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REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL 
 

O presente regimento tem por finalidade normatizar o 

Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede 

Nacional na Universidade do Estado do Amazonas. Está 

vinculado à Resolução Nº 56/2017 - CONSUNIV que 

dispõe sobre as Normas Gerais da Pós-Graduação da UEA 

e ao Regimento do PROFMAT Nacional. 

 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVOS 

 

Artigo 1º – O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) é 

um programa de pós-graduação stricto sensu, reconhecido e avaliado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), credenciado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), validado pelo Ministério da Educação. 

 

Artigo 2º – O PROFMAT é um curso semipresencial realizado por Instituições de Ensino 

Superior associadas em uma Rede Nacional, com oferta nacional e conduz o aluno ao título 

de Mestre.  

 

Parágrafo único. Cada campus que integra a Rede Nacional é denominado Instituição 

Associada. 

 

Artigo 3º – O Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - 

PROFMAT, da Universidade do Estado do Amazonas-UEA, será regido por este 

Regimento Interno em conformidade com o Regimento Nacional do Programa e com as 

Normas Gerais dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEA. 

 

Artigo 4º – O PROFMAT tem como objetivo proporcionar formação matemática 

aprofundada e relevante ao exercício da docência na Educação Básica, visando dar ao 

egresso a qualificação certificada para o exercício da profissão de professor de Matemática, 

sendo a Universidade do Estado do Amazonas – UEA uma das Instituições Associadas. 

 

Parágrafo único. O curso do PROFMAT na UEA será designado por PROFMAT–UEA. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

SEÇÃO I 

DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Artigo 5º – O Colegiado do PROFMAT–UEA é a instância máxima deliberativa no âmbito 

do Programa, e é constituído pelo corpo docente permanente e uma representação discente, 

eleita por seus pares. 
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Artigo 6º – O Colegiado do PROFMAT–UEA terá as seguintes atribuições:  

 

I – Aprovar, em primeira instância, o Regimento Interno do Programa; 

  

II – Eleger o Coordenador, o Vice-Coordenador e os demais integrantes da Coordenação 

do Programa dentre os membros docentes permanentes do colegiado do Programa; 

 

III – Aprovar os critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes em cada 

nível do programa; 

 

SEÇÃO II 

DA COMISSÃO ACADÊMICA INSTITUCIONAL  

 

Artigo 7º – As atividades do PROFMAT-UEA serão coordenadas pela Comissão 

Acadêmica Institucional.  

 

Artigo 8º – A Comissão Acadêmica Institucional será designada conforme as Normas e 

Regimento vigentes na UEA, com a seguinte composição: um Coordenador, um Vice-

Coordenador, um membro docente, um membro docente suplente, um membro discente. 

 

§ 1º – Todos os membros do corpo docente do PROFMAT-UEA que sejam portadores do 

título de doutor em regime de trabalho de 40 horas semanais são elegíveis para o cargo de 

Coordenador e Vice-Coordenador do Programa. 

 

§ 2º – Os docentes que integrarão a Comissão Acadêmica Institucional serão eleitos por 

seus pares para um mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução.  

 

§ 3º - Se ocorrer vacância, será eleito novo Coordenador na forma prevista neste 

Regimento. 

 

§ 4º – O representante discente da Comissão Acadêmica Institucional será eleito pelos 

alunos regularmente matriculados no curso, para o mandato de um ano, sendo permitida 

uma recondução.  
 

Artigo 9º – São atribuições da Comissão Acadêmica Institucional:  

 

I – Coordenar todas as atividades do PROFMAT-UEA, visando sua excelência acadêmica 

e administrativa; 

 

II – Manter atualizada a documentação oficial, junto à Coordenação Acadêmica Nacional, 

da designação da Comissão Acadêmica Institucional; 

 

III – Acompanhar o cumprimento da programação de cada disciplina; 

 

IV – Credenciar e descredenciar os membros do corpo docente do PROFMAT-UEA, em 

consonância com suas Regras Institucionais e as Normas do PROFMAT; 
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V – Coordenar a aplicação dos Exames Nacionais determinados pela Coordenação 

Acadêmica Nacional, incluindo Exames Nacionais de Acesso e Exames Nacionais de 

Qualificação; 

 

VI – Propor, a cada período letivo, as atividades curriculares e a distribuição de carga 

didática entre os membros do corpo docente; 

 

VII – Decidir sobre solicitações de trancamento e cancelamento de disciplinas; 

 

VIII – Organizar atividades complementares, tais como palestras, seminários e oficinas no 

âmbito do PROFMAT-UEA; 

 

IX – Inserir na Plataforma Sucupira da CAPES e no Sistema de Controle Acadêmico (SCA) 

as informações relativas à execução do PROFMAT-UEA; 

 

X – Organizar, inserir e manter atualizado o sistema de gestão de bolsa da CAPES; 

 

XI – Definir as sanções cabíveis às infrações disciplinares dos discentes, observando as 

normas vigentes na UEA; 

 

XII – Apreciar e decidir sobre casos omissos neste Regimento e que se refiram ao 

Programa. 

 

Artigo 10º – As reuniões da Comissão Acadêmica Institucional serão agendadas pelo 

Coordenador ou atendendo ao pedido de um ou mais membros da comissão. 

 

Artigo 11º – As reuniões da Comissão Acadêmica Institucional serão realizadas com a 

presença da maioria simples dos membros e as decisões tomadas por maioria simples de 

votos dos presentes. Em caso de empate, o Coordenador tem voto de qualidade. 

 

Artigo 12º – São atribuições do Coordenador Institucional: 

 

I – As atribuições descritas no Artigo 9º; 

 

II – Representar o PROFMAT junto aos órgãos da UEA; 

 

III – Propor, a cada período, a programação acadêmica e a distribuição de carga didática 

entre os membros do corpo docente do Programa; 

 

IV – Zelar pela observância deste Regimento; 

 

V – Presidir a Comissão Acadêmica Institucional e zelar pelo seu bom funcionamento. 

 

SEÇÃO III 

DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Artigo 13º – A Comissão de Bolsas será formada por um representante do corpo docente 

nomeado pela Coordenação Institucional e um representante do corpo discente, eleito por 

seus pares. 
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Artigo 14º – São atribuições da Comissão de Bolsas: 

  

I – Estabelecer critérios para seleção dos candidatos a bolsistas submetendo-os à aprovação 

da Coordenação Institucional, observando as normas das instituições de fomento; 

  

II – Alocar as bolsas disponibilizadas ao Programa, a qualquer momento, utilizando os 

critérios aprovados pela Coordenação Institucional;  

 

III – Apresentar à Coordenação Institucional a documentação e atas das reuniões da 

Comissão;  

 

IV – Acompanhar o desenvolvimento dos bolsistas.  

 

Artigo 15º – Os procedimentos para a concessão, renovação e cancelamento das Bolsas de 

Estudo serão avaliadas pela Comissão de Bolsas e homologadas pela Coordenação 

Institucional seguindo as normas das instituições de fomento.  
 

Artigo 16º – As bolsas serão concedidas pelo prazo inicial de 12 meses, podendo ser 

renovadas apenas uma vez por igual período, de acordo com as exigências dos respectivos 

órgãos de fomento. 

 

Parágrafo único. A Bolsa de Estudos será cancelada nos seguintes casos: 

 

I – Deixar de atender algum requisito do Programa de Bolsa; 

 

II – Abandono; 

  

III – Desligamento. 

 

Artigo 17º – As Bolsas concedidas pela CAPES serão exclusivas para professores no 

exercício da docência de Matemática, no Ensino Básico, da rede pública, e deve respeitar 

o limite da quota de bolsas concedidas para cada Instituição Associada. 

 

Parágrafo único. As normas para concessão de bolsa pela CAPES estão descritas nas 

Normas Acadêmicas do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 

disponível no sítio do Programa. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Artigo 18º – O ano letivo do PROFMAT é composto de 3 (três) períodos letivos 

distribuídos da seguinte forma: 
 

I – Primeiro e Segundo Semestres, em conformidade com o calendário acadêmico do 

PROFMAT-UEA. 
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II – Período de Verão, realizado nos meses de Janeiro e/ou Fevereiro de cada ano letivo.  

   

Artigo 19º – As atividades acadêmicas do PROFMAT são organizadas, conforme a Matriz 

Curricular elaborada pela Comissão Acadêmica Nacional em: 
 

I – Disciplinas obrigatórias;  
 

II – Disciplinas eletivas; 

 

III – Trabalho de conclusão final (Dissertação de Mestrado);  
 

§ 1º - As disciplinas ofertadas no primeiro ou no segundo períodos letivos, serão 

semipresenciais. 

 

Parágrafo único. Cada disciplina semipresencial terá 60 horas-aula de atividades 

presenciais e 15 horas-aula de atividades não presenciais. 

 

§ 2º - As disciplinas nos períodos de Verão, terão todas as atividades presenciais. 

 

§ 3º - As ementas, conteúdos programáticos e referências bibliográficas das disciplinas são 

definidas no Catálogo de Disciplinas que é elaborado e revisado regularmente pela 

Comissão Acadêmica Nacional. 

 

Artigo 20º – A cada disciplina será atribuído um valor em créditos, sendo cada crédito 

correspondente a 15 (quinze) horas de aula. 
 

Artigo 21º – O aluno deverá matricular-se em pelo menos uma disciplina em cada período 

letivo.  

 

Parágrafo único. A matrícula deverá ser efetuada pelo aluno em prazo divulgado pela 

Comissão Acadêmica Institucional. 

 

Artigo 22º – A frequência dos alunos nas disciplinas ou atividades propostas pelo 

Programa é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária programada. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO DOCENTE 

 

 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Artigo 23º – O corpo docente do PROFMAT-UEA será composto majoritariamente por 

docentes efetivos, em regime de 40 horas, experiência compatível ao objetivo do Programa 

e com qualificação acadêmica que permita assegurar a regularidade e a qualidade das 

atividades de ensino e orientação. 

 

Parágrafo único. O corpo docente do PROFMAT-UEA poderá conter outros 
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profissionais, pertencentes ou não aos quadros da UEA, desde que credenciados pela 

Comissão Acadêmica Institucional. 

 

Artigo 24º – O corpo docente será responsável pelas Atividades de Ensino, 

Orientação, Pesquisa, Extensão e Coordenação Acadêmica do Programa. 

 

Artigo 25º – Todos os membros permanentes do corpo docente poderão orientar 

Dissertações de Mestrado. 

  

§ 1º - Orientadores Doutores poderão acumular a orientação simultânea de no máximo 

4 (quatro) alunos do Programa. 

 

§ 2º - Orientadores Mestres poderão acumular a orientação simultânea de no máximo 

2 (dois) alunos do Programa. 

 

§ 3º - Membros externos ao corpo docente poderão atuar como Co-orientadores de alunos 

do Programa, desde que devidamente credenciados pela Comissão Acadêmica 

Institucional. 

 

SEÇÃO II 

DO CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO 

 

Artigo 26º – Os critérios para credenciamento de membros do corpo docente do 

PROFMAT-UEA serão estabelecidos através de resolução própria, aprovada pela 

Comissão Acadêmica Institucional, considerando: 

 

I – Compatibilidade da formação do docente com os objetivos do Programa; 

 

II – Experiência do docente em orientações de trabalhos de conclusão, dissertações ou teses 

relacionadas ao objetivo do Programa; 

 

III – O tempo de dedicação do docente ao programa. 

 

Artigo 27º – O descredenciamento de membros do corpo docente do PROFMAT-UEA será 

efetuado pela Comissão Acadêmica Institucional, caso algum item do Artigo 26º não esteja 

sendo observado ou a pedido do docente. 

CAPÍTULO V 

DO CORPO DISCENTE 
 

Artigo 28º – O Corpo Discente será formado por alunos regulares matriculados no 

PROFMAT-UEA, que tenham sido selecionados por meio do Exame Nacional de Acesso 

definido e divulgado por edital da Comissão Acadêmica Nacional do PROFMAT.  

 

Parágrafo único. Alunos regulares são os que estão em dia com suas obrigações 

regulamentares. 

 

SEÇÃO I 
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DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Artigo 29º – O ingresso no Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

(PROFMAT) será feita por meio de um Exame Nacional de Acesso - ENA, através de 

Edital elaborado pela Comissão Acadêmica Nacional do PROFMAT e publicado no sítio 

do PROFMAT-SBM (Sociedade Brasileira de Matemática). 

Parágrafo único. A seleção dos discentes aprovados será feita com base na classificação 

dos candidatos no Exame Nacional de Acesso até o limite do número de vagas oferecidas 

pela UEA. 

SEÇÃO II 

DA MATRÍCULA 

  

Artigo 30º – Serão matriculados no PROFMAT-UEA os candidatos que tenham sido 

selecionados no Exame Nacional de Acesso. 

  

§ 1º - Em caso de trancamento da matrícula, se esta for novamente autorizada será regida 

pelo regulamento vigente na ocasião da reabertura da matrícula. 
  

§ 2º - No ato da matrícula no Programa, o aluno deverá assinar um termo de ciência e 

responsabilidade juntamente com os demais documentos solicitados pelo Programa.   
  

Artigo 31º – A Comissão Acadêmica Institucional poderá autorizar o trancamento da 

matrícula, mediante solicitação do aluno e concordância do orientador. 
  

§ 1º - Não será autorizado o trancamento de matrícula ao aluno cursando o primeiro período 

letivo do curso, salvo em casos excepcionais. 
 

§ 2º - O período de trancamento de matrícula, respeitadas as excepcionalidades, será 

decidido pela Comissão Acadêmica Institucional. 
  

SEÇÃO III 

DA INSCRIÇÃO COMO ALUNO ESPECIAL 

 

Artigo 32º – Poderá ser concedida inscrição como aluno em regime especial, em 

Disciplinas Eletivas do PROFMAT-UEA, a interessados que tenham concluído curso de 

graduação. 

  

§1º A inscrição de alunos em regime especial deverá ocorrer após a finalização do prazo 

estabelecido para a matrícula de alunos regulares, com a aprovação do responsável pela 

disciplina, nos seguintes casos: 

 

I – Sobrar vaga na matrícula dos alunos regulares; 

 

II – Até 20% do total de vagas disponibilizadas para a turma; 

 

§3º Ao aluno em regime especial que cursar as disciplinas do Programa não será garantido 
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o ingresso como aluno regular do curso. 

 

Artigo 33º – O aluno em regime especial poderá cursar no máximo duas disciplinas.  

 

Parágrafo único. A matrícula como aluno em regime especial se dará por meio de 

preenchimento de formulário específico, desde que atenda as normas deste Regimento. 
 

SEÇÃO IV 

DO TRANCAMENTO DO CURSO E CANCELAMENTO DE DISCIPLINA 

 

Artigo 34º – Em casos excepcionais, o discente matriculado no PROFMAT–UEA poderá 

requerer à Comissão Acadêmica Institucional, o trancamento de matrícula. 

 

§ 1º – Sendo aprovado o requerimento, o período de trancamento de matrícula não será 

computado para efeito de integralização do tempo máximo do curso. 

 

§ 2º – O prazo de trancamento não poderá ser superior a 6 (seis) meses. 

 

§ 3º – O aluno que tiver seu pedido de trancamento autorizado, perderá os direitos a Bolsa 

de Estudos.  

 

§ 4º – Discente em Licença Maternidade poderá usufruir de até 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Artigo 35º – O pedido de trancamento de disciplina deverá ser justificado e solicitado pelo 

aluno com anuência do orientador e dirigido à Coordenação Institucional do Programa em 

período determinado pelo Programa. 

 

Parágrafo único. Disciplina cancelada não será incluída no histórico escolar. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PRAZOS 

 

Artigo 36º – O prazo para a realização do curso de Mestrado será de no mínimo 12 meses 

e máximo de 24 meses.  

 

Parágrafo único. A prorrogação de prazo para a defesa poderá ser concedida de acordo 

com o estabelecido no Artigo 38º deste Regimento.  

 

Artigo 37º – A contagem do prazo de realização do curso inicia-se pela primeira matrícula 

do aluno e termina com a defesa da respectiva Dissertação de Mestrado.  

 

SEÇÃO I 

DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA 

 

Artigo 38º – Em caráter excepcional, e somente para o aluno que já tenha sido aprovado 

no Exame Nacional de Qualificação, a prorrogação de prazo poderá ser concedida pela 

Coordenação Institucional do Programa, para conclusão de Dissertação de Mestrado.  
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§ 1º – O requerimento para a prorrogação, citada no caput deste artigo, deve ser protocolado 

e encaminhado à Coordenação Institucional antes de 30 dias de vencer o prazo máximo 

regimental para a defesa. 

  

§ 2º – O requerimento contendo a justificativa do pedido deve ser assinado pelo aluno com 

a concordância expressa do orientador. 

  

§ 3º – Acompanhará o pedido de prorrogação uma versão preliminar da Dissertação de 

Mestrado e um cronograma indicativo das atividades a serem desenvolvidas pelo aluno no 

período de prorrogação. 

  

§ 4º – Preenchidos os requisitos deste Regimento, e aprovada pela Coordenação 

Institucional, a prorrogação poderá ser concedida por um prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias.  
 

CAPÍTULO VII 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Artigo 39º – Ao realizar a matrícula o aluno deverá aceitar um Orientador Acadêmico, 

designado pela Comissão Acadêmica Institucional dentre os membros do corpo docente do 

PROFMAT-UEA até que seja nomeado seu Orientador de Dissertação de Mestrado. 

 

§ 1º – O aluno poderá trocar de Orientador Acadêmico, a qualquer momento, desde que a 

troca seja aprovada pela Comissão Acadêmica Institucional. 

 

Artigo 40º – Compete ao Orientador Acadêmico:  

 

I – Indicar, a cada período letivo, um plano de estudos ao aluno, onde deverão constar as 

disciplinas a cursar e o tempo reservado para as atividades acadêmicas; 

 

II – Fazer considerações sobre quaisquer atos acadêmicos do aluno, como trancamento de 

matrícula e participação em eventos relacionados ao Programa; 

 

III – Acompanhar as atividades acadêmicas do aluno, possibilitando um bom desempenho 

no Curso de Mestrado; 

 

Artigo 41º – Após a nomeação do Orientador de Dissertação de Mestrado, este assumirá 

as seguintes atribuições: 

 

I – Auxiliar na escolha do tema e na elaboração da Dissertação de Mestrado;  

 

II – Enviar à Coordenação Institucional nomes para composição da Banca Examinadora da 

defesa pública da Dissertação de Mestrado.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 
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Artigo 42º – Os alunos serão avaliados através das atividades previstas nos Planos de 

Ensino das disciplinas. 

  

Artigo 43º – A frequência do aluno às aulas é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% 

da carga horária.  
 

Artigo 44º – O rendimento em cada disciplina é expresso em conceitos, de acordo com a 

seguinte escala:  

 

I – “A” (9,0-10,0) = ótimo, com direito a crédito;  

 

II – “B” (8,0-8,9) = bom, com direito a crédito; 

  

III – “C” (7,0-7,9) = regular, com direito a crédito;  

 

IV – “D” (0,0-6,9) = reprovado, ou abandono e sem direito a crédito;  
 
Parágrafo único.  É permitido ao aluno que se julgar prejudicado, pedir revisão de 

conceito ao professor da disciplina, em 3 (três) dias úteis, e em segunda instância, em prazo 

igual, à Coordenação Institucional do Programa. 
 
Artigo 45º – Para obter aprovação em uma disciplina, o discente deverá obter um dos 

conceitos “A”, “B” ou “C” e ter uma frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

 

Artigo 46º – O aluno que obtiver mais de um conceito “D” será desligado do curso. 
 

Artigo 47º – O aluno regular poderá solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas em 

até 3 (três) anos antes da data de solicitação, desde que realizada em curso de pós-

graduação stricto sensu credenciado pela CAPES e mediante análise prévia do docente 

responsável pela disciplina.   

 

§ 1º – O total de créditos com aproveitamento de disciplinas não pode ser superior a 1/3 

(um terço) do total de créditos de disciplinas do Curso. 

 

§ 2º – Para o aproveitamento, o conceito obtido na disciplina solicitada deverá ser igual a 

“A” ou “B”. 

 

 
CAPÍTULO IX 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 

Artigo 48º – O Exame Nacional de Qualificação consiste em uma única avaliação escrita, 

em que as normas de realização e critérios de correção são definidos e divulgados pela 

Comissão Acadêmica Nacional. 

§ 1º – O Exame Nacional de Qualificação é ofertado 2 (duas) vezes por ano e consiste em 

questões discursivas sobre os conteúdos das seguintes Disciplinas Básicas, obrigatórias 

para o Programa: 

 

I – MA11 – Números e Funções Reais; 
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II – MA12 – Matemática Discreta; 

 

III – MA13 – Geometria; 

 

IV – MA14 – Aritmética; 
 

§ 2º – As normas de realização, a elaboração e a correção de cada Exame Nacional de 

Qualificação são de competência exclusiva da Comissão Acadêmica Nacional. 
 

§ 3º – Ao realizar o Exame Nacional de Qualificação será atribuído ao discente os conceitos 

Aprovado ou Reprovado. 
 

§ 4º – O aluno que tiver 2 (duas) reprovações no Exame Nacional de Qualificação será 

desligado do PROFMAT. 
 

Artigo 49º – O discente que tenha sido aprovado em todas as Disciplinas Básicas está 

autorizado a prestar o Exame de Qualificação. 

 

CAPÍTULO X 

DO EXAME DE PROFICIÊNCIA 

 
Artigo 50º – Os alunos do PROFMAT–UEA prestarão exame de proficiência em língua 

estrangeira, que consistirá de uma prova de Inglês, baseada em leitura e interpretação de 

texto de conteúdo matemático. 

 

§ 1º – O exame mencionado no caput deste artigo será realizado por uma Comissão 

Especial, designada pela Comissão Acadêmica Institucional. 

  

§ 2º – O resultado do exame de proficiência será expresso como APROVADO ou NÃO 

APROVADO. 

 

Artigo 51º – O exame de proficiência será oferecido duas vezes ao ano. 

 

Artigo 52º – A aprovação no exame de proficiência deverá ocorrer, preferencialmente após 

aprovação no Exame Nacional de Qualificação e, obrigatoriamente antes da Defesa de 

Mestrado. 
 

CAPÍTULO XI 

DA DISSERTAÇÃO 

 

Artigo 53º – O trabalho de conclusão de curso do PROFMAT-UEA consistirá em uma 

Dissertação de Mestrado que deverá abordar temas pertinentes ao currículo de Matemática 

do Ensino Básico relevantes na prática didática em sala de aula. 

 

Parágrafo único. A Dissertação de Mestrado será redigida em língua portuguesa e deverá 

respeitar as normas de elaboração estabelecidas pelo Programa.  

 

Artigo 54º – A orientação da Dissertação de Mestrado será de responsabilidade de um ou 
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mais docentes.  

 

§ 1º – A indicação dos orientadores de Dissertação de Mestrado deverá ser aprovada 

pela Comissão Acadêmica Institucional. 

 

§ 2º – A pedido do discente interessado, a Comissão Acadêmica Institucional 

poderá autorizar um Co-orientador externo ao Programa, devendo o mesmo possuir grau 

de Doutor. 
 

Artigo 55º – O pedido de autorização de defesa da Dissertação de Mestrado deverá ser 

encaminhado pelo aluno à Comissão Acadêmica Institucional, até 30 (trinta) dias antes da 

data pretendida para a defesa, com os seguintes documentos:  

 

I – Formulário disponibilizado pelo Programa devidamente preenchido; 

 

II – Cópia da Dissertação de Mestrado, elaborada em concordância com a regulamentação 

geral da pós-graduação stricto sensu da UEA; 

 

III – Histórico escolar atualizado;  

 

IV – Carta de concordância do Orientador; 

 

V – Indicação dos membros para a composição da Banca Examinadora; 

 

Parágrafo único. A defesa da Dissertação de Mestrado somente será autorizada pela 

Comissão Acadêmica Institucional após a aprovação do discente no Exame Nacional de 

Qualificação. 

 

Artigo 56º – A Dissertação de Mestrado será exposta oralmente pelo candidato perante 

Banca Examinadora designada pela Comissão Acadêmica Institucional, em defesa pública 

com ampla divulgação prévia de local, data e horário. 

 

§ 1º – A Banca Examinadora da defesa de Dissertação de Mestrado será presidida pelo 

Orientador e composta por mais 2 (dois) doutores como membros titulares dos quais, pelo 

menos 1 (um) deverá ser externo ao Corpo Docente do Programa e por 2 (dois) membros 

suplentes. 

 

§ 2º – A defesa da dissertação deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses a contar da data de ingresso do aluno no Programa.  

 

§ 3º – Caberá a Coordenação Institucional emitir portaria e fixar a data da defesa da 

Dissertação de Mestrado.  

 

Artigo 57º – Os membros da Banca Examinadora emitirão parecer de avaliação individual, 

em conformidade com as normas internas do Programa. 

 

§ 1º – O parecer da Banca Examinadora será lavrado em ATA, que será assinada pelo 

candidato e pelos membros da Banca Examinadora.  
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Artigo 58º – O aluno aprovado pela Banca Examinadora terá 60 (sessenta) dias para 

encaminhar à Coordenação Institucional do Programa: 

I – 2 (dois) exemplares impressos da Dissertação aprovada corrigida; 

 

II – Uma cópia em formato digital da Dissertação aprovada corrigida, que irá integrar o 

Repositório Digital do Programa;  
 

Parágrafo único. A declaração de Conclusão do Curso de Mestrado ficará condicionada à 

entrega dos itens solicitados neste Regimento. 

CAPÍTULO XII 

DO DESLIGAMENTO 

 
Artigo 59º – O aluno será desligado do Programa quando se enquadrar em pelo menos um 

dos seguintes casos:  

 

I – Não efetivar a matrícula até 30 dias após o período definido no calendário acadêmico;  

 

II – Obtiver conceito “D” em duas disciplinas ou duas vezes na mesma disciplina;  

 

III – Ausentar-se sem justificativa apresentada por seu Orientador por mais de 30 dias 

consecutivos; 

  

IV – Não obtiver aprovação no Exame Nacional de Qualificação, em no máximo duas 

tentativas; 

 

V – Não cumprir os prazos estabelecidos neste Regimento para integralizar os créditos nas 

disciplinas e defesa pública da dissertação.  

 

VI -  Por solicitação do próprio aluno; 
 

Artigo 60º – O aluno desligado só poderá retornar ao Programa através de novo Exame de 

Seleção. 

  

§ 1º - Em caso de readmissão o aluno terá direito a aproveitamento de disciplinas, após 

análise e aprovação da Coordenação de Curso. 

 

§ 2º - O aluno readmitido passará a reger-se pelo regulamento vigente na época da 

readmissão. 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS TÍTULOS E DIPLOMAS 
 

Artigo 61º – Será conferido o título de Mestre em Matemática, ao aluno que tiver cumprido 

os seguintes requisitos: 

I – Ter sido aprovado em pelo menos 9 (nove) disciplinas, incluindo todas as disciplinas 

obrigatórias definidas no Catálogo de Disciplinas;  
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II – Ter sido aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira;  

 

III – Ter sido aprovado no Exame Nacional de Qualificação;  

 

IV – Ter sido aprovado na defesa pública de Dissertação de Mestrado;  

 

V – Comprovar inexistência de débito com a Biblioteca Central; 

 

Parágrafo único. Além dos requisitos mencionados neste Artigo, o aluno deverá ter 

cumprido as demais exigências contidas neste Regimento.  

Artigo 62º – Após o cumprimento dos requisitos exigidos para a conclusão do Mestrado, 

a Coordenação Institucional encaminhará à Secretaria Acadêmica Geral da UEA, a 

solicitação de emissão do Diploma do aluno. 

 
CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 63º – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão 

Acadêmica Institucional e, em grau de recurso, pela Câmara de Pós-graduação e Pesquisa 

da UEA.  

 

Artigo 64º – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 


