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RESOLUÇÃO Nº 88, DE 12 DE JUNHO DE 2015.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
da Fundação Universidade Federal  de Mato Grosso do Sul,  no uso de suas atribuições 
legais,  considerando  os  documentos  constantes  do  Processo  nº  23104.002457/2011-57, 
resolve, ad referendum:

Art. 1º  Aprovar o Regulamento do Curso de Mestrado em Biologia Animal, 
área de concentração em Zoologia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, parte 
integrante desta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos para as turmas que ingressaram a contar do segundo semestre de 2013.

Art. 3º  Revoga-se a Resolução nº 144, de 5 de novembro de 2012.

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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Anexo da Resolução nº 88, Copp, de 12 de junho de 2015.
Regulamento do Curso de Mestrado em Biologia Animal/CCBS

Capítulo I
Dos Objetivos e da Organização Geral

Art. 1º  O Curso de Mestrado em Biologia Animal, com área de concentração em 
Zoologia,  do Centro de Ciências Biológicas,  rege-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.

Art. 2º  O objetivo do Curso é desenvolver a pesquisa, o ensino e a formação 
científica de docentes, pesquisadores e outros profissionais.

Art. 3º  O Curso funciona na modalidade presencial e é organizado no modelo 
tradicional  de  ensino,  pesquisa  e  orientação,  exigindo  dedicação  integral  dos  alunos 
regulares.

Art. 4º  O prazo mínimo para a conclusão do Mestrado é de doze meses,  e o 
máximo é de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado ou reduzido em até três meses,  
condicionado à aprovação do Colegiado de Curso.

Capítulo II
Da Organização Administrativa

Art. 5º  O Colegiado de Curso será constituído por quatro docentes portadores do 
título  de  doutor  ou  equivalente,  eleito  entre  seus  pares,  com  mandato  de  três  anos, 
permitida  uma  recondução,  e  por  um  representante  discente,  aluno  regularmente 
matriculado no curso, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um 
ano, permitida uma recondução.

Art. 6º  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, 
neste Regulamento e em outros instrumentos normativos.

Capítulo III
Do Quadro Docente

Art. 7º  Observando-se os dispositivos previstos nas Normas para Pós-Graduação 
stricto sensu, o credenciamento, o recredenciamento e o descredenciamento de docentes 
serão propostos pelo Colegiado de Curso de acordo com as regras dispostas em resolução 
do Colegiado específica para este fim, devendo considerar:

I - os critérios e pesos dos quesitos de avaliação da Capes;
II - as linhas de pesquisa de interesse ao Curso; e
III - a oferta regular das disciplinas da grade curricular.

Art.8º   O Colegiado  de  Curso  realizará,  a  cada  quatro  anos,  a  avaliação  dos 
docentes, visando ao recredenciamento.
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Anexo da Resolução nº 88, Copp, de 12 de junho de 2015.
Regulamento do Curso de Mestrado em Biologia Animal/CCBS

Art. 9º  O docente poderá orientar, no máximo, quatro alunos no Curso.

Art.  10.   Além  das  atribuições  de  docentes  responsáveis  por  disciplinas  e 
Professores  Orientadores,  definidas  nas  Normas  para  Pós-Graduação  stricto  sensu, 
compete aos docentes do Curso:

I - ministrar disciplina, no mínimo, uma vez a cada dois anos;
II - ministrar disciplina quando solicitado pelo Coordenador de Curso;
III - oferecer vagas regularmente para orientação de dissertações;
IV - sugerir mudanças em disciplinas e atividades do curso;
V -  participar  de  bancas  e  comissões  quando  solicitado  pelo  Coordenador  de 

Curso; e
VI - zelar pelo cumprimento do regulamento do curso.

Art. 11.  Além das atribuições definidas nas Normas para Pós-Graduação stricto 
sensu, compete ao Professor Orientador encaminhar ao Colegiado de Curso sugestão de 
nomes para compor a Banca Examinadora.

Art. 12.  O Professor Orientador poderá submeter à aprovação do Colegiado de 
Curso o requerimento  de participação  de pesquisadores-doutores  vinculados  ou não ao 
Curso na condição de co-orientadores.

Capítulo IV
Da Organização Didática

Art.  13.   O aluno  regular  de  mestrado  deverá  obter,  no  mínimo,  vinte  e  seis 
créditos para diplomação.

Parágrafo único.  Os créditos serão distribuídos conforme a estrutura curricular do 
curso.

Art. 14.  As atividades dividem-se em:
I  -  disciplinas,  classificadas  em  obrigatórias  ou  optativas,  compreendem  o 

conjunto de atividades e estudos correspondentes ao programa didático;
II - estágio de docência;
III - elaboração de dissertação; e
IV - defesa de dissertação, constituída no Processo de Avaliação; e 
V- Seminário Público de Conclusão.

Art. 15.  Poderão ser ofertadas disciplinas em períodos de verão e inverno, de 
natureza suplementar.

Capítulo V
Da Admissão
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Anexo da Resolução nº 88, Copp, de 12 de junho de 2015.
Regulamento do Curso de Mestrado em Biologia Animal/CCBS

Art.  16.   O ingresso  no  Curso  dar-se-á  mediante  aprovação  do candidato  em 
Processo  Seletivo  regulado  por  Edital  publicado  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação.

§ 1º  A organização e a realização do Processo Seletivo serão de responsabilidade 
do Colegiado de Curso, que constituirá Comissão de Seleção composta de professores do 
Curso.

§ 2º   O Edital  relativo  ao  Processo Seletivo  de  que trata  este  Regulamento  é 
publicado no Boletim de Serviço Eletrônico da UFMS, e o seu extrato, em pelo menos um 
jornal de grande circulação e em portais da UFMS na internet.

§ 3º  O resultado final do Processo Seletivo, depois de decididos todos os recursos 
interpostos,  será  homologado  pelo  Colegiado  de  Curso,  e  divulgado  na  Secretaria  do 
Curso, nos sites do Curso e da Propp, reservando-se o Colegiado a publicação da ordem 
classificatória dos candidatos.

Art. 17.  O candidato deverá demonstrar suficiência em Língua Inglesa por meio 
de exame escrito, em etapa do Processo Seletivo.

Art.  18.   A  admissão  de  candidatos  estrangeiros  sem  visto  permanente  será 
admitida desde que seguidas as instruções do Edital, devendo ser apresentados, no mínimo, 
os documentos especificados nos incisos I a IV, abaixo, podendo, ainda, estar vinculada ao 
Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) da Capes e do Ministério 
de Relações Exteriores (MRE):

I  -  diploma,  Histórico  Escolar  e  Certidão  de  Nascimento  ou  Casamento 
autenticados junto à repartição consular brasileira no país de origem do estrangeiro;

II - passaporte e visto com prazo de validade;
III - comprovante de ser beneficiário de bolsa de estudo, ou convênio cultural ou 

apresentação de escritura de assunção de compromisso de manutenção lavrada em cartório; e
IV - tradução juramentada de todos os documentos em línguas não hispânicas.

Art. 19.  A distribuição do número de vagas para cada docente será definida no 
início do ano letivo, por critérios de classificação estabelecidos pelo Colegiado de Curso, 
que deverá considerar a produção científica conforme o sistema Qualis/Capes.

Art.  20.   O reingresso obedecerá  ao previsto nas  Normas  para Pós-Graduação 
stricto sensu.

Capítulo VI
Da Matrícula

Art. 21.  São pré-requisitos para matrícula regular:
I - ser aprovado no Processo Seletivo e classificado dentro do número de vagas 

especificado em Edital; e
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Anexo da Resolução nº 88, Copp, de 12 de junho de 2015.
Regulamento do Curso de Mestrado em Biologia Animal/CCBS

II - possuir diploma, certidão de conclusão ou documento equivalente expedido 
por  instituição  cujo  curso de  graduação foi  reconhecido  pelo  MEC,  ou revalidado,  ou 
expedido por instituição estrangeira, devidamente autenticado pelo Consulado Brasileiro, 
no país de origem.

§  1º   O  período,  o  horário,  o  local  e  a  documentação  de  matrícula  serão 
especificados no Portal de Pós-Graduação da UFMS e na Secretaria do Curso.

§ 2º  Após a matrícula, o aluno 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  ou  a  prática  de  falsidade  ideológica  em  prova  documental  acarretará 
cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Processo Seletivo e 
anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Comissão de Seleção, ainda 
que já tenha sido publicada a resolução de homologação do resultado final, sem prejuízo 
das sanções legais cabíveis.

Art. 22.  O aluno matriculado compromete-se a manter  atualizados seus dados 
pessoais, meios de contato e seu endereço até o final dos estudos, na Secretaria do Ccurso.

Art.  23.   Após  o  cumprimento  dos  créditos  exigidos  em disciplinas,  o  aluno 
regular  deverá  matricular-se  semestralmente  em  “Elaboração  de  Dissertação”, 
permanecendo nesta condição até a defesa, respeitando os prazos estabelecidos, de acordo 
com as Normas para Pós-Graduação stricto sensu.

Art.  24.   Será  admitida  matrícula  de  aluno  especial  em  disciplinas  isoladas, 
conforme a disponibilidade de vagas após o Processo Seletivo, e de acordo com o disposto 
nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu.

Parágrafo único.   A porcentagem total  de créditos das disciplinas  que o aluno 
especial poderá cursar não deve ultrapassar o limite de setenta por cento dos créditos para 
diplomação.

Art. 25.  Será admitida matrícula de aluno visitante, obedecendo ao disposto nas 
Normas para Pós-Graduação stricto sensu.

Art.  26.   Os alunos deverão  observar,  na  lista  de  oferta  de  cada  semestre,  as 
atividades em que devem se matricular.

§ 1º  A data de início das aulas deverá ser divulgada no Portal de Pós-Graduação 
da UFMS e na Secretaria do Curso.

§ 2º   Anexo ao requerimento de matrícula,  e a partir  do segundo semestre  de 
curso, o aluno regular deverá entregar o Relatório Semestral, indicando suas atividades no 
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Anexo da Resolução nº 88, Copp, de 12 de junho de 2015.
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semestre anterior e o planejamento para o semestre seguinte, devidamente assinado pelo 
orientador e pelo aluno.

Capítulo VII
Sistema de Avaliação e Frequência

Art. 27.  O sistema de avaliação e frequência respeitará o disposto nas Normas 
para Pós-Graduação stricto sensu.

Art. 28.  O desligamento de alunos obedecerá ao previsto nas Normas para Pós-
Graduação stricto sensu.

Art.  29.   O aluno deverá encaminhar  o projeto  de dissertação à  Secretaria  de 
Curso, para aprovação pelo Colegiado de Curso, até o final do primeiro semestre letivo, de 
acordo com o calendário de atividades.

Art. 30.  Os projetos de dissertação serão avaliados por consultores vinculados ao 
Curso ou não e designados pelo Coordenador do Curso,

§ 1º  Os consultores deverão avaliar o projeto de dissertação segundo critérios 
estabelecidos  pelo  Colegiado  de  Curso  em  norma  específica,  emitindo  parecer  de 
aprovação ou reprovação do projeto.

§  2º   Em  caso  de  reprovação,  o  aluno  disporá  do  prazo  de  trinta  dias  para 
encaminhar segunda versão do projeto, a contar da data de recebimento do parecer, para 
reavaliação e posterior homologação pelo Colegiado de Curso.

§  3º   Após  a  nova  submissão,  caso  o  projeto  seja  reprovado,  o  aluno  será 
desligado do Curso.

Art. 31.  O aluno poderá solicitar ao Colegiado de Curso mudança justificada de 
projeto,  desde que não tenha  ultrapassado a metade  do tempo máximo permitido  para 
conclusão do Curso.

Parágrafo único.  Caso haja reprovação do novo projeto proposto, bem como a 
impossibilidade de manutenção do projeto previamente aprovado, o aluno será desligado 
do Curso.

Capítulo VIII
Dos Requerimentos

Art.  32.   Além do previsto nas Normas para Pós-Graduação  stricto sensu,  os 
alunos poderão realizar requerimento para prorrogação de prazo de curso, com a anuência 
do orientador, no prazo mínimo de trinta dias de antecedência do prazo determinado para 
entrega da dissertação para avaliação da banca, na Secretaria do Curso.
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Art.  33.   A critério  do  Colegiado  de Curso poderão  ser  aproveitados  créditos 
obtidos em programas de pós-graduação reconhecidos pela Capes, inclusive no Curso, num 
máximo de três  disciplinas,  desde que o conceito  final  seja  igual  ou superior  a “B” e 
cursadas há, no máximo, cinco anos.

Parágrafo único.  Ao requerer convalidação de créditos cursados em outro Curso, 
o aluno deverá apresentar a ementa das disciplinas juntamente com histórico escolar.

Art. 34.  O aluno, com anuência do Orientador, poderá solicitar ao Colegiado de 
Curso o trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas de acordo com o previsto 
nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu.

Capítulo IX
Da Qualificação

Art.  35.   A Banca Examinadora do Exame de Qualificação será indicada pelo 
Coordenador de Curso ou por uma comissão, por ele designada, de acordo com as Normas 
para  Pós-Graduação  stricto  sensu,  e  será  composta  por  três  membros,  podendo  ser 
convidados docentes não pertencentes ao Curso, desde que tenham o título de doutor e 
produção científica no tema relacionado à avaliação.

Art. 36.  O exame de qualificação será aplicado em data definida no calendário de 
Curso, aprovado no início do ano letivo, caberá à Coordenação de Curso definir as datas 
das apresentações.

Art. 37.  Para o Exame de Qualificação, o aluno deverá apresentar:
I - cópia do projeto de dissertação aprovado;
II  -  relatório,  contendo  os  seguintes  tópicos:  Título,  Introdução  e  Revisão  da 

Literatura,  Material  e  Métodos,  Resultados  Preliminares  e  Literatura  citada,  abordando 
conteúdos relacionados aos objetivos da dissertação; e

III  -  Seminário:  com  exposição  pública  sobre  o  conteúdo  do  Relatório, 
informando sobre os resultados obtidos ou esperados, até o momento da apresentação.

Art.  38.   Os  membros  da  Banca  Examinadora,  após  o  término  da  arguição, 
deverão emitir parecer “Aprovado” ou “Reprovado”, considerando o desempenho do aluno 
nos aspectos previstos para avaliação, sem emissão de conceito.

§  1º   Cada  membro  deverá  justificar  o  parecer  emitido,  relacionando  as  suas 
razões ou justificativas.

§ 2º  Será aprovado o aluno que receber maioria de pareceres favoráveis.

Capítulo X
Da Defesa de Dissertação
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Art. 39.  A dissertação deverá ser encaminhada para a Coordenação de Curso no 
mínimo quarenta e cinco dias antes da data prevista para a defesa.

Art. 40.  O aluno e seu orientador deverão encaminhar à Coordenação de Curso 
uma  cópia  impressa  e  uma  digital  do  trabalho,  seguindo  instruções  divulgadas  pelo 
Colegiado de Curso em norma específica.

§  1º   A  Banca  Examinadora  será  composta  por  cinco  membros  doutores, 
excluindo o orientador e co-orientador, se houver, sendo indicado um dos membros como 
Presidente, este obrigatoriamente do quadro de docentes do Curso.

§ 2º  A Banca Examinadora será designada com base em consulta a uma lista de 
oito  doutores,  proposta  pelo  orientador  ao  Coordenador  de  Curso  e  homologada  pelo 
Colegiado de Curso, contendo pelo menos três nomes de docentes credenciados ao Curso e 
pelo menos três nomes de doutores não credenciados ao Curso.

§ 3º  A critério do Colegiado de Curso, membros que não forem indicados na lista 
de  nomes  sugeridos  pelo  orientador  poderão  se  designados,  cabendo  ao  Coordenador 
informar orientador e aluno dos motivos da designação.

§ 4º  O orientador deverá enviar a lista de nomes como sugestão para composição 
da  banca  com mínimo de sessenta  dias  de  antecedência  à  submissão  do trabalho  para 
avaliação,  podendo o Colegiado  de Curso indicar  a  banca,  e  cabendo ao Coordenador 
informar os nomes escolhidos ao orientador e ao aluno.

§ 5º  Ao Presidente da Banca Examinadora, caberá receber os pareceres e conferir, 
posteriormente,  a inclusão das eventuais  modificações  sugeridas ou determinadas  pelos 
membros.

Art. 41.  Após homologação da Banca Examinadora pelo Colegiado de Curso e 
consulta sobre a disponibilidade de participação dos membros indicados, a Secretaria do 
Curso enviará cópia da dissertação para avaliação e os membros de banca terão prazo de 
trinta dias para encaminhamento do parecer.

§ 1º   Os membros da Banca Examinadora emitirão parecer de acordo com os 
seguintes resultados:

I - aprovado, indicando que, mesmo existindo necessidade de modificações, elas 
podem ser incluídas a juízo do orientador;

II - necessita Nova Avaliação, indicando que há necessidade de reformulação do 
trabalho e que o revisor deseja avaliar a nova versão da dissertação antes de emitir decisão 
final; ou

III - reprovado, indicando que o trabalho não é adequado a uma dissertação e que 
o aluno não deve receber o título pleiteado.

§ 2º  O Presidente da Banca Examinadora encaminhará os pareceres ao aluno e ao 
seu orientador, comunicando ao Coordenador de Curso para registro, considerando:
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I  -  aprovado:  o  aluno  cuja  dissertação  obtiver  pelo  menos  três  pareceres 
“Aprovado”;

II  -  reprovado:  o  aluno  cuja  dissertação  obtiver  mais  de  dois  pareceres 
“Reprovado”;

III - necessidade de nova avaliação: o aluno que não obtiver maioria de parecer 
“Aprovado”, e que não for “Reprovado” conforme inciso anterior.

§  3º   No  caso  previsto  no  inciso  III  do  parágrafo  anterior,  o  aluno  deverá 
encaminhar segunda versão em prazo máximo de trinta dias para nova avaliação pelo(s) 
respectivos membros.

§ 4º  Na segunda versão, os membros da Banca Examinadora emitirão apenas 
pareceres  “Aprovado” ou “Reprovado”,  estando o aluno sujeito  aos procedimentos  dos 
incisos I e II do § 2º deste artigo.

Art. 42.  Uma vez aprovada a dissertação pela Banca Examinadora, o aluno estará 
apto para a apresentação pública do Seminário de Conclusão, que deverá ocorrer em prazo 
de até dez dias após a aprovação, em data, horário e local determinados pelo Coordenador 
de Curso, em acordo com o aluno e o orientador.

§ 1º  A sessão pública será dirigida pelo Presidente da Banca Examinadora,  a 
quem  caberá  zelar  pelo  cumprimento  do  horário  determinado  e  abrir  o  seminário, 
introduzindo o aluno e o tema do seu estudo à plateia.

§  2º   Na  abertura,  o  Presidente  deverá  descrever  brevemente  o  sistema  de 
avaliação  do  Curso,  tornar  público  os  pareceres  dos  demais  membros  da  Banca 
Examinadora, descrever a dinâmica durante o seminário e a seguir convidar o aluno para 
iniciar a apresentação, cuja duração não poderá ultrapassar quarenta minutos.

§ 3º  Ao término da apresentação, o Presidente poderá arguir o aluno sobre o 
manuscrito e a apresentação oral, bem como poderá ainda permitir comentários e perguntas 
dos presentes.

§ 4º  Encerrada as arguições, o Presidente deverá fazer suas ponderações sobre o 
trabalho e sobre as críticas recebidas, comentar problemas, dificuldades e outros aspectos 
que julgar apropriado, para fazer o encerramento do seminário.

§ 5º  O não comparecimento do candidato para apresentação do Seminário de 
Conclusão na data e horário previstos, resultará na reprovação e no desligamento do aluno.

§ 6º  O Presidente da Banca Examinadora deverá lavrar ata de defesa, relatando o 
Seminário de Conclusão, colhendo as respectivas assinaturas e encaminhar ao Colegiado 
de Curso para homologação.
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Anexo da Resolução nº 88, Copp, de 12 de junho de 2015.
Regulamento do Curso de Mestrado em Biologia Animal/CCBS

§  7º   Na  impossibilidade  do  Presidente  da  Banca  Examinadora  presidir  o 
Seminário  de Conclusão,  o Coordenador de Curso indicará  um docente  pertencente  ao 
quadro docente do Curso de Mestrado em Biologia Animal para dirigir a sessão pública.

Art. 43.  Após a apresentação do Seminário de Conclusão o aluno terá o de trinta dias 
para entregar na Secretaria do Curso a versão final da dissertação em meio digital, além de:

I - Relatório Semestral;
II - Formulário de Avaliação de Disciplinas;
III - Relatório Final;
IV - Termo de Autorização,  para Publicação na Biblioteca  Digital  de Teses  e 

Dissertações da UFMS; e
V - Termo de Responsabilidade, plenamente preenchidos conforme formulários 

próprios disponibilizados pelo Curso.

Art.  44.   O aluno regular  concluinte  fará jus ao título de Mestre  em Biologia 
Animal.

Capítulo XI
Concessão de Bolsas e Estágio de Docência

Art.  45.   As  bolsas  de  estudo  Capes,  Reuni  e  CNPq,  quando  houver,  serão 
distribuídas aos alunos regulares de acordo com critérios anualmente estabelecidos pelo 
Colegiado de Curso, sendo exigido o cumprimento de créditos em Estágio de Docência I, 
de acordo com as normas vigentes.

Parágrafo único.  Os critérios deverão considerar o desempenho dos estudantes 
nas atividades mais relevantes avaliadas pela Capes e na classificação final do Processo 
Seletivo para estudantes do primeiro ano de Curso.

Art. 46.  O Estágio de Docência deverá ser desenvolvido em curso de graduação 
da UFMS, respeitando-se os regulamentos vigentes.

Capítulo XII
Das Disposições Gerais

Art. 47.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito 
de sua competência.
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