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RESOLUÇÃO Nº 240, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando os documentos constantes do Processo nº 23104.009308/2016-23, resolve, ad 
referendum:

Art.  1º   Aprovar  o  Regulamento  do  Curso  de  Doutorado  em  Ensino  de 
Ciências, áreas de concentração em Ensino de Ciências Naturais e Educação Ambiental  do 
Instituto de Física, parte integrante desta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AMILCAR MACHULEK JUNIOR
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CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 1º  O Curso de Doutorado em Ensino de Ciências, com áreas de concentração 
em Ensino de Ciências Naturais e Educação Ambiental do Instituto de Física reger-se-á 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 Curso tem por objetivo a formação de pesquisadores e a capacitação 
técnico-científica  de  profissionais  das  áreas  de  Física,  Química,  Biologia,  Geografia, 
Pedagogia e áreas de ensino afins para o exercício de atividades de pesquisa em ensino de 
ciências e estimular a produção científica para a melhoria do ensino no campo da Educação 
em Ciências.

§ 1º  As áreas afins serão definidas em Edital de Processo Seletivo com base em 
resolução emitida pelo Colegiado de Curso.

Art. 3º  O prazo para a conclusão do Curso é de vinte e quatro meses, no mínimo, 
e de quarenta e oito meses, no máximo.

Parágrafo  único.  Excepcionalmente,  perante  a  apresentação  ao  Colegiado  de 
Curso  de  razões  amplamente  justificadas  e  de  cronograma  que  claramente  indique  a 
viabilidade de conclusão pelo aluno, o prazo máximo pode ser prorrogado ou o prazo mínimo 
reduzido  pelo  período  de  doze  meses,  excluindo-se  os  períodos  de  trancamento  geral  de 
matrícula.

Art. 4º  O Curso funciona na modalidade presencial e é organizado no modelo 
tradicional de ensino, pesquisa e orientação.

Art. 5º A dedicação dos alunos ao curso será em regime de tempo integral.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º  O Colegiado de Curso será constituído por quatro docentes portadores do 
título de doutor, eleito entre seus pares; e por um representante discente, aluno regularmente 
matriculado  no  Curso,  indicado  pelo  Diretório  Central  dos  Estudantes,  de  acordo  com o 
estabelecido pelo Regimento Geral da UFMS.

Art. 7º  As atribuições do Colegiado de Curso e do Coordenador de Curso estão 
previstas no Regimento Geral da UFMS, e nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu.

CAPÍTULO III
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DO QUADRO DOCENTE

Art.  8º  O Quadro Docente será composto por professores, pesquisadores e/ou 
profissionais da UFMS ou de outras instituições nacionais ou estrangeiras, com a titulação 
mínima de doutor.

Parágrafo  único.  O  Quadro  Docente  será  composto  por  três  categorias  de 
docentes:

I - Docentes Permanentes, constituindo o núcleo principal dos docentes do Curso;
II - Docentes Visitantes; e
III - Docentes Colaboradores.

Art. 9º  Para credenciamento como Docente Permanente será exigido que:
I - participe de projeto de pesquisa aprovado voltado a uma das temáticas da linha 

de pesquisa pretendida;
II - apresente Plano de Trabalho Quadrienal  aprovado, incluindo atividades de 

pesquisa, de ensino e de orientação no curso com especificação da carga horária semanal a ser 
dedicada ao Curso; e

III  -  apresente  média  de  produção  bibliográfica  compatível  com  os  critérios 
expressos no Documento de Área da Área de Ensino vigente para o quadriênio.

Art. 10.  O credenciamento do Docente Permanente tem a validade de três anos.

§  1º   Ao  término  desse  prazo,  o  docente  será  recredenciado  como  Docente 
Permanente, caso atenda ao disposto no art. 9º. 

§ 2º  O não atendimento ao disposto no art. 9º, o Docente Permanente passará à 
condição de Docente Colaborador.

§ 3º  O Docente descredenciado do curso poderá solicitar  seu reingresso como 
Docente, a qualquer momento, quando as condições necessárias ao seu credenciamento forem 
satisfeitas.

§  4º   O Docente  Permanente  que  passou à  condição  de  Docente  Colaborador 
poderá  solicitar  seu  reingresso  como  Docente  Permanente,  a  qualquer  momento,  quando 
atender ao disposto no art. 9º.

Art.  11.  São  atribuições  do  professor  orientador,  além  das  atribuições 
estabelecidas nas normas gerais da Pós-graduação da UFMS:

I - estabelecer o Plano de Estudos do aluno, verificar o desenvolvimento desse 
Plano e acompanhar a elaboração da tese;

II  -  informar  ao  Colegiado  de  Curso,  anualmente,  o  desenvolvimento  dos 
trabalhos de seu orientando, manifestando apreciação sobre o seu aproveitamento;
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III - solicitar ao Colegiado de Curso a sua substituição no trabalho de orientação 
em virtude  de  ausência  prolongada,  ou  de  impedimentos  outros,  detalhando  as  razões  da 
solicitação;

IV -  comunicar,  ao  final  de  cada  ano letivo,  o  número  de  alunos  que poderá 
orientar; e

V  -  zelar  para  que  seus  orientandos  concluam  o  Curso,  dentro  do  prazo 
estabelecido neste Regulamento.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

Art. 12.  O aluno deverá obter, no mínimo, trinta e dois créditos, distribuídos entre 
as seguintes atividades:

I - oito créditos em disciplinas obrigatórias;
II - oito créditos, no mínimo, em disciplinas optativas;
III – quatro créditos em Atividades de pesquisa; e
IV - doze créditos pela aprovação da Tese.

§ 1º  O Colegiado de Curso indicará, por meio de Resolução específica, a matriz 
curricular do curso, especificando a natureza obrigatória ou opcional de cada disciplina. 

§ 2º Poderão ser computadas para fins de integralização curricular as seguintes 
atividades com os respectivos créditos:

I  -  trabalho  completo  publicado  em  periódico  A1,  de  circulação  nacional  ou 
internacional, corresponderá a quatro créditos;

II - trabalho completo publicado em periódico A2 ou B1, de circulação nacional 
ou internacional, corresponderá a três créditos.

III  -  trabalho completo  publicado  em periódico  B2,  de  circulação  nacional  ou 
internacional, corresponderá a dois créditos.

IV -  trabalho completo  publicado em periódico  B3,  de circulação nacional  ou 
internacional, corresponderá a um crédito.

V - trabalho completo publicado em periódico B4 ou B5 ou revista que tenha pelo 
menos uma base de indexação ou que tenha corpo editorial reconhecido e sistema referencial 
adequado; corresponderá a meio crédito.

VI  -  publicação  de  trabalho  completo  em  anais  de  eventos  nacionais  ou 
internacionais com ISBN; corresponderá a um crédito por participação.

VII – publicação de livro como autor ou coautor de reconhecido mérito na área do 
conhecimento; corresponderá a quatro créditos por livro.

VIII  –  publicação  de  um capítulo  de  livro  de  reconhecido  mérito  na  área  do 
conhecimento; corresponderá a dois créditos por capítulo.

IX - organização de livro cujo conteúdo expresse resultado de pesquisa original, 
publicado por editora conceituada; corresponderá a dois créditos.
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X -  participação  em  congresso  científico  com  apresentação  de  trabalho,  cujo 
resumo seja publicado em anais ou similares; corresponderá a meio crédito por participação.

Art. 13.  Será desligado do Curso o aluno que:
I - não cumprir os créditos em disciplinas obrigatórias dentro do prazo máximo de 

dezoito meses;
II - não realizar o Exame de Qualificação dentro do prazo máximo de trinta meses;
III - for reprovado pela segunda vez no Exame de Qualificação;
IV - for reprovado na defesa da Tese;
V -  não  apresentar  a  versão  da  Tese  revisada  ou  quando esta  versão  não  for 

homologada pelo Colegiado de Curso;
VI - obtiver o conceito “D” mais de uma vez;
VII - deixar de renovar sua matrícula;
VIII - não concluir o curso no prazo máximo de quarenta e oito meses, salvo casos 

excepcionais; ou
IX - não cumprir qualquer atividade ou exigência nos prazos regimentais.

CAPÍTULO V
DA ADMISSÃO

Art. 14.  Poderão inscrever-se para o processo seletivo de ingresso ao Curso os 
portadores  de  diploma  de  curso  superior,  devidamente  reconhecido  pelo  Ministério  da 
Educação,  nas  modalidades  Licenciatura  ou  Bacharelado,  dos  cursos  de  Física,  Química, 
Biologia, Geografia e Pedagogia ou áreas afins.

§ 1º  O ingresso no Curso dar-se-á mediante aprovação em Processo Seletivo, 
divulgado por meio de edital de abertura de inscrições.

§ 2º  O título de Mestre não é condição necessária para inscrição no processo 
seletivo ou ingresso no curso.

Art. 15.  A seleção dos candidatos será realizada por uma Comissão Examinadora 
constituída  por  professores  permanentes  do  curso,  designada  pelo  Colegiado  de  Curso 
especificamente para esse fim.

Art.  16.   A  admissão  de  candidatos  estrangeiros  sem  visto  permanente  será 
admitida desde que seguidas às instruções do Edital de Seleção.

CAPÍTULO VI
DA MATRÍCULA

Art. 17.  São pré-requisitos para matrícula regular:
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I - ser aprovado no Processo Seletivo e classificado dentro do número de vagas 
especificado em Edital; e

II  -  possuir  diploma  de  graduação,  certidão  de  conclusão  ou  documento 
equivalente expedido por instituição cujo curso de graduação foi reconhecido pelo MEC, ou 
revalidado, se obtido no exterior.

§ 1º A aceitação de candidatos com diploma de graduação expedido por instituição 
estrangeira, não revalidado, seguirá o disposto no Art. 54 do Regimento Geral da UFMS. 

§ 2º Não será solicitada a revalidação do diploma estrangeiro do candidato caso 
ele seja selecionado pelo Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação PEC/PG.

Art. 18.  O Curso faculta matrícula de alunos especiais e visitantes em disciplinas 
com disponibilidade de vagas. 

§ 1º  A matrícula do aluno especial estará condicionada à autorização do professor 
responsável pela disciplina escolhida pelo candidato e pela aprovação do Colegiado do Curso. 

§  2º   O  número  de  matrículas  de  alunos  especiais  por  disciplina  não  poderá 
exceder ao número de alunos regularmente matriculados.

§  3º  Uma  vez  matriculado,  o  aluno  especial  receberá  idêntico  tratamento 
dispensado ao aluno regular no que se refere à frequência e às avaliações.

§ 4º  Não será permitida a matrícula em mais de duas disciplinas na condição de 
aluno especial.

§ 5º A matrícula do aluno visitante, estará condicionada à autorização do professor 
responsável pela disciplina escolhida pelo candidato e pela aprovação do Colegiado do Curso.

Art.  19.  As  matrículas  dos  alunos  regulares  serão  efetuadas  semestralmente, 
mediante requerimento ao Coordenador do Curso, em datas estipuladas pelo Calendário de 
Atividades do Curso, aprovado pelo Colegiado do Curso.

§ 1º  O aluno deverá efetuar matrícula em todos os semestres, mesmo que já tenha 
completado créditos em disciplinas.

§ 2º  No Requerimento de Matrícula deverá constar a anuência do orientador, a 
quem caberá sugerir as disciplinas a serem cursadas pelo seu orientando.

§ 3º  Deferido o Requerimento de Matrícula pelo Colegiado de Curso, a matrícula 
será efetivada na Secretaria do Curso.
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§ 4º  O aluno regular que, na condição de aluno especial ou de aluno visitante,  
tiver obtido aprovação em disciplinas poderá requerer aproveitamento dos créditos obtidos.

Art.  20.  O  trancamento  de  matrícula  numa  disciplina  será  concedido  por 
solicitação do aluno até a data limite fixada pelo Calendário Escolar anual do curso, e de 
acordo com as Normas para Pós-Graduação  stricto sensu da UFMS, e não implicará em 
reprovação na disciplina.

Parágrafo único. O aluno poderá solicitar o trancamento de matrícula apenas uma 
vez em cada disciplina.

CAPÍTULO VII
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

Art. 21.  O sistema de avaliação e frequência respeitará o disposto nas Normas 
para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

Art. 22.   O desligamento de alunos obedecerá ao previsto nas Normas para Pós-
Graduação stricto sensu da UFMS.

Art. 23. Cada disciplina terá um valor expresso em créditos, correspondendo cada 
crédito a quinze horas de aula.

Parágrafo único. Os créditos relativos a cada disciplina somente serão conferidos 
ao aluno que obtiver, no mínimo, conceito “C” de acordo com as Normas para Pós-Graduação 
stricto sensu da UFMS e frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento das atividades 
da disciplina.

CAPÍTULO VIII
DOS REQUERIMENTOS

Art. 24.  A critério do Colegiado do Curso, ouvido o professor orientador, poderão 
ser aproveitados créditos.

§ 1º A atribuição de créditos não poderá ultrapassar setenta por cento do total de 
créditos exigidos no Curso.

§  2º  No  caso  de  disciplinas  não  constantes  na  estrutura  curricular  do  curso,  o 
orientador deverá opinar sobre a importância destas para o desenvolvimento do trabalho do aluno.

Art. 25. Alunos desligados por terem sido reprovados na defesa da Tese, poderão 
solicitar reingresso, uma única vez, para apresentação de nova defesa de Tese, sem prejuízo 
dos créditos obtidos, em até seis meses depois de seu desligamento.
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§ 1º  O pedido de reingresso deverá ser acompanhado de cinco exemplares da tese 
a ser submetida à Banca.

§ 2º  A data da nova defesa será marcada pelo Colegiado do Curso, ouvido o 
orientador e o candidato,  e não poderá ocorrer em tempo superior a trinta dias da data da 
homologação do pedido de reingresso pelo Colegiado de Curso.

§ 3º  A Banca designada pelo Colegiado de Curso para a avaliação da nova versão 
da tese será, preferencialmente, composta pelos mesmos membros da banca original.

Art.  26.  O  aluno  poderá  solicitar  ao  Colegiado  do  Curso,  com  anuência  do 
Orientador, o trancamento geral de matrícula no curso, desde que a solicitação seja feita no 
prazo máximo de trinta dias do início do período letivo.

§ 1º   Durante o Curso poderá ser concedido apenas  um trancamento  geral  de 
matrícula, por período não superior a seis meses, exceto por razões de saúde.

§ 2º  Será permitida a suspensão do trancamento geral de matrícula a qualquer 
momento a pedido do aluno.

CAPÍTULO IX
DA QUALIFICAÇÃO E DEFESA

Art. 27. O Exame de Qualificação constará de análise do relatório de pesquisa 
apresentado pelo aluno.

Parágrafo único. O relatório de pesquisa a ser apresentado para fins de exame de 
qualificação deve conter, obrigatoriamente, a análise, mesmo que parcial, dos resultados do 
trabalho de pesquisa do aluno.

Art. 28. O Exame de Qualificação deverá ser feito em, no máximo, trinta meses 
após a admissão do aluno como aluno regular do Curso.

§ 1º  O Exame de  Qualificação  somente  poderá  ser  requerido  pelo  Orientador 
quando  o  aluno  tiver  completado  os  créditos  necessários  em  disciplinas  obrigatórias, 
conforme este Regulamento.

§ 2º  O Exame de  Qualificação  somente  poderá  ser  requerido  pelo  Orientador 
quando  o  aluno  tiver  publicado  pelo  menos  um  artigo  em  revista  indexada  ou  Artigo 
Completo em Anais de Evento Científico.
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§ 3º Caberá ao Colegiado de Curso, ouvido o orientador, decidir sobre a abertura 
pública do exame de qualificação.

Art. 29. A Banca Examinadora do Exame de Qualificação deverá ser designada 
pelo Colegiado do Curso, especificamente para este fim, e será constituída pelo Orientador e 
por mais dois integrantes titulares e um suplente, todos com título de doutor.

§  1º  A  Banca  Examinadora  do  Exame  de  Qualificação  emitirá  o  parecer  de 
aprovado ou reprovado. 

§  2º  A  critério  do  Orientador,  o  aluno  que  não  for  aprovado  no  Exame  de 
Qualificação poderá prestar novo exame no prazo máximo de cento e vinte dias.

Art. 30.  A defesa de Tese é a fase final do Curso, e somente poderá ser requerida 
pelo Orientador ao Colegiado do Curso após o aluno ter cumprido as seguintes exigências:

I - ter sido aprovado no Exame de Qualificação;
II  -  ter  cumprido  os  créditos  necessários  em  disciplinas  obrigatórias  e  ter 

completado,  no  mínimo,  dezesseis  créditos  distribuídos  entre  disciplinas  opcionais  e 
Atividades de Pesquisa, conforme este Regulamento;

III  -  ter  submetido  dois  artigos  científicos  em revistas  indexadas  em um dos 
extratos A1 a B1 do Qualis da Área de Ensino da Capes; e

IV - ter entregue, na Secretaria do Curso, cinco exemplares impressos e em versão 
eletrônica da Tese, pelo menos, com trinta dias de antecedência em relação à data requerida 
para a apresentação.

Art.  31. A defesa da Tese será pública e far-se-á perante Banca Examinadora, 
aprovada pelo Colegiado do Curso,  constituída  pelo  Orientador  e  mais  quatro integrantes 
titulares e um suplente, todos com título de doutor. 

§  1º   Pelo  menos  dois  membros  titulares  da  Banca  Examinadora  deverão  ser 
externos ao quadro de docentes do Curso e dentre esses, ao menos um externo à UFMS.

§ 2º  Diante de justificativa fundamentada do orientador, a defesa poderá ocorrer 
em sessão  fechada,  nos  casos  que  envolvam inovação  tecnológica,  potencial  de  proteção 
intelectual ou propriedade industrial.

Art. 32. A Banca Examinadora da defesa da Tese emitirá o parecer de aprovação, 
de aprovação com revisão ou de reprovação.

§ 1º  Terminada a avaliação, será lavrada Ata para ser encaminhada ao Colegiado 
do Curso, para homologação.

§ 2º  Em caso de aprovação com revisão, deverá constar da Ata a lista de pontos 
que a banca considerará que devam ser revisados.
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Art. 33.  No caso de aprovação, a homologação somente poderá ocorrer depois de o 
aluno encaminhar ao Colegiado do Curso, no prazo máximo de trinta dias após a defesa, cópia em 
mídia digital da tese aprovada pela banca examinadora com correções de forma, se for o caso.

Parágrafo único. O não encaminhamento da versão revisada no prazo estipulado 
implica na homologação e publicação da tese tal como foi aprovada pela Banca Examinadora 
da Tese.

Art. 34. No caso de aprovação com revisão, a homologação da defesa de Tese 
pelo Colegiado de Curso somente poderá ocorrer após o encaminhamento pelo orientador por 
meio de formulário específico ao Colegiado de Curso, no prazo máximo de trinta dias após a 
defesa, uma cópia em mídia digital da tese revisada, contemplando as solicitações da Banca. 

Parágrafo  único.  O  não  encaminhamento  da  versão  revisada  no  prazo  estipulado 
implica, automaticamente, na não homologação da tese e consequente exclusão do aluno do Curso.

Art. 35. No caso de reprovação da tese, o aluno será considerado automaticamente 
excluído do Curso.

Art. 36. O aluno que tenha satisfeito a todas as exigências deste regulamento e das 
Normas para Pós-graduação stricto sensu da UFMS para obtenção do grau de Doutor, fará 
jus ao respectivo diploma com o título de Doutor em Ensino de Ciências.

CAPÍTULO X
DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

Art.  37.  A concessão  de  bolsas  seguirá,  conforme  a  disponibilidade  de  cotas, 
critérios de desempenho dos alunos sobre as atividades  consideradas mais relevantes pela 
Capes  e  a  classificação  final  no  exame de  seleção  para  alunos  recém-ingressados,  sendo 
exigido  do  bolsista  o  cumprimento  de  créditos  em  Estágio  de  Docência  em  curso  de 
graduação da UFMS, de acordo com as normas vigentes.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  38. Os  casos  não  previstos  neste  Regulamento  serão  resolvidos  pelo 
Colegiado de Curso, no âmbito de sua competência.
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