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CAPITULOI
DANATUREZAEOBJETIVOS

Art. IQ O Programa de Pós-GraduaçãoStrícto Senso em Território, Ambiente e Sociedade,
doravante PPGTAS,funcionará de acordo com a legislação e normas federais na espécie,com o

Estatutoe Regimento
Geralda Universidade
e Regimento
da Pós-Graduação,
e com as
disposiçõesdeste Regulamento,observado o projeto do Programa e informado ao Conselho
Universitário (CONSUN),e estruturado por um Colegiado e uma Coordenação.

Art. 2g Os cursos de Mestrado e de Doutorado integram o Programa de Pós-graduaçãoem
Território, Ambiente e Sociedade.
Parágrafo único. Os cursos do PPGTAScompreendem a área de concentração denominada
"Dinâmicas Territoriais, de Ambiente e de Sociedade" e abrange pesquisas que deem
elementos para superação de dicotomias entre natureza e sociedade, vislumbrando melhores
condições de vida pelo equilíbrio da biodiversidade que inclui o ser humano, tanto em sua
condição natural quanto humana, o que implica, epistemologicamente, na construção de
unidades sujeito-objeto e humano-natureza, em que a natureza é um dos elementos
constituintes

na identidade humana.

Art. 3QO PPGTASabrangeas seguinteslinhas de pesquisa:"Sociedade,política, história e
cultura em dinâmicas territoriais e ambientais" e "Tecnologias, gestões organizacionais,
sociais e planejamento: desenvolvimento e conservação da natureza
Art. 4g A titulação emitida para os discentes concluintes do curso de mestrado é de Mestre em
CiênciasAplicadas a Dinâmicas Territoriais, de Ambiente e Sociedade;e a titulação para os
concluintes do curso de doutorado é de l)autor em Ciências Aplicadas a Dinâmicas
Territoriais,

de Ambiente e Sociedade.

CAPITULOll
DOCORPODOCENTEEDISCENTE
Art. 5QO corpo docente do PPGTASé integrado por professores permanentes, colaboradores e
visitantes.
$l9 São professores permanentes os docentes doutores, com titulação comprovada e vínculo
funcional com a UCSAL,que atuam no Programa de forma direta e contínua, formando o
núcleo estável de docentes que desenvolvem integralmente atividades de ensino, pesquisa,
extensão e orientação, assim como desempenham funções administrativas, quando for o caso,
com carga horária semanal de 40 ou 30 horas, para o número mínimo de docentes exigidos

pela área, e podendo ter adicionalmente,docentes doutores com cargas horárias
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diferenciadas,de no mínimo 20 horas, desde que cumpram o requisito de produtividade
científica.

$2g São professores colaboradores os docentes doutores, com titulação comprovada,
convidados formalmente pelo Colegiado para participar de forma sistemática de atividades de
ensino, pesquisa e extensão, bem como de orientação ou co-orientação, independente de
possuírem, ou não, vínculo com a UCSAL.

$3e Sãoprofessoresvisitantes os docentes comvínculo funcional e administrativo com outras
instituições no Brasil, ou no exterior, que estejam liberados das atividades contratuais
correspondentes,por um período contínuo de tempo, em regime de dedicaçãointegral, para
colaborar em atividades de ensino, pesquisa, extensão, orientação ou co-orientação.
Art. 6Q O corpo discente do PPGTAS é constituído

pelos alunos regulares e especiais
regularmente matriculados nos cursos de Mestrado e de Doutorado.

CAPITULOlll
DA COORDENAÇÃOE DO COLEGIADODO PROGRAMA
Art. 7g A condução do PPGTASestará a cargo do Coordenador e contará com um Colegiado, de

natureza deliberativa.

Art. 8g O Colegiadado PPGTAS
terá a seguinte composição
1 - CoordenadorCa) do Programa que o presidirá;

11- Professores e professoras do quadro permanente e colaboradores e colaboradoras;
lll - l (um) representante do corpo discente do doutorado.
IV - l (um) representante do corpo discente do mestrado

$ 1e. O Coordenador(a) do Programa será indicado pelo Colegiado e homologado pelo
Reitor(a), ouvido oCa) Pró-reitoria)

de Pesquisa e Pós graduação, dentre os docentes

permanentes do programa e terá mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por mais 2
(dois) anos.
$ 2e. Os representantes do corpo discente, com seus suplentes, serão escolhidos pelos seus
pares com mandato de 2 (dois) anos,podendo os representantes discentesdo doutorado ser
reconduzidos.
$ 3e. Resultará vacância do titular o não comparecimento a 50% (cinquenta por cento) das
reuniões do Colegiado, dentre outras hipóteses de vacância por desligamento do Programa ou
interrupção de representaçãoa qualquer título.
Art. 9g O Colegiada reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente,

quando necessário,sempre que convocado pelo Presidente por sua iniciativa ou por
solicitação da maioria de seus membros.
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$ 1Q.As convocaçõespara as reuniões do Colegiado serão efetuadas por email, constando data,
horário, local e pauta, com antecedênciamínima de 48 (quarenta e oito) horas, em primeira
convocação, ou em segunda convocação, automaticamente, após uma hora daquela prevista
para o início da reunião, de tudo lavrando-se ata.
$ 2e. O Colegiado do PPGTASdeliberará com a maioria simples de seus membros
Art. 10 Ao Colegiado do PPGTAScompete

1- Atuar conjuntamente com o Coordenador do programa nas atividades programadas;
ll - Observar as categorias de docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação(PPG)
Stricto Sensu,para efeitos de registro na Plataforma Sucupira, e avaliaçõesrealizadas pela
CAPES;

111- organizar, orientar e fiscalizar as atividades do Programa;
IV - propor à autoridade competente na UCSALa reformulação do currículo do Mestradoe do
Doutorado, ouvido a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
V - propor, quando necessário, mudanças no Regulamento Interno, submetendo-as à
aprovação da Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduação;
VI - indicar os orientadores e co-orientadores de pesquisa discente e acompanhar toda a
atividade de orientação no Mestrado e no Doutorado;
Vll - estabelecercritérios para a distribuição das bolsas de estudos e para a avaliação dos
estudantes bolsistas;
Vlll - constituir Comissão para seleção e acompanhamento dos bolsistas e homologar os seus
pareceres;
IX - acompanhar a produção científica discente realizada no Mestrado e no Doutorado, nos
termos parametrizados pelo comitê de área da CAPES;
X - propor e/ou deliberar sobre a participação de professores colaboradores e visitantes no
Programa,submetendo, para sua validação, à Pró Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãosua
decisão;

XI - aprovar as ComissõesExaminadorasdas Dissertaçõesde Mestrado e das Teses de
Doutorado;

Xll - apreciar os pedidos de admissão de alunos especiaise alunos ouvintes, para as
disciplinas oferecidas no Programa;
Xlll - propor o período de realização dos exames de seleção dos candidatos a alunos regulares
do Programa e o número de vagas em cada período, designando a respectiva Comissão de
Seleção;

XIV - homologar o parecer final das Comissõesde Seleção;
XV- decidir sobre a oferta de disciplinas no Mestrado e no Doutorado,semestralmente;
XVI - indicar ou homologar responsáveis pela coordenação de grupos de trabalho que atuem
no âmbito do Programa;
XVll - indicar representantes do PPGTAS,no âmbito da UCSALe fora dela;
XVlll - deliberar sobre o acolhimento no Colegiada,de representantes indicados por outras
instituições em caso de intercâmbio ou outras formas de cooperação;
XIX- propor programas

de metas e promover

a autoavaliação

anual do PPGTAS;
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XX - deliberar sobre trancamento de matrícula dentro e fora do prazo, convalidaçãode
programas de disciplinas, aproveitamento ou concessãode créditos;
XXI - examinar e fundamentar decisõessobre as propostas de convênio e outras formas de
cooperação com entidades públicas e privadas;
XXll - deliberar sobre as solicitações docentes de autorização para estágios, participação em
missões de pesquisas externas, participação em convênios e acordos de cooperação na
condição de professores visitantes em outras Universidades e outras atividades que
impliquem permanência fora da UCSAL;

XXlll - deliberar sobre a avaliaçãoda participação de docentesem atividades externas à
Universidade, de curta duração;
XXIV - apoiar a participação de docentes em bancas examinadoras de concursos, seleções e
defesas,eventos científicos e de gestão de ciência e tecnologia, aulas, palestras, collferências e
estágio de pós doutorado;
XXV - deliberar acerca da participação de docentes em atividades permanentes ou de longa
duração, mas que não impliquem permanência,como participação em comissões,conselhos,
curadorias e consultorias;

XXVI - propor critérios e deliberar sobre o credenciamento,recredenciamentoe
descredenciamento de professores do corpo docente do Programa;
XXVll - examinar e aprovar os balancetes periódicos e prestação de contas apresentadas pelo
Coordenador, referentes a financiamentos para o Programa por parte de entidades nacionais
ou estrangeiras;
XXVlll - elaborar e aprovar as propostas orçamental'ias e o relatório anual dirigido anca)
Reitoria), ambosapresentadospelo Coordenadordo Colegiado;
XXIX - Elaborar e aprovar o Projeto Pedagógicodo PPGTASe proceder às revisões, quando
necessano.
$ 1e. Das decisões do Colegiado,de que trata este artigo, cabe recurso, conforme a natureza da
matéria, para o Pró-reitoria) de Pesquisa e Pós-Graduação, e posteriormente caso necessário,

para o(a) Reitoria), desde que interposto no prazo máximo de 72 horas úteis, contadas
daquele dia e hora em que for publicada a decisão do Colegiado.
$ 2e.As decisões do Colegiado são adotadas e publicadas mediante ates que se consideram de
pleno conhecimento de todos, para qualquer efeito, a partir da data e hora de sua publicação,
na página de internet do Programa.

$ 3Q. As instâncias indicadas no $ 1Q,deste artigo, deliberarão sobre os recursos no prazo
máximo de trinta dias, contados da data de sua interposição, salvo motivo de força maior.
Art. ll São atribuições do Coordenador do PPGTAS

1 - administrar e representar o Programa perante os órgãos e as autoridades da Universidade,

e perante outras instituições correlatas, fazendo cumprir as normas e regulamentos
pertinentes, bem como as deliberações do Colegiada;
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11- implementar,no âmbito do Programa,as decisõesda Universidaderelativasà PósGraduação,bem como as normas e os procedimentos que forem determinadas pelo Colegiado
e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
111- cumprir o planejamento administrativo e pedagógico;

IV - coordenar e supervisionar as atividades didático-científicas;
V - coordenar a elaboração do plano de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito
do Programa, encaminhando-o à Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãopara aprovação, e
acompanhar sua execução;

VI - decidir sobre as solicitaçõesdo aluno regular, ouvinte ou especial;
Vll - controlar, em articulação com os professores orientadores, as atividades dos trabalhos
de conclusão do Progranaae de defesa;
Vlll - sugerir ao Colegiado, de forma motivada, o afastamento e a substituição de professores;
XIX- realizar relatórios anuaisrelativos às atividades do Programa;
X - orientar os Professores quanto aos procedimentos e normas da UCSAL;
XI - manter permanente contato com os corpos docente e discente, visando à melhor
operacionalização do PPGTAS;

Xll - propor a oferta de disciplinas, bem como identificar os docentes responsáveis pela sua
ministração e aqueles que participarão coletivamente;

Xlll - acompanhar a programaçãode atividades das disciplinas, controlando as datas
estabelecidaspelos docentes para entrega dos resultados aos alunos;

XIV - apoiar e supervisionar a oferta de turmas parcialmenteexecutadasfora da sede,nas
modalidadesMINTERou em outras autorizadase regulamentadaspela CAPES,em que a
UCSAL atue como instituição promotora;
XV - providenciar o preenchimento do formulário de cadastro dos docentes,bem como
encaminha-los à Secretaria;

XVI - acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos discentes;
XVll - supervisionar os prazos de conclusão de curso para os alunos, bem como a organização
das bancas de avaliação;

XVlll - tomar as providências cabíveis,de acordo com as recomendaçõesda Comissãode
Bolsas, para a distribuição, acompanhamento,cancelamento e transferência de bolsas de
estudos atribuídas ao Programa;
XIX - adotar todas as providências junto

à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação,
relacionadas com o atendimento às diretrizes da CAPES,para reconhecimento do Programa;
XX - apoiar e acompanhara celebraçãode convênios e intercâmbios com outras Instituições
de Ensino Superior que mantenham PPGs,com instituições e organismos dos setores público

e privado e OrganizaçõesNão Governamentais,nacionais e internacionais cuja atividade
envolva pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação científica em consonância com a política de
Relações Internacionais

e Interinstitucionais

da Universidade;

XXI - recomendar aos órgãos superiores da Universidade a aprovação de convênios e acordos
de cooperaçãodo respectivo Programa,no todo ou em parte, com Grupos de Pesquisa,PPGs,
Centros de Pesquisa, Universidades, órgãos Governamentais, Fundações, Associações;
XXll - encaminhar ao Colegiada as solicitações docentes de autorização para estágios,
participação em missões de pesquisas externas, participação em convênios e acordos de
cooperação na condição de professores visitantes eln outras Universidades e outras
atividades que impliquem permanência fora da UCSAL,acompanhadas de parecer;
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XXlll - divulgar, interna e externamente, as atividades do Programa;

XXIV - encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçãoos recursos acerca de
deliberações do Colegiado do Programa;
XXV - encaminhar propostas do Colegiada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;

XXVI - apoiar a participação de docentes em atividades externas à Universidade;
XXVll - apoiar a participação de docentes em atividades permanentes ou de longa duração,
mas que não impliquem permanência, como participação em comissões,conselhos, curadorias
e consultorias;
XXVlll - acompanhar junto às instâncias competentes da Universidade a gestão de recursos
destinados ao Programa, visando à sua sustentabilidade financeira;
XXIX - promover, a cada ano, autoavaliação do Programa, envolvendo docentes e estudantes.
XXX - promover o Planejamento Estratégico do Programa, a cada quadriênio, envolvendo
docentes e estudantes.

XXXl- deliberar, ad referendum, decisões atribuídas ao Colegiada,quando este estiver em
recesso ou nao possuir quorum mínimo necessário;

XXXll - coordenar o processo de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de
professores do corpo docente do Programa, de acordo com as normas estabelecidaspelo
Colegiado.
XXXll - desempenhar outras atividades inerentes à função.
Art. 12 Das decisões do Coordenador do PPGTAScabe recurso ao Colegiada do Programa, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da publicação das referidas decisões.
Parágrafo único. O Colegiada do PPGTASreunir-se-á, ainda que extraordinariamente, para
deliberar sobre o recurso, no prazo de lO (dez) dias, contados da data de sua interposição.

CAPITULOIV
DA SELEÇAO,MATRICULA E TRANSFERENCIA DOS ALUNOS

Seçãol
Da Seleção
Art. 13 A Coordenaçãodo PPGTASencaminhará à Reitoria, para ser divulgado, edital sobre
abertura de inscrições para a seleçãoaos cursos de Mestrado e Doutorado, ocasiãoem que
informará os documentos que deverão ser apresentados pelos candidatos, os requisitos, as
etapas do processo de seleção,bem como o número de vagas oferecidas.
Art. 14 As inscrições para seleçãode candidatos do PPGTASserão abertas mediante edital,
indicado no artigo anterior, sendo processadas na Secretaria do PPGTAS.
Art. 15 0 número de vagas no Programa será determinado anualmente, mediante proposta do
Colegiada, observadas as seguintes condições:
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1- distribuição equitativa de discentespor professor orientador categorizadocomo professor
permanente e colaborador credenciado no Programa;
11- capacidadede orientação diante das linhas de pesquisa,considerada a pertinência dos
projetos e as vagas disponíveis; e

111- capacidade física e condições estruturais do Programa.

IV - O total de discentes já matriculados e que deverão ainda obter créditos em disciplinas a
serem cursadas no período seguinte; e

V - O número de discentes que, já tendo obtido o total de créditos necessários,deverá,ainda,
elaborartrabalho de conclusão.
Art. 16 As vagas ofertadas em cada processo seletivo serão divulgadas em edital, onde
deverão estar indicados, além disso, os prazos de inscrição e as datas dos exames de seleção.
Art. 17 A seleção será realizada por Comissão de Seleção designada pelo Colegiada e instituída

pelo Reitoria.

Art. 18 Paraa admissãoao PPGTASpodem candidatar-seao curso de Mestrado os graduados
portadores de diploma de curso de nível superior reconhecidopelo ConselhoNacionalde
Educação(CNE),bem como os portadores de diploma obtido no estrangeiro,oficialmente
revalidado no país, e ao Curso de Doutorado, os portadores de diploma de Mestrado
reconhecido pela CAPESou convalidados no País.
$ 1Q.O candidato ao doutorado com mestrado no exterior e sem revalidação do título no
Brasil, caso selecionado, deverá, no primeiro ano, submeter sua dissertação à banca
examinadora do Programa e cursar as disciplinas obrigatórias do mestrado.

$ 2e. O candidato, uma vez aprovado,obterá o título de mestre em Ciênciasaplicadas a
Território, Ambiente e Sociedade,e poderá prosseguir no curso de doutorado, hipótese na
qual Ihe serão aplicadas as regras deste último curso.

$ 3e. Situações excepcionais poderão ser analisadas pelo colegiado para fins de seleção de
candidatos ao curso de doutorado, que não sejam portadores do diploma de mestrado.
$ 4e. O colegiado poderá autorizar a dispensa da defesa final da dissertação, após a anuência
neste sentido por parte da banca de qualificação, para fins de progressão ao doutorado.
Art. 19 A seleção de candidatos, cujas inscrições tenham sido referendadas por instâncias
competentes da UCSAL será feita por uma comissão, designada pelo Colegiado.
Parágrafo único. A comissão será composta por no mínimo três docentes permanentes,
respeitado o critério de alternância na sua composição,a cada ano.
Art. 20 A Comissão de Seleção,após encerrado o processo, deverá encaminhar à Coordenação
do Programa, o relatório acompanhado da relação nominal dos candidatos aprovados,
classificados e não-classificados, para as vagas existentes, que será submetido à apreciação do
Colegiado.
$ 1e. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Reitoria da UCSAL

Av. Prof. Pinto de Aguçar, 2589 - Prédio da Pós-Graduação - Pituaçu
CEP: 41 740-090 - Salvador / BA, Tel.: j71 l 3206 7830

f

S

UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
CONSELHOUNIVERSITÁRIO

$ 2g A efetivação da matrícula seguirá a ordem de classificação até o preenchimento das vagas
estabelecidas em edital.
$ 3e. A seleção terá validade apenas para o semestre inicial de cada turma, perdendo a vaga o
discente que não efetuar a matrícula.
$ 4e. As vagas, resultantes do disposto no parágrafo anterior, poderão ser preenchidas por
candidatos aprovados, por ordem de classificação, ou ser realizado outro processo de seleção,
caso as vagas não sejam esgotadas.

Seçãoll
Da matrícula e transferência
Art. 21 Dentro

do prazo estabelecido

no edital de seleção, o discente

admitido

ao PPGTAS

deverá requerer sua matrícula nas disciplinas relativas a cadaperíodo letivo.

$ 1g. A matrícula acadêmica no primeiro semestre deverá ser efetivada na Secretaria do
Programa, nos demais semestres ela será realizada no sistema online.
$ 2Q.O(a) discente poderá solicitar à Coordenaçãodo Programa substituição de disciplinas
em que se tenha matriculado, antes de decorridos 15% (quinze por cento) do total das aulas
previstas para a(s) nova(s) disciplina(s).
$ 3Q.Aos alunos regulares é facultada a matrícula em disciplina em cursos de pós-graduação
sZ:recto
sensooficialmente reconhecidos, condicionando a validação dos respectivos créditos à
anuência do orientador e do Colegiada.

Art. 22 0 aluno poderácancelarou trocar a matrículaem disciplinasem um prazo de 15
(quinze) dias a partir do seu início.

Art. 23 A critério do Colegíadoe com a anuênciado docenteresponsávelpela disciplina,
poderão ser admitidos alunos especiais nos cursos de Mestrado e de Doutorado, com direito a
creditação curricular, segundo as Normas da Universidade Católica do Salvador.

$ 1Q. Cada aluno especial poderá matricular-se, no máximo, em 03 Ctrês) disciplinas
respeitando também um limite máximo de 02 (duas) disciplinas por semestre, desde que não
sejam disciplinas obrigatórias.
$ 2e. É vedado o trancamento de matrícula ao aluno especial

$ 3e. O número de alunos a serem admitidos como aluno especial será fixado em função do
número de vagas e não poderá alterar o módulo estabelecido para a disciplina.
$ 4e. Caberá ao professor de cada disciplina informar ao Colegiado quanto à aceitação de
alunos especiais,bem como indicar, se for o caso, o número de alunos que aceitará nessa
categoria.
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$ 5e. A admissão de alunos especiais será realizada mediante inscrição por edital especíHlcoe
processamento de seleção efetivado pelo professor da disciplina.

Art. 24 A critério do Colegiado,e com a anuênciado docenteresponsávelpor disciplina
extensionista a ser oferecida como optativa na pós-graduação,como eletiva transversal na
graduação e como curso de extensão, poderão os respectivos créditos serem computados no
PPGTAS,caso o aluno seja aprovado em processo seletivo.
Art. 25 Poderão ser aceitas transferências de alunos de outros Programas de Pós-graduação

str/cto sensodevidamente credenciadospela Capes,desde que regularmente matriculados e
que não tenham interrompido o Programa de origem, a critério da avaliação do Colegiada e da
disponibilidade

de vagas.

Parágrafo único. O Colegiada decidirá sobre o aproveitamento e a equivalência de créditos em
cada caso.

CAPITULOV
DO DESLIGAMENTO E TRANCAMENTO DE MATRICULA

Art. 26 Será considerado desligado do curso o aluno que
1- não efetuar ou renovar matrícula cada semestre;
11- ultrapassar o prazo de defesa estabelecidode 24 mesespara o mestrado e 48 mesespara
doutorado;
111
- for reprovado por duas vezes em disciplina e/ou atividade ou no exame de qualificação.
$ 1QNo caso previsto no inciso 11,será permitida a prorrogação por no máximo seis meses

$ 2QO aluno que tenha frequentado menos de 75% das aulas de qualquer disciplina ou
atividade, excetuadosos casosautorizados pelo Colegiado,será considerado reprovado na
disciplina ou atividade.

$ 3e. A readmissão de aluno que tenha sido desligado do Programa, respeitados os
dispositivos contidos na norma específicada UCSAL,só será permitida através de nova
seleção pública.

Art. 27 0 cancelamentoe trancamento de matrícula em disciplinas do PPGTASserão
concedidos mediante requerimento do aluno ao Colegiado, obedecidos os prazos
estabelecidos pelo Calendário Acadêmico da UCSAL e observadas as normas que regem tais
procedimentos.

Art. 28 0 aluno poderá trancar matrícula por um período não superior a um semestre para
Mestrado e Doutorado, sendo necessáriaa comunicaçãoformal ao professor orientador e ao
Colegiado.
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$ 1e. O trancamentode matrículasó poderá ser feito no início de cadasemestre,até um
máximo de 30 (trinta) dias a partir do início das aulas.
$ 2e. É vedado o trancamento de matrícula no primeiro semestre do Mestrado e do Doutorado
$ 3g O trancamento da matrícula não implicará suspensão do prazo para a defesa indicada
$ 4e Será vedada a concessão de prorrogação após retorno do trancamento

CAPITULOVI
DO REGIME DIDATICO
Seção l

Do Currículo
Art. 29 Constituem componentes curriculares do PPGTAS

1.disciplinas;
11. atividades

curriculares;

e

111.
trabalho de conclusão,conformeArt. 45
Parágrafo único. As atividades curriculares compreendem
1 - pesquisa orientada com vistas à elaboração de Dissertação ou Tese;

11- publicações em estratos bem qualificados segundo os critérios da CAPES;
111- participação em pesquisa desenvolvida por Grupo de Pesquisa certificado pela UCSALno
Diretório CNPq,liderado preferencialmente pelo orientador, e que integre o Programa de Pós
Graduação da UCSAL;
IV - atividades de extensão;
V - atividade docente orientada e;

VI - participação em eventos científicos internos e externos, com apresentação de trabalho.
Art. 30 0s componentes curriculares do PPGTASestão assim discriminados

1- Disciplinasobrigatórias;
11- Disciplinas optativas;
111- Tópicos especiais;
IV - Atividades Curriculares

V - Seminários obrigatórios CIe 11)para Mestrado
VI - Seminário de Tese para o Doutorado;
$ 1g Integram as disciplinas optativas àquelas de caráter extensionista, vinculadas a projeto
interdisciplinar proposto por docentes do Programa e aprovado pelo Colegiado;
$ 2e Integram as disciplinas optativas aquelas ministradas no formato de estudo dirigido;
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$ 3g Disciplinas ofertadas nos cursos de graduação, com aderência à área de concentração do

PPGTAS,poderão ser creditadas como disciplina optativa, desde que ministradas por
professores doutores do Programa.
$ 4QO Seminário Obrigatório l consiste na apresentação do projeto de pesquisa, validado pelo
orientador, com a participação dos docentes do Programa e avaliadores externos, devendo ser
realizado preferencialmente no semestre seguinte à disciplina de Metodologia CientíHtca;
$ 5g O Seminário Obrigatório ll consiste na apresentação do resultado parcial da pesquisa em
andamento, com a participação dos docentes do Programa e avaliadores externos, devendo
ser realizado preferencialmente no quarto semestre;

$ 6g O Seminário de Tese consiste no aprofundamentodas discussõesrelativas à
fundamentação teórica escolhida e a sua apropriação para discussão de resultados da
pesquisa,devendo ser realizado preferencialmente no quarto semestre;
Art. 31 Um conjunto de no máximo 03 (três) disciplinas optativas, oferecidas no semestre
regular do PPGTAS,poderão ser também oferecidas como Curso de Extensão para graduados
e graduandos.
$ 1e O conjunto de disciplinas será definido pelo Colegiado;
$ 2QNo caso de graduandos, estes deverão estar cursando o último semestre do Curso;

$ 3QOs alunos do Curso de Extensãoque forem aprovados poderão validar os créditos caso
ingressem no PPGTAScomo alunos regulares.
Art. 32 A qualquer tempo será permitida a proposição ao Colegiado do Programa de novas
disciplinas ou sua reformulação, obedecida a legislação em vigor.
Parágrafo único. A proposta de criação de novas disciplinas, ou de reformulação, deve conter

- ementa e bibliografia;
11- definição da natureza, objetivos, e estratégias;
111 - ci'editação e carga horária;
IV - Plano de Ensino contemplando avaliação e planos de aula
1

Seçãoll
Da Creditação

Art. 33 Para obtenção do título de Mestre será exigido dos estudanteso cumprimento de 35
créditos, assim distribuídos:
1- 10 Cdez)créditos em disciplinas obrigatórias;
ll - lO (dez) créditos em disciplinas optativas;
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111
- 2 (dois) créditos em tópicos especiais;
IV - 2 Cdois) créditos em seminários obrigatórios;
V - ll (onze) créditos da elaboração e defesa da dissertação

Art. 34 Para obtenção do título de Doutor será exigido dos estudanteso cumprimento de 50
créditos, assim distribuídos:
1- 8 (oito) créditos em disciplinas obrigatórias;
11- 16 (dezesseis) créditos em disciplinas optativas e/ou atividade curricular extensionista;
111- 3 (três) créditos em tópicos especiais;

IV - 4 (quatro) créditos de Seminário Obrigatório de tese;
V - 19 Cdezenove) créditos da elaboração e defesa da tese.

$le. O aluno poderá convalidar até 4 Cquatro)créditos cursadosem outros programas de pós
graduação reconhecidos pela CAPES,a critério do orientador, e com aprovação do Colegiado.
$2e O doutorando egresso do Programa poderá solicitar ao Colegiado a convalidação de até 24

créditos das disciplinas obrigatórias e optativas.
$3e Dentre as disciplinas optativas poderão ser computados até 4 (quatro) créditos de estudo
dirigido.
$4e Poderão ser computados até 4 (quatro) créditos para disciplinas extensionistas

Seção IV

Da Orientação e Acompanhamento do Estudante

Art. 35 Todo estudanteterá um Orientadordesignadopelo Colegiadodo PPGTAS,
desdeo
processo de seleção, e deverá, preferencialmente, integrar a linha de pesquisa a que se vincula

o Projeto de Pesquisa do orientador.
Parágrafo único - E facultado ao estudante solicitar co-orientação, devendo requerer a
homologação pelo Colegiado desde que haja concordância do orientador.

Art. 36 Sãoatribuições do Orientador
1 - acompanhar o estudante, ao longo da sua permanência no Programa, orientando-o na
escolha,no desenvolvimento de disciplinas, atividades curriculares e na elaboração do projeto
de pesquisa discente;

11- acompanhar a elaboração da Dissertação ou da Tese em todas as suas etapas;
111- diagnosticar problemas e dificuldades que estejam interferindo no desempenho do aluno
e orienta-lo na busca de soluções;

IV - manter o Colegiado informado sobre as atividades desenvolvidaspelo orientando, bem
como solicitar as providências que se fizerem necessáriasao atendimento do aluno na sua
vida acadêmica;
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V - emitir parecer sobre matrícula do estudante em conformidade com o programa de estudos
que foi desenvolvido desde o primeiro semestre;
VI - emitir parecer, para apreciação do Colegiado, em processos de caráter administrativo
iniciados pelo orientando;

Vll - autorizarformalmentea realizaçãoda bancade qualificaçãoe de defesafinal e a
convocaçãoda sessãode defesa pública da dissertação ou tese;
Vlll - sugerir ao Colegiado do Programa a composição das Comissões Examinadoras da banca
de qualificação para a defesa de Dissertação ou Tese;
IX - presidir a banca examinadora das dissertações e teses sob sua orientação;
X - propor ao Colegiado, nos prazos normativos, o desligamento de seu orientando por motivo
de explícito descumprimento de normas didáticas ou disciplinares do PPGTAS;e
XI - acompanhar e avaliar o estudante quando da realização de Atividade Docente Orientada;

Xll - promover a publicação,em periódico bem qualificado na área acadêmica,de artigo
preferencialmente em coautoria com os orientandos.

Art. 37 0 Orientador poderá ser substituído por ato do Colegiadado PPGTASnas seguintes
situações:

1 - quando solicitado pelo orientando ou pelo orientador, a partir de fundadas razões
pedagógicas, consideradas adequadas pelo Colegiado; e

11- por iniciativado Colegiado,
em razão de desligamento
ou descredenciamento
do
orientador.

Art. 38 Consideradasas peculiaridades do Programa, o Colegiadapoderá acolher a indicação
do Orientador no sentido de que, a título de nivelamento para estudos de pós-graduação,se
exija o cumprimento de disciplinas ou estágios em nível de graduação,vedado o seu
aproveitamento

como créditos de pós-graduação.
Seção V

DaAferição da Aprendizagem
Art. 39 A verificação de aprendizagem de cada disciplina
preferencialmente, a elaboração de artigos científicos.

far-se-á

mediante,

Parágrafo único. Concluída a disciplina, o professor atribuirá a cada estudante uma nota final

Art. 40 Para a avaliação a que se refere o artigo anterior, serão atribuídas notas de 0 Czero)a
10 Cdez),sendo06 (seis) a nota mínima para aprovaçãopor disciplina ou atividade.

Parágl-afoúnico. A média aritmética das notas atribuídas pelos professores,para fins de
acessoao exame de qualificação, deverá ser igual ou maior do que 7 (sete).

Art. 41 E facultado ao aluno repetir uma vez a disciplina na qual tenha obtido conceitoinferior
a 06 Cseis),desde que haja nova oferta da mesma disciplina durante o prazo estabelecido para
o cumprimento dos créditos do Programa.
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Parágrafo único. Neste caso, para efeito de cálculo da média de que trata o artigo anterior,
será considerada apenas a última nota obtida na disciplina.

Seção VI

Do Exame de Qualificação

Art. 42 0 examede qualificação,para o Mestradoe Doutorado,deveráser realizadoapósa
conclusãodos créditos,em até três meses,para mestrado,e em até seis meses,para o
doutorado, sendo exigido do discente o domínio do referencial teórico aditado e
demonstração da capacidade de conclusão da dissertação ou tese.

$ 1Q. Para submeter-se ao exame de qualificação de Mestrado o aluno deverá apresentar à
banca:
a) texto da dissertação de acordo com o regulamento do Programa e endosso do orientador;
b) apresentaçãode artigo a ser submetido a periódico bem qualificado, a ser avaliado pela
banca examinadora, conforme regras do periódico em questão;
c) relatório de participação em grupo de pesquisa, preferencialmente liderado pelo
orientador, durante no mínimo seis meses.
$ 2g. Para submeter-se ao exame de qualificação de Doutorado o aluno deverá apresentar à
UdllLd.

a)
texto da tese de acordo com as orientações do Programa e endosso do orientador;
b)
comprovaçãode aceitaçãode um artigo ou de submissão de dois artigos a periódico
bem qualificado, preferencialmente em coautoria com o orientador;
c)
relatório de participação em grupo de pesquisa, preferencialmente liderado pelo
orientador, durante no mínimo seis meses.
Art. 43 0 Exame de Qualificação será realizado por uma comissão examinadora, escolhida pelo
orientador, e aprovada pelo Colegiado. Será composta por três doutores, no caso de Mestrado,
incluindo o orientador, sendo ao menos um deles externo à Universidade; e por um mínimo de
quatro doutores, no caso do Doutorado, sendo ao menos um integrante do Programa, exceto o
orientador, e um participante externo.
Parágrafo único. O exame de qualificação, a ser realizado em sessão fechada que contará
apenas com examinando e examinadores, consistirá na arguição do aluno sobre o trabalho de
pesquisa, considerando os aspectos teóricos e metodológicos, e posterior emissão de parecer
dos membros da banca.

Art. 44 0 exame de Qualificação poderá ser presencial ou em ambiente virtual através de
meios de comunicação eletrânicos que permitam a interação imediata com o candidato e com
os demais membros da comissão examinadora.
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$ 1Q.Excepcionalmente poderá ocorrer a qualificação sem a presença, mesmo que virtual, de
um dos membros da banca, exigindo-se neste caso o encaminhamento prévio do parecer ao
Orientador, que deverá ser anexado à documentação da qualificação.

$ 2Q.Nos casosde envio de parecer e/ou participação virtual de algum membro ou da
totalidade dos membros da banca,a colete de assinatura da Ata será de responsabilidadedo
orientador.

Art. 45 Ao final da sessãode qualificaçãocadaexaminadorexpressaráo seu julgamento
considerando o candidato "aprovado" ou "reprovado

$ 1e. Será considerado aprovado o candidato que obtiver maioria nas manifestações de
"aprovado"

$ 2e. O aluno reprovado no examede qualificação poderá se submeter a um segundo exame,

no prazo máximode um semestre,a contar da data do primeiro examee desdeque não
extrapole o prazo regulamentado pela CAPES.

$ 3e. Uma segunda reprovação implicará no desligamento automático do estudante do
Programa.

Seção Vll

Do Trabalho de Conclusão de Curso e Exame de Defesa
Art. 46 0 trabalho

de conclusão do curso de Mestrado

e de Doutorado

consiste,

respectivamente, em Dissertação e Tese.
Parágrafo Primeiro: o trabalho de conclusão do doutorado deve ser necessariamente, uma
tese, ou seja, um trabalho original de investigação científica que pode ser apresentado sob as
formas de uma monografia ou de artigos, em número mínimo de 03Ctrês)conforme modelos
em anexo.

Parágrafo segundo; o trabalho de conclusão do mestrado deve ser necessariamente, uma
dissertação um trabalho original de investigação científica que pode ser apresentado sob as
formas de uma monografia ou de artigos, em número mínimo de 03 (três) conforme modelos
em anexo.

Art. 47 Somenteserá submetidoa julgamentoo trabalho de conclusãode aluno que tiver
cumprido todos os créditos exigidos em disciplinas, as atividades curriculares, o Exame de
Qualificação e submissão de no mínimo 01 (um) artigo, para mestrado, e publicação ou
comprovante de publicação,de no mínimo 01 (um) artigo para doutorado, ambos em
periódico bem qualificado pela CAPES.
Parágrafo Unico - Os artigos deverão ser preferencialmente em coautoria com o orientador
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Art. 48 0 trabalho de conclusão do curso será julgado por uma Comissão Examinadora
indicada pelo orientador

e aprovada pelo Colegiado do PPGTAS.

$ 1o. A Comissãoserá composta por três doutores, no caso de Mestrado, incluindo o
orientador, sendo ao menos um deles externo à Universidade; e por cinco doutores, incluindo
o orientador, no caso do Doutorado, sendodois integrantes do Programa e dois participantes
externos.
$ 2o.A Comissão Examinadora deve contar ainda com dois suplentes, também de reconhecida
competência e credenciados pelo PPGTAS.

$ 3g O credenciamentocomo participante externo será feito mediante envio de cadastro

próprio preenchido,acompanhadode cópia do diploma com maior titulação, a ser
encaminhado pelo orientador à coordenação do PPGTASe homologado pelo colegiado.
Art. 49 Aprovada a Comissão Examinadora pelo Colegiada,caberá ao estudante entregar para
cada examinador um exemplar do trabalho.
Art. 50 As defesas da Dissertação e da Tese serão públicas e realizadas em data a ser fixada
pelo Colegiado do Programa, em comum acordo com a Comissão Examinadora.
$ 1g. O prazo entre a formação da comissão e a Comissão Examinadora e a data da defesa da

dissertação e da tese não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias.
$ 2e. A não observância do prazo implicará na substituição do(s) membro(s) da Comissão

$ 3e. Em caso de defesa realizada em ambiente virtual, a mesma deverá ser gravada e
encaminhada à Secretaria em aditivo à Ata da sessãode defesa pública.
Art. 51 A Comissão Examinadora será presidida pelo professor Orientador, que se encarregará

da direção dos trabalhos,os quais serão relatados em Ata própria pela Secretariado
Programa.
Art. 52 A defesa pública consistirá em apresentação do trabalho, de até quarenta minutos para

mestrado e em até cinquenta minutos de duração por parte do candidato ao título de
doutorado,

seguida

de arguição

e avaliação

por

parte

dos

membros

da Comissão

Examinadora.

Art. 53 Ao final da defesa, o trabalho de conclusão será considerado pelos examinadores
aprovado ou reprovado, sendo seu resultado final o da maioria da Comissão Examinadora.
Art. 54 0 concluinte receberá a cópia da Ata de defesa da Dissertação ou Tese após a defesa

Av. Prof. Pinto de Aguçar.2589- Prédio da Pós-Graduação - Pituaçu
CEP: 41 740-090 - Salvador / BA, Tel.: (71) 3206 7830

B

UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

CONSELHOUNIVERSITÁRIO

Seção Vlll

Do Depósito do Trabalho de Conclusão de Curso e do Requerimento de Diploma
Art. 55 0 trabalho de conclusão de mestrado ou doutorado, contendo os elementos prétextuais e textuais e a ficha catalográfica, deverá ser depositado na Secretaria do Programa no
prazo de noventa dias após a defesa, acompanhado do documento de autorização de entrega
da versão final, assinado pelo Ca)orientador (a).
$ 1QAs teses e dissertações deverão atender às normas da ABNT pertinentes à matéria;
$ 2g Será entregue (uma) cópia em mídia eletrânica única (contendo apenas dois arquivos, um
em Word e outro em PDF) da dissertação ou tese;

$ 3QOs arquivos que contenham, além de textos, imagens, gráficos, tabelas e outros deverão
ter tamanho compatível com a capacidade do Repositório Institucional da UCSAL;
$ 4g A ficha catalográfica, obrigatória para a versão final das teses e dissertações, deverá ser
solicitada à biblioteca da UCSALpor e-mail, anexando a folha de rosto, o sumário, o resumo e
o totalde páginas.

$ 5g No ato da entrega da versão final da tese ou dissertação à Secretaria, o aluno deverá
assinar

o "Termo

de Autorização

para Publicação

no Repositório

Institucional

da UCSAL".

requisito obrigatório para o requerimento do diploma.

Art. 56 Aprovadoo trabalho de conclusãoe efetuadoo depósitoda tese ou dissertação,a
Secretaria do PPGTASencaminhará o processo à expedição do diploma, mediante
requerimento pelo concluinte em formulário específico,ao qual deverãoser anexados:
a)

o "Termo de Autorização para Publicação no Repositório Institucional da UCSAL";

b)
c)

o "Cadastro de Trabalho de Conclusão" preenchido;

O Currículo Lattes com registro da conclusão do mestrado ou doutorado.

SeçãolX
Da Duração do Programa
Art. 57 0 prazo para a conclusãodo curso de Mestrado é de 24 (vinte e quatro) meses,e do
curso de Doutorado é de 48 (quarenta e oito) meses incluída nestes limites a sessão de defesa

pública, podendo o Colegiado,em caráter excepcional,prorrogar este prazo por mais um
semestre para o Mestrado e para o Doutorado.

$ 1Q O prazo máximo definido no capot deste artigo, não será alterado em caso de
trancamento total do Programa ou dispensa de matrícula, aprovados pelo Colegiada em casos
excepcionais e completamente )ustificados, podendo ocorrer apenas pelo período de seis
meses,independente do caso.
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$2g Casos excepcionais serão examinados pelo Colegiada

CAPITULO Vll
DO PERFIL, KEQUiSITOS E CREDENCIAMENTO DO CORPO DOCENTE

Art. 58 0 corpo docente do Programa, constituído por professores regularmente
credenciados, enquadrados nas categorias de Permanentes, Colaboradores e Visitantes devem
ser doutores ou livre docentes.
Art. 59 0s Professores deverão publicar sistematicamente em periódicos bem avaliados pela
CAPAS,vinculados às linhas de pesquisa do Programa, e manter número de trabalhos

requeridos pelo Comitê de Área, bem como observar os critérios de impacto científico
estabelecidos por aquela CoordenaçãoSuperior.
Art. 60 Todos os docentes do Programa serão submetidos a processo de avaliação que poderá
resultar em descredenciamento, fundamentado pelo Colegiado, a cada dois anos, em que serão
consideradoso seu desempenho acadêmicoe a sua produtividade científica no período, de
acordo com os padrões de excelência adotados no Sistema Nacional de Pós-Graduação.

Art. 61 Novos docentes podem sel- indicados para credenciamento ao PPGTAS,mediante
proposta de professores já atuantes nas Linhas de Pesquisa ou do Coordenador do Programa,
submetendo a proposta a uma comissão designada pelo Colegiado para avaliar a sua
pertinência.

Art. 62 Do candidato a professor visitante será exigido o título de doutor, conferido por
instituição reconhecida,sendo ainda indispensávela apresentaçãode outros títulos e
documentos que comprovem produção acadêmica e satisfatória.

Art. 63 Cadadocente se obriga a manter atualizado o seu Curriculum Vitae na plataforma do
CNPQe ORCIDe a entregar à Secretaria, ao final de cada ano, relatório detalhado de suas
atividades no Programa segundo o modelo do Relatório Anual da CAPES.

CAPITULOVlll
DO CREDENCIAMENTO, DESCREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO

Art. 64 No processo de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento dos docentes
do PPGTASserá considerado o quadriênio correspondente ao período de avaliação da área de
Planejamento Urbano e Regional e Demografia da CAPES.

Parágrafoúnico. O processodefinido no caput do artigo será regido pelos seguintes critérios
mediante barema definido pelo colegíado:
1- Produção Intelectual;
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11- Atividade didática, pesquisa, orientação e extensão;
lll - Inserção social e articulação de cooperação,

intercâmbio

e redes

nacionais

e

internacionais;
IV - Gestãouniversitária e as atividades colaborativas desenvolvidas pelo docente

CAPITULOIX
DAS DISPOSIÇÕESFINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 65 Normas especiais podem ser editadas pelo CONSUN,sem prejuízo das normas
complementares a este Regulamento que sejam baixadas pelo Colegiado do Programa, dandoIhes imediata e ampla divulgação aos alunos.
Art. 66 0 presente Regulamentoé parte integrante do Projeto Pedagógicodo Programa
Art. 67 0s casos omissos serão resolvidos pela Superior Administração da Universidade, ou
pelo Colegiada do Programa, conforme a matéria.
Art. 68 0 presente Regulamento informará o funcionamento do PPGTASimplantado na forma
do Projeto aprovado pelo CONSUNe credenciado pela CAPES.

Salvador, 18 de novembro de 2020

Pn$fg Dr.a Silvana Sá de Carvalho
Presidente do Conselho Universitário
Universidade Católica do Salvador
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