação ou tese.
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§ 1º Os estudantes regulares deverão par�cipar do Seminário do Programa e
de um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq.

 

§ 2º A critério do orientador, o estudante regular poderá cursar mais disciplinas
opta�vas, no sen�do de complementar a formação em relação à sua problemá�ca de
pesquisa.

 

§ 3º Os mestrandos bolsistas do Programa de Demanda Social da Capes
deverão cursar um semestre le�vo na Graduação da disciplina Estágio de Docência I,
computando dois créditos no Curso.

 

§ 4º Os doutorandos bolsistas do Programa de Demanda Social da Capes
deverão cursar as disciplinas Estágio de Docência I e Estágio de Docência II, cada uma com
duração de um semestre le�vo na Graduação, contabilizando dois créditos cada uma no
Curso.

 

Art. 20.  Poderão ser ofertadas a�vidades acadêmicas em conjunto para os
estudantes dos Cursos de mestrado e doutorado.

 

Art. 21.  Poderão ser ofertadas disciplinas em períodos de verão e inverno, de
natureza suplementar.

 

Art. 22.  As A�vidades Especiais, em total de dois créditos, serão computadas a
par�r da comprovação das a�vidades.

 

Parágrafo único. Para obtenção de dois créditos nas A�vidades Especiais, o
estudante deverá comprovar, até o final do quarto semestre, a realização de a�vidades que
pontuem no mínimo trinta pontos, de acordo com a tabela de pontuação aprovada pelo
Colegiado de Curso.

                                                                                                                   

Art. 23.  O prazo para conclusão dos Cursos obedecerá ao previsto nas Normas
para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

 

Seção Única

Das Linhas de Pesquisa

 

Art. 24.  As linhas de pesquisa cons�tuem parte da organização acadêmica dos
Cursos e se estruturam por meio de suas inves�gações, definindo os recortes específicos dos
objetos de estudos e das suas diferentes perspec�vas teóricas, bem como as a�vidades
curriculares (disciplinas opta�vas, seminários temá�cos e outras a�vidades) proporcionadas
aos acadêmicos.
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§ 1º Como instância de ensino, pesquisa e orientação, a linha de pesquisa é
formada por docentes na categoria de permanentes, podendo ainda contar com professores
colaboradores e professores visitantes.

 

§ 2º A cons�tuição de linha de pesquisa só se efe�vará após aprovação do
Colegiado de Curso, do Conselho de Unidade de Administração Setorial e do Conselho de
Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 25.  A proposta de criação de linhas de pesquisas fica condicionada à
elaboração e desenvolvimento de um projeto cole�vo de trabalho para cada linha, que
atenda aos requisitos abaixo e à aprovação pelo Colegiado de Curso:

I - nome e descrição da linha; e

II - nomes dos docentes com os respec�vos Currículos La�es.

 

Parágrafo único. Reestruturações das linhas de pesquisa dos Cursos devem,
após análise de comissão específica criada para esse fim, ser homologadas pelo Colegiado de
Curso, pelo Conselho de Unidade de Administração Setorial e pelo Conselho de Pesquisa e
Pós-Graduação.

 

Art. 26.  Compete ao Colegiado de Curso homologar os projetos de dissertação
e de tese dos estudantes regulares vinculados aos Cursos até o fim do segundo semestre
le�vo.

 

CAPÍTULO VI

DA ADMISSÃO

 

Art. 27.  O ingresso no Curso dar-se-á mediante aprovação do candidato em
Processo Sele�vo regulado por Edital de Seleção.

 

§ 1º A organização e a realização do Processo Sele�vo serão de
responsabilidade do Colegiado de Curso, que cons�tuirá Comissão de Seleção composta por
professores do Curso.

 

§ 2º O Edital rela�vo ao Processo Sele�vo de que trata este Regulamento será
publicado no Bole�m Oficial da UFMS e em portais da UFMS na internet, e o seu extrato em
pelo menos um jornal de grande circulação.

 

§ 3º A abertura e a quan�dade de vagas oferecidas em cada Curso, a cada
Edital, serão estabelecidas pelo Colegiado de Curso, mediante jus�fica�va, ouvida
manifestação do Conselho de Unidade, em conformidade com as Normas para Pós-Graduação
stricto sensu da UFMS e de acordo com indica�vos da Capes.

 

§ 4º O resultado final do Processo Sele�vo, após analisados todos os recursos
interpostos, será homologado pelo Colegiado de Curso e divulgado no site do Curso,
reservando-se ao Colegiado a publicação da ordem classificatória dos candidatos.
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Art. 28.  Os candidatos estrangeiros poderão ser admi�dos no Curso em
processo sele�vo normal ou exclusivo, ou ainda por meio do Programa de Estudante-
Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), observando-se o Regimento Geral da UFMS.

 

Parágrafo único. Não será solicitada a revalidação do diploma estrangeiro do
candidato caso ele seja selecionado pelo PEC-PG.

 

Art. 29.  O reingresso de estudantes desligados dar-se-á de acordo com as
Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

 

Art. 30.  O ingresso por transferência de estudantes de outros Cursos de Pós-
Graduação stricto sensu serão analisados pelo Colegiado de Curso.

 

CAPÍTULO VII

DA MATRÍCULA

 

Art. 31.   A matrícula dos aprovados no Processo Sele�vo dar-se-á mediante
requisitos estabelecidos em Edital de Seleção.

 

§ 1º Período, o horário, o local e a documentação de matrícula serão
especificados no Edital de Seleção e no site do curso.

 

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

 

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

 

Art. 32.  O estudante matriculado deverá manter atualizados seus dados
pessoais, meios de contato e seu endereço pelo período de cinco anos a par�r do fim dos
estudos, na secretaria de curso.

 

Art. 33.  Após o término das disciplinas, o estudante regular deverá, com
anuência de seu orientador, renovar semestralmente sua matrícula com o Curso no Portal da
Pós-Graduação, respeitando os prazos estabelecidos, de acordo com as Normas para Pós-
Graduação stricto sensu da UFMS.

 

Art. 34.  Será admi�da matrícula de estudante especial em disciplinas
opta�vas, conforme disposto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu. 22/10/2020
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§ 1º As vagas para estudantes especiais serão determinadas pelo Colegiado de
Curso em Edital próprio.

 

§ 2º A matrícula como estudante especial não cria qualquer vínculo com os
Cursos.

 

Art. 35.  Estudantes ouvintes serão admi�dos segundo decisão do docente da
disciplina.

 

Art. 36.  Os estudantes deverão observar na lista de oferta de cada semestre as
a�vidades em que devem se matricular.

 

Parágrafo único. A data de início das aulas será divulgada no calendário
acadêmico.

 

CAPÍTULO VIII

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DA FREQUÊNCIA

 

Art. 37.  O sistema de avaliação e frequência respeitará o disposto nas Normas
para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

 

Art. 38.  Além do previsto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da
UFMS, o estudante será desligado do Curso se:

I - não efetuar a matrícula em cada semestre le�vo;

II - não �ver seu Projeto de Pesquisa subme�do à aprovação nos prazos
previstos neste Regulamento; ou

III - não comprovar suficiência em uma língua estrangeira no caso de estudante
do curso de mestrado e duas línguas no caso de estudante de doutorado em até doze meses a
contar da data de sua matrícula, entre as que seguem: Inglês, Espanhol e Francês.

 

§ 1º Será respeitada a data de validade do atestado de suficiência, sendo que,
quando não constar data de validade, será considerado o período de cinco anos a par�r da
data do atestado de suficiência e, no caso de apresentação de histórico de Programa de Pós-
Graduação, a data de validade será contada a par�r da data de início do curso.

 

§ 2º No curso de doutorado, o Inglês é obrigatoriamente uma das línguas cuja
suficiência deverá ser comprovada.

 

Art. 39.  A avaliação dos projetos de dissertação será realizada na disciplina de
Projetos e dos projetos de tese na disciplina de Seminário, devendo ser enviado, com
anuência e concordância do orientador ou com avaliação realizada diretamente por ele, para
a homologação referida no art. 26 deste Regulamento.
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CAPÍTULO IX

DOS REQUERIMENTOS

 

Art. 40.  Além do previsto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da
UFMS, os estudantes poderão realizar requerimentos de acordo com as regras deste Capítulo.

 

§ 1º O requerimento para prorrogação de prazo de Curso deverá ser realizado
pelo estudante, com anuência de seu orientador, e encaminhado ao Colegiado de Curso com
antecedência mínima de trinta dias do término dos prazos estabelecidos para sua defesa.

 

§ 2º No caso de licença maternidade, deverá ser apresentado ao Colegiado de
Curso comprovante desta condição e a discente poderá ter seu prazo de defesa prorrogado
em até quatro meses.

 

§ 3º No caso de bolsista do Programa de Demanda Social, o afastamento
temporário de que trata o parágrafo anterior deverá ser formalmente comunicado a Capes,
especificando as datas de início e término do efe�vo.

 

 

§ 4º A convalidação de créditos ob�dos em cursos de Pós-Graduação stricto
sensu reconhecidos pela Capes, inclusive no Programa, poderá ocorrer até o limite de oito
créditos para os Cursos de mestrado e doutorado, desde que o conceito final seja igual ou
superior a “B” e cursados há, no máximo, seis anos da data do requerimento.

 

§ 5º O trancamento da matrícula em disciplina ou geral deverá obedecer ao
disposto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu.

 

§ 6º Em caso de cancelamento geral de matrícula (desistência), o estudante
deverá encaminhar ao Colegiado de Curso comunicação com a devida jus�fica�va, para fins
de relatório de acompanhamento discente.

 

CAPÍTULO X

DA QUALIFICAÇÃO E DEFESA

 

Art. 41.  O Exame de Qualificação constará da apresentação da versão parcial
de Dissertação ou Tese do estudante, e obedecerá ao previsto nas Normas para Pós-
Graduação stricto sensu da UFMS.

 

§ 1º Antes de se habilitar à defesa de dissertação ou da tese, o estudante
deverá se submeter ao Exame de Qualificação, cuja finalidade é discu�r e avaliar o processo
de elaboração e/ou desenvolvimento da pesquisa e sistema�zação do relatório.

 

§ 2º É condição para a realização do Exame de Qualificação a aprovação em
Exame de Suficiência em língua estrangeira, sendo uma suficiência para o mestrado e duas
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suficiências para o doutorado.

 

§ 3º O orientador e seu orientado deverão requerer o Exame de Qualificação
ou Defesa ao Colegiado de Curso com antecedência mínima de trinta dias da data sugerida
(admi�do prazo menor, caso haja concordância da banca examinadora).

 

§ 4º Na requisição do Exame de Qualificação, devem ser indicados, pelo
menos, quatro nomes para a composição da Banca de Qualificação para o Mestrado, no
mínimo um membro externo ao Programa, e seis para a composição da Banca de Qualificação
para o Doutorado, no mínimo dois membros externos ao Programa, sendo um dos membros
internos na condição de suplente.

 

§ 5º Os membros da Banca Examinadora de Qualificação, tanto do mestrado
quanto do doutorado, deverão ser possuidores do �tulo de doutor.

 

§ 6º No caso de reprovação, o prazo máximo para a repe�ção do Exame de
Qualificação é de três meses.

 

Art. 42.  A avaliação de Banca de Qualificação e Defesa deverá ocorrer com a
apresentação do relatório de pesquisa por seu autor, diante de uma Banca Examinadora, em
sessão pública, podendo ocorrer com presença virtual de membros da banca ou por envio de
relatório.

 

Art. 43.  A Defesa de Dissertação ou Tese é a fase final do Curso e somente
poderá ser requerida pelo orientador ao Colegiado de Curso com antecedência mínima de
trinta dias da data sugerida para a realização do exame (admi�do prazo menor, caso haja
concordância da banca examinadora), e após o estudante regular ter cumprido
sa�sfatoriamente as seguintes exigências:

I - apresentar dois produtos (publicação em periódico, livro, capítulo de livro ou
trabalho completo em anais de eventos) para o Curso de mestrado e quatro para o Curso de
doutorado;

II - ter completado os créditos mínimos em a�vidades; e

III - ter sido aprovado no Exame de Qualificação.

 

Art. 44.  A composição da Banca Examinadora de defesa de mestrado ou
doutorado deverá ser aprovada pelo Colegiado de Curso.

 

§ 1º Os membros da Banca Examinadora de defesa, tanto do mestrado quanto
do doutorado, deverão ser possuidores do �tulo de doutor.

 

§ 2º A Banca Examinadora de defesa de mestrado deverá ser composta pelo
Professor Orientador, que a presidirá, e, no mínimo, por dois outros membros �tulares, sendo
pelo menos um deles não vinculado ao curso, e por dois suplentes, um interno e um externo,
e deverá ser aprovada pelo Colegiado de Curso.
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§ 3º A Banca Examinadora de defesa de doutorado deverá ser composta pelo
Professor Orientador, que a presidirá, e, no mínimo, por quatro outros membros �tulares, dos
quais ao menos um vinculado ao curso e pelo menos dois não vinculados a ele, e, dentre
esses úl�mos, ao menos um externo à UFMS, e por dois suplentes, um interno e um externo,
devendo ser aprovada pelo Colegiado de Curso.

 

§ 4º A forma de avaliação da Dissertação ou Tese obedecerá, no que couber, ao
previsto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

 

Art. 45.  A versão defini�va da Dissertação ou Tese deverá ser entregue na
Secretaria de Curso, dentro do prazo máximo definido nas Normas para Pós-Graduação stricto
sensu da UFMS, em cópia digital com autorização para publicação.

 

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

 

Art. 46.  O estudante regular concluinte do curso de mestrado ou doutorado,
de acordo com as Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS, fará jus, conforme o
caso, ao �tulo de Mestre ou Doutor em Educação Matemá�ca pela Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul.

 

CAPÍTULO XI

DA COMISSÃO DE BOLSAS

 

Art. 47.  A Comissão de Bolsas de Estudo será cons�tuída pelo Colegiado de
Curso.

 

Parágrafo único. A Comissão de Bolsas será composta pelo Coordenador de
Curso, por um docente permanente dos Cursos, eleito entre seus pares, e por um
representante discente, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, integrado ao Curso há
pelo menos um ano como estudante regular.

 

Art. 48.  As Bolsas de Estudo, quando houver, serão distribuídas aos estudantes
regulares com melhor desempenho em Processo Sele�vo específico segundo Edital anual a
ser lançado pelo Programa.

 

Art. 49.  A avaliação dos bolsistas será realizada semestralmente pela Comissão
de Bolsas e homologada pelo Colegiado de Curso.

 

Parágrafo único. Os processos de concessão, duração, interrupção, subs�tuição,
renovação, suspensão e cancelamento de bolsas serão conduzidos pela Comissão de Bolsas,
respeitando as Normas do Programa sobre as Bolsas Demanda Social Capes.

 

CAPÍTULO XII
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DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 50.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito
de sua competência.

 

Art. 51.   Fica revogada a Resolução nº 185, de 12 de novembro de 2014.

 

Art. 52  Esta Resolução entra em vigor em 3 de novembro de 2020.

 

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por Nalvo Franco de Almeida Junior,
Pró-Reitor(a), em 20/10/2020, às 19:40, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2209346 e o código CRC 2A10FBF4.

 

CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000065/2020-44 SEI nº 2209346
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