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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS

REGIMENTO DO MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS

TÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E OBJETIVOS DO CURSO

Art.  1º  O  Curso  de  Mestrado  Acadêmico  em  Letras,  aprovado  pela
Resolução n.º 201/CONSEA, de 24 de março de 2009, é curso em nível de
mestrado, do  Campus de Porto Velho da Fundação Universidade Federal de
Rondônia. O Curso é regido pelo Estatuto e pelo Regimento da Universidade
Federal de Rondônia, pelas normas complementares editadas pela Instituição,
por este Regimento e demais normatizações editadas pelo Colegiado do Curso
no âmbito de sua competência. 

Art.  2º  O  Curso  de  Mestrado  Acadêmico  em Letras  é  oferecido  em
sistema  gratuito,  institucional  e  presencial,  em  período  integral,  e  tem  por
finalidade  incentivar  a  pesquisa  e  promover  o  aprimoramento  técnico  e
científico de recursos humanos na área de Letras,  Linguística e Cultura no
escopo de atuação da instituição que o mantém.

Art. 3º O Curso de Mestrado Acadêmico em Letras objetiva oferecer ao
Estado  Professores/Pesquisadores  qualificados,  agregando-lhes  uma  visão
brasileira e amazônida das línguas, sem perder de vista o caráter universal das
investigações linguísticas e culturais, favorecendo assim o desenvolvimento de
estudos mais aprofundados sobre comunidades locais urbanas,  indígenas e
ribeirinhas da Amazônia.

Parágrafo Único. Os objetivos específicos são: 

I  -  Preparar  professores/pesquisadores  capacitados  a  exercer  o  seu
ofício considerando as diversas faces da Língua Portuguesa e promover, por
meio de sólido substrato teórico e visão apurada da fonologia, morfossintaxe e
semântica, o aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociolinguísticos
influentes nos processos de variações da língua. 

II - Desenvolver pesquisas relacionadas à Área de Concentração e às
Linhas de Pesquisa do Programa, com o objetivo de adensar as experiências
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dos  nossos  docentes,  oriundas  de  diversas  proveniências,  destinando-as  a
propósitos comuns básicos;

III - Favorecer a ampliação dos circuitos de reflexão linguístico-cultural,
criando ou ampliando as esferas de intercâmbio no âmbito local e deste com o
nacional e com o internacional;

IV  -  Fortalecer  a  reflexão  da  sociedade  brasileira  sobre  as  suas
comunidades  amazônicas,  ressaltando  as  suas  idiossincrasias,  fatores
necessários à formulação de projetos de desenvolvimento humano, econômico,
social e cultural sustentáveis;

V  -  Formar  pesquisadores  capacitados  a  compreender  a
interdiscursividade  das  diversas  comunidades  linguísticas,  tratando  o
bilinguismo como parte integrante da cultura regional e nacional.

VI  -  Construir  uma agenda de pesquisa  nas Áreas de Letras para  a
Região Amazônica;

VII  -  Aperfeiçoar  os  métodos  e  os  modelos  de  produção  de
conhecimento linguístico da e sobre a Amazônia, segundo suas características
sociopolíticas próprias; e

VIII - Valorizar a multi, a trans e a interdisciplinaridade para observar a
atuação  das  comunidades  linguísticas  particulares,  bem  como  as  suas
dimensões culturais.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 4º O Curso de Mestrado Acadêmico em Letras será administrado:

I - Em nível executivo por sua Coordenação; e
II - Em nível deliberativo e consultivo pelo Colegiado do Curso. 

Art. 5º A Coordenação do Curso de Mestrado em Letras será constituída
por:

I - Coordenador;
II - Vice-Coordenador e
III - Secretária.

Art. 6º O Coordenador e o Vice-coordenador serão docentes do quadro
permanente da Universidade Federal  de Rondônia,  vinculados ao Mestrado
Acadêmico  em  Letras  como  docentes  permanentes  e  serão  eleitos  pelo
Colegiado  do  Curso  para  um  mandato  de  dois  (2)  anos,  sendo  permitida
recondução.

Art. 7º Compete ao Coordenador:
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I  -  Coordenar  e  supervisionar  todos  os  trabalhos  referentes  ao
desenvolvimento  acadêmico  e  administrativo  do  Curso,  de  acordo  com  as
deliberações do Colegiado do Curso;

II - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado do Curso; 
III  -  Convocar  e  presidir  as  reuniões  do  Colegiado  do  Curso,

estabelecendo suas respectivas pautas;
IV - Decidir,  ad referendum do Colegiado, sobre matéria de urgência,

submetendo sua decisão ao Colegiado no prazo máximo de setenta e duas
horas, questões referentes ao Curso;

V - Elaborar e submeter ao Colegiado e demais instâncias competentes
o Plano Anual  de  Atividades e  o Relatório  Anual  de  Atividades,  bem como
cumprir as exigências de relatórios anuais dos órgãos de fiscalização; 

VI - Elaborar proposta de Calendário Acadêmico do Curso, assim como
submetê-la à apreciação do Colegiado;

VII  -  Observar  as  normas  deste  Regimento,  bem  como  normas
complementares a ele, e zelar pelo seu cumprimento; 

VIII - Prestar contas semestrais ao Colegiado de Curso da aplicação dos
recursos  financeiros  internos  e  externos  destinados  ao  Curso  de  Mestrado
Acadêmico em Letras;

IX - Encaminhar ao Colegiado para homologação composição, datas e
locais das bancas examinadoras;

X - Ser signatário de declarações, certificados e demais documentações
expedidas pelo Curso de Mestrado Acadêmico em Letras;

XI - Redigir propostas, em parceria com os docentes do Curso, visando
à organização e a execução dos planos de ensino das disciplinas do curso;·.

XII - Representar o curso junto a organizações nacionais e estrangeiras
interessadas  em  fomentar  o  desenvolvimento  de  cursos  de  pós-graduação
stricto sensu; e

XIII - Desenvolver outras atribuições que lhe for atribuída pelo Colegiado
do Curso.

Art. 8º Compete ao Vice-Coordenador:

 I - Fazer parte do Colegiado do Curso; 
II - Apoiar o Coordenador nos trabalhos referentes ao desenvolvimento

acadêmico e administrativo, de acordo com as deliberações do Colegiado do
curso; e

III  -  Substituir  o  Coordenador  em  casos  de  faltas  ou  impedimentos
legais.

Art. 9.º Das decisões do Coordenador caberá recurso ao Colegiado do
Curso.

Art. 10. A Secretaria do Curso de Mestrado Acadêmico em Letras é o
órgão de coordenação e administração de todo o expediente da Coordenação
do Curso e será assumida por servidor do quadro permanente da Universidade
Federal de Rondônia especialmente designado para este fim.

Art. 11. Compete à Secretaria do Curso:
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I  -  Proceder  e  apoiar  a  elaboração,  distribuição  e  arquivamento  de
documentos oficiais do Curso de Mestrado Acadêmico em Letras;

II - Assessorar logisticamente a realização de eventos do Curso; 
III - Secretariar as reuniões do Colegiado do Curso; 
IV  -  Executar  outras  atividades  de  sua  competência  que  lhe  forem

atribuídas pelo Coordenador do Curso.

Art.  12.  O  Colegiado  é  órgão  normativo  e  deliberativo  do  Curso  de
Mestrado  Acadêmico  em  Letras,  com  a  responsabilidade  da  coordenação
didático-científica do Curso.

Art. 13. Compõem o Colegiado do Curso: 

I - O Coordenador do Curso, como Presidente; 
II - O Vice-Coordenador do Curso, como Vice-Presidente;
III  -  Professores  orientadores  de  dissertação  e/ou  ministrando  de

disciplinas no Curso;
IV  -  Dois  representantes  discentes  (um  titular  e  um  suplente)

regularmente matriculados no Curso, eleitos por seus pares para um mandato
de um ano, permitida uma recondução. 

Parágrafo único. A escolha de representantes discentes será conduzida
pelos alunos regularmente matriculados no curso e o resultado encaminhado à
Coordenação.

Art. 14. O Colegiado reunir-se-á: 

I - Ordinariamente, no mínimo, três (03) vezes por semestre letivo, em
datas  e  horários  previamente  aprovados  na  primeira  reunião  anual  do
colegiado;

II - Quando convocado pelo Coordenador, com antecedência mínima de
setenta e duas (72) horas; ou

III - A requerimento de um terço (1/4) de seus membros, com a indicação
expressa por escrito dos motivos da convocação.

Parágrafo Único. Será lavrada uma ata de cada reunião, que deverá ser
aprovada pelos membros presentes e firmada pelo Presidente do Colegiado e
demais membros presentes. 

Art.  15.  Das  decisões  do  Colegiado  do  Curso  caberá  recurso  ao
Conselho do Núcleo de Ciências Humanas. 

Art. 16. São atribuições do Colegiado do Curso: 

I - Eleger, entre os membros que o compõem, o Coordenador e o Vice-
coordenador  do  Curso  de  Mestrado  Acadêmico  em  Letras,  consultados
previamente, para um mandato de dois anos, sendo permitida a recondução;

II - Apreciar os programas das disciplinas referentes ao Curso mantendo
registro nos termos da lei; 
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III - Estabelecer ou redefinir áreas de conhecimento, matriz curricular e
linhas  de  pesquisa  do  Curso,  de  acordo  com  as  normas  e  avaliações  da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES;

IV - Elaborar as normas e diretrizes de funcionamento para o Curso em
forma de Regimento, submetendo-as ao Conselho Superior Acadêmico;

V - Homologar, ou não, as indicações do Coordenador do Curso para
composição, datas e locais de bancas examinadoras de dissertações;

VI - Revalidar créditos obtidos em outros cursos e/ou instituições para
fins de aproveitamento de disciplina e convalidação de curso, nos termos da lei;

VII  -  Avaliar  os  currículos  e  autorizar  a  docência  de  profissionais
docentes da Instituição e/ou outras instituições, para fins de credenciamento e
descredenciamento, conforme legislação vigente;

VIII - Propor convênios, protocolos de colaboração e projetos com outros
setores da Universidade ou com outras instituições;

IX -  Homologar  calendário  anual,  oferta  de disciplinas,  plano anual  e
relatório final de atividades concernentes ao Curso de Mestrado Acadêmico em
Letras; 

X - Designar Comissão de Seleção ao Curso de Mestrado em Letras,
para realização de Processo Seletivo de Ingresso ao Curso em todas as suas
etapas; 

XI - Homologar o resultado final do Processo Seletivo de Ingresso ao
Curso,  observando  o  relatório  final  elaborado  pela  Comissão  destinada
especialmente a este fim; 

XII  -  Definir,  assim que concluído  o Processo Seletivo,  a  distribuição
prévia  de  orientadores  e,  caso  necessário,  de  co-orientadores  para  os
candidatos aprovados;

XIII - Aprovar, diretamente ou por meio de Comissão Especial, projeto
final  de  dissertação  e  homologar  os  nomes  dos  respectivos  professores
orientadores e coorientadores, conforme o caso;

XIV  -  Deliberar  acerca  de  pedidos  de  substituição  de  orientador  e
coorientador;

XV  -  Aprovar  pedidos  de  trancamento  de  disciplina,  observados  os
critérios constantes no Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia;

XVI  -  Aprovar  pedidos  de  prorrogação  de  prazo  para  conclusão  do
Mestrado Acadêmico em Letras, bem como pedidos de trancamento do Curso,
por até seis meses, nos termos deste Regimento;

XVII  -  Estabelecer,  por  meio de resolução,  critérios para ingresso de
Aluno Especial em disciplinas isoladas do Curso;

XVIII - Apreciar e homologar o relatório semestral da Coordenação de
Curso;

XIX - Julgar os pedidos de revisão de notas dos alunos;
XX -  Apreciar  e  homologar  ou não a distribuição entre os alunos do

Mestrado  Acadêmico  em  Letras,  das  bolsas  obtidas,  conforme  parecer  da
Comissão Gestora de Bolsas, nos termos deste Regimento;

XXI  -  Definir  procedimentos  que  garantam  a  efetiva  orientação
acadêmica aos discentes do Curso;

XXII - Credenciar, descredenciar ou re-credenciar docentes, orientadores
e  Co-Orientador  em  consonância  com  as  normas  da  CAPES  e  legislação
interna da UNIR;
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XXIII  -  Deflagrar  o  processo  eletivo  de  escolha  da  coordenação  e
membros do colegiado entre o corpo permanente de professores;

XXIV - Apreciar relatórios e prestações de contas anuais apresentadas
pelo Coordenador;

XXV - Definir normas para a participação dos discentes em atividades
acadêmico-científicas, conforme previsto em lei;

XXVI - Nomear comissões;
XXVII - Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento;
XXVIII - Propor alterações neste Regimento;
XXIX - deliberar sobre fatos eventualmente omitidos neste Regimento.

TÍTULO III
DOS DOCENTES E DA ORIENTAÇÃO

Art.  17. Serão docentes do Curso de Mestrado Acadêmico em Letras
aqueles  portadores  do  título  de  doutor  que  tenham  tido  aprovados  o  seu
credenciamento, ou a renovação deste, pelo Colegiado do Curso, obedecidas
as legislações vigentes; 

Art.  18.  Os  docentes  do  Curso  de  Mestrado  Acadêmico  em  Letras
podem ser de três categorias, a saber:

I - Docentes permanentes;

II - Docentes visitantes; e

III - Docentes colaboradores. 

§1.º  Os  docentes  permanentes  constituem  o  núcleo  principal  de
docentes do programa; 

§2.º As especificações de cada categoria docente se coadunam com as
estabelecidas em legislação própria pela Instituição e pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;

Art. 19. O credenciamento de docentes dependerá sempre da aprovação
do Colegiado do Curso.

§1.º O processo de credenciamento de docente colaborador obedecerá
regulamentação própria e ficará a critério da Comissão de Credenciamento,
nomeada pelo Colegiado, que homologará o resultado de suas decisões.

§2.º  O  Colegiado,  após  aprovação  do  credenciamento,  deverá,
observando o previsto na legislação específica.

Art. 20. O docente poderá figurar, no máximo, no corpo permanente de
dois Programas da mesma instituição ou de instituições diferentes.
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Parágrafo Único. O número de docentes permanentes que participam de
outro Programa não poderá ultrapassar o total  de 20% (vinte por cento) do
quadro docente permanente total.

Art.  21.  Compete  ao  corpo  docente  do  Curso  de  Mestrado  Acadêmico  em
Letras:

I - Exercer atividades referentes aos componentes curriculares;
II  -  Submeter  à  aprovação  do  Colegiado,  em  período  próprio,  os

Programas das Disciplinas a serem ministradas; 
III - Propor alterações na estrutura acadêmico-científica do Curso; 
IV  -  Orientar  e/ou  coorientar,  conforme  previsto  neste  Regimento,

dissertações; 
V - Participar de projetos avaliativos; 
VI - Exercer atribuições acadêmicas e/ou administrativas que lhes forem

designadas pelo Coordenador e/ou pelo Colegiado do Curso;
VII - Participar de atividades que contribuam significativamente para o

bom desempenho acadêmico-científico do Curso; 
VIII - Desempenhar atividades que contribuam para a integração entre o

Curso de Mestrado acadêmico em Letras e o curso de graduação; projetos de
pesquisa e extensão, com a aprovação de seu orientador.

IX - Desenvolver demais atividades que forem de sua competência, a
critério do Colegiado do Curso e que não estejam previstas neste Regimento.

Art. 22. Todo discente admitido no Curso, desde sua matrícula, deverá
estar sob a supervisão de um docente orientador, que poderá ser substituído a
critério  do  Colegiado  do  Curso,  caso  haja  interesse  fundado,  mediante
requerimento escrito, de alguma das partes. 

Art. 23. A homologação do orientador e do coorientador ficará a cargo do
Colegiado do Curso, observados os procedimentos previstos neste Regimento.

Parágrafo Único. A critério do orientador e sob seu acompanhamento, o
discente poderá iniciar seu trabalho de pesquisa e elaboração de dissertação a
qualquer momento do Curso.

Art.  24.  Em caso de ausências ou impedimentos legais,  o  Colegiado
poderá  nomear,  após  consultar  o  orientando,  um  orientador  substituto,  em
qualquer etapa dos trabalhos.

Parágrafo Único. O período de ausência a que se refere este artigo não poderá
ser superior a seis (06) meses. 

Art.  25.  É  permitida,  a  juízo  do  orientador  e/ou  do  Colegiado,  a
coorientação. 
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Art.  26.  O  número  máximo  e  mínimo  de  orientados  por  orientador
obedecerá aos critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior para a área.

Art. 27. Compete ao Orientador:

I - Estabelecer, em conjunto com o discente, as disciplinas que deverão
ser  cursadas  por  seus  orientandos,  estando  facultado ao orientando  cursar
outras que sejam de seu interesse. 

II - Estabelecer os meios pelos quais a orientação se dará (eletrônico
e/ou presencial)

III - Assistir o discente no processo de elaboração de sua Dissertação;

IV - Monitorar o desempenho de seus orientandos nas disciplinas por
eles cursadas;

V  -  Submeter,  conforme  normas  e  prazos  estabelecidos  neste
Regimento,  projeto  final  de  dissertação,  relatório  semestral,  relatório  de
qualificação e dissertação à coordenação do Curso, para homologação; 

VI - encaminhar à coordenação do Curso, tempestivamente, a indicação
de composição de bancas de qualificação e defesa de seus orientandos, para
análise de viabilidade e devida homologação; 

VII  -  Informar  à  Coordenação  de  Curso  quaisquer  anormalidades  no
processo de integralização do Curso por seus orientandos;

VIII - Indicar à Coordenação, em tempo hábil, o número de vagas para
orientação que oferecerá a cada Processo Seletivo; e

IX - Desenvolver demais atividades que forem de sua competência, a
critério do Colegiado do Curso e que não estejam previstas neste Regimento.

TÍTULO IV
DA ADMISSÃO AO CURSO

Art.  28.  O  Processo  Seletivo  para  ingresso  no  Curso  de  Mestrado
Acadêmico em Letras,  de  realização anual,  a  ser  executado  por  Comissão
própria  designada  pelo  Colegiado  do  Curso,  será  efetivado  mediante
publicação  de  edital  específico  para  este  fim,  aprovado  nas  instâncias
competentes, em que conste:

I - Natureza e Características do Curso;
II - Número de vagas ofertadas;
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III - Definição de etapas e critérios de seleção e de eliminação;
IV - Cronograma detalhado do Processo Seletivo; e
IV - Semestre de ingresso do discente.

Art.  29.  O  Processo  Seletivo  para  ingresso  no  Curso  de  Mestrado
Acadêmico em Letras será dividido, no mínimo, nas seguintes etapas:

I - Análise do Projeto de Pesquisa;
II - Prova Escrita de conhecimentos específicos;
III - Entrevista;
IV - Exame de proficiência em língua estrangeira de caráter obrigatório.

Art. 30. O requisito de proficiência em língua estrangeira para o Curso de
Mestrado Acadêmico  em Letras  será  preenchido  pelo  candidato  através  de
exame de proficiência em espanhol ou inglês, exceto se uma delas for a língua
materna do candidato.

§1.º  Candidatos  estrangeiros  farão  o  exame  de  proficiência
obrigatoriamente em Língua Portuguesa. 

§2.º  Ao  discente  reprovado  na  prova  de  proficiência  em  língua
estrangeira, desde que devidamente aprovado em todas as demais instâncias
do processo seletivo,  serão concedidas novas provas de proficiência,  até o
prazo de um ano, a contar da data da matrícula inicial. A proficiência também
pode ser obtida em outras instituições credenciadas pelo MEC.

Art. 31. No ato de inscrição ao Processo Seletivo o candidato deverá
apresentar, em consonância com as normas do Edital: 

I - Formulário de inscrição assinado, devidamente preenchido e legível,
indicando a opção de língua estrangeira para Prova de Proficiência bem como
a Linha de Pesquisa a qual irá concorrer;

II - Projeto de Pesquisa em quatro vias, das quais apenas uma deverá
ser identificada;

III  -  Versão  impressa  do  Currículo  gerado  na  plataforma  eletrônica
Lattes, atualizado, a ser comprovado em etapa específica; 

IV - Fotocópia de documentos pessoais, autenticadas ou autenticáveis
na ocasião da inscrição: RG, CPF, Certificado de Reservista (sexo masculino),
Título Eleitoral e Passaporte (se estrangeiro); 

V - Outros documentos que porventura venham a ser exigidos no Edital.

Art.  32.  O  resultado  final  do  Processo  Seletivo  será  encaminhado,
através de Relatório  Final  das atividades  desenvolvidas  pela  Comissão,  ao
Colegiado  do  Curso  com  a  relação  dos  candidatos  aprovados  para
homologação. 
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Art. 33. Serão admitidos como alunos regulares do Curso de Mestrado
Acadêmico em Letras os candidatos que alcançarem nota entre sete e dez no
Processo Seletivo e apresentarem, no ato da matrícula, diploma ou certificado
de curso superior.

Parágrafo  único.  A  autorização  de  aluno  regular  portador  de  curso
superior  de  duração  plena  de  instituição  estrangeira  fica  condicionada  à
apresentação, pelo aluno estrangeiro, de visto permanente ou de estudante e
proficiência em língua portuguesa. 

Art. 34. A critério do Colegiado do Curso, semestralmente, poderão ser
admitidos discentes na condição de aluno especial, desde que observados os
procedimentos específicos para seu ingresso no Curso. 

Art. 35. As matrículas e rematrículas serão feitas na Secretaria do Curso
para  os  respectivos  registros  e  poderão  ser  feitas  mediante  procuração
registrada em cartório, que deverá observar os procedimentos da Instituição
para o cadastramento dos candidatos aprovados como discentes do Curso.

Art.  36. Para ser considerado discente regular do Curso de Mestrado
Acadêmico  em  Letras,  o  aluno  deverá  matricular-se,  conforme  calendário
específico em cada semestre, em pelo menos, uma disciplina ou em orientação
de dissertação, com anuência de seu Orientador.

Art.  37. O candidato que não efetuar a matrícula no prazo perderá o
direito  à  vaga,  cabendo  ao  Colegiado  do  Mestrado  Acadêmico  em  Letras
convocar o subsequente, obedecendo a ordem de classificação.

Art. 38. O discente regular que deixar de renovar, semestralmente, sua
matrícula, será excluído do Curso.

Art. 39. O discente regularmente matriculado deverá apresentar relatório
semestral, em período previsto em calendário específico, sobre as atividades
por ele desenvolvidas, com o visto de seu Orientador.

Parágrafo único. A não apresentação do relatório por parte do aluno,
sem justificativa aceita pelo Colegiado do Curso, ou a apresentação de relatório
considerado insatisfatório pelo Orientador implicará em:

I - Desligamento do curso por desistência;
II - No caso de bolsista, além do previsto no inciso anterior, suspensão

de bolsa de estudos.

Art.  40.  Será  permitido  ao  aluno,  através  de  processo  devidamente
justificado, com anuência do Orientador, apreciado e aprovado pelo Colegiado,
o trancamento da matrícula no curso pelo período máximo de um (1) semestre,
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requerido de uma só vez ou parcialmente até esse limite, observado o prazo
estipulado em calendário específico. 

§1.º  O  período  de  trancamento  não  será  computado  para  a
integralização do Curso. 

§2.º  O  aluno  bolsista  terá  suspensão  da  bolsa  no  período  de
trancamento, observada a legislação em vigor.

Art.  41.  O  aluno  regular  poderá  requerer  ao  Colegiado  do  Curso  o
cancelamento  de  sua  matrícula  em  uma  disciplina,  com  anuência  do
Orientador, desde que, da data do pedido, não tenha ultrapassado vinte e cinco
por cento (25%) da carga horária da disciplina ministrada.

Parágrafo Único- A disciplina que tiver sua matrícula cancelada dentro
do prazo não será incluída no histórico escolar do aluno.

Art. 42. São formas de jubilamento:

I - o não cumprimento dos créditos no prazo estipulado; e
II - a reprovação em defesa de dissertação dentro do prazo definido para

tal.
Art. 43. São formas de abandono de Curso:

I - a não renovação da matrícula no prazo determinado;
II - a não renovação da rematrícula no período de trancamento.

Art.  44.  Para  ser  reintegrado  ao  Curso,  depois  de  caracterizado  o
abandono, o aluno deverá se submeter a novo Processo Seletivo.

TÍTULO V
DO REGIME DIDÁTICO

Art. 45. Será desligado do Mestrado Acadêmico em Letras o aluno
que:

I - obtiver duas reprovações no decorrer da obtenção dos créditos;

II - não apresentar relatório semestral de controle do andamento da
sua  dissertação  ou  apresentar  relatório  considerado  insatisfatório  pelo
orientador;

IV - não renovar sua matrícula semestralmente;
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V - for surpreendido por professor, e confirmado pelo colegiado, em
atitude academicamente desleal, por exemplo, cometendo plágio ou ato que
prejudique a coletividade.

Art. 46. Caberá ao aluno pedido de revisão de conceito ao Colegiado
do Curso. 

Art. 47. Será considerado aprovado no curso de Mestrado o aluno
que satisfizer os seguintes requisitos:

I - obtenção de oitenta e quatro créditos, a serem integralizados no
prazo máximo de vinte e quatro meses, sendo:

a) 18 créditos divididos em 06 disciplinas de 3 créditos, sendo duas
disciplinas obrigatórias;

b) 04 créditos correspondentes a participação em 01 seminário de
pesquisa e integração;

c)  50  cinquenta  (50)  créditos  correspondentes  à  redação,
qualificação  e  defesa  de  dissertação  de  Mestrado,  bem  como
demais atividades inerentes a sua elaboração;

d) 04 créditos pela apresentação de trabalho em evento científico;

e)  08  créditos  pela  publicação  de  artigo  científico  em  revista
indexada ou capítulo de livro (não será aceito publicação de artigo
em anais de eventos).

II  -  Obtenção  de  aproveitamento  compatível  com  os  dispositivos
deste Regimento; e

III - Defesa e aprovação de dissertação de Mestrado nas condições
estabelecidas neste Regimento.

Art. 48. A critério do Colegiado, poderão ser aceitos para o Mestrado
créditos obtidos :

I - em outros cursos de Mestrado da UNIR ou de outra instituição de
ensino superior, até o máximo de nove créditos; 

II - na condição de aluno especial do próprio curso, até o máximo de
09 créditos.

Art. 49. O prazo máximo de 24 meses para a conclusão do curso de
Mestrado poderá, em caráter excepcional, ser prorrogado em até seis meses,
mediante pedido do aluno instruído com parecer do Orientador, a ser aprovado
e homologado pelo Colegiado do Curso.
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Parágrafo único. O pedido de aproveitamento de disciplinas cursadas no
Curso  de  Mestrado  Acadêmico  em  Letras  deverá  ser  feito  em  período
especificado em calendário próprio, anexando-se a ele o histórico escolar. 

Art. 50. Para disciplinas cursadas fora do Curso de Mestrado Acadêmico
em Letras,  o aluno deverá anexar  ao pedido de aproveitamento o histórico
escolar e o programa das disciplinas cursadas. 

Parágrafo  Único. O  prazo  máximo  referido  no  caput deste  artigo  é
contado da matrícula ao depósito, na Coordenação do Curso, da versão final e
devidamente qualificada da dissertação.

TÍTULO VI
DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 51. O Curso de Mestrado Acadêmico em Letras oferece a área de
concentração  Línguas,  Linguagens  e  Culturas  Amazônicas,  que  abrange
estudos com abordagens tanto linguístico-descritivas como culturalistas, com
ênfase  em  uma  perspectiva  regional,  intercultural,  histórica  e,  sobretudo,
plurilíngue.

Art. 52. A alteração e/ou criação de Área de Concentração e/ou Linha de
Pesquisa  e/ou  dos  Componentes  Curriculares  deverão  ser  apreciadas  pelo
Colegiado do Curso, mantida a relação com objetivo do Curso e levando em
consideração a demanda, a produção científica e acadêmica, a disponibilidade
de docentes e o efetivo trabalho de orientação que vier a ser exercido. 

Art. 53. O Curso de Mestrado Acadêmico em Letras terá duração mínima
de um 18 (dezoito) meses e máxima 24 (vinte e quatro) meses, contados da
data da matrícula inicial até o dia do depósito da versão final da Dissertação.

Art. 54. O Curso deverá oferecer regularmente durante o ano letivo as
suas disciplinas, observado o calendário acadêmico da Instituição e do Curso.

Parágrafo Único. Havendo extrema necessidade, a fim de garantir o bom
funcionamento e regularidade das atividades, as disciplinas do Curso poderão
ser oferecidas de forma concentrada, desde que com autorização do Colegiado
do Curso. 

Art. 55. Antes do início de cada semestre letivo, em período previamente
estabelecido  pelo  Colegiado,  os  docentes  responsáveis  pelas  disciplinas
deverão  apresentar  o  Programa  de  Disciplina  em que  deverão  constar,  no
mínimo, os seguintes componentes:

I - Nome da Disciplina;
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II - Número de Créditos;
III - Ementa;
IV - Conteúdo Programático;
V - Bibliografia; e
VI -  Sistema de Avaliação. 

Art. 56. O regime didático do Curso Mestrado Acadêmico em Letras é de
créditos,  obtidos  através  de  disciplinas,  de  elaboração  de  dissertação,  de
execução de atividades pertinentes ao curso e de produção científica.

Parágrafo  Único.  O  Colegiado  do  Curso  poderá  editar  norma
complementar em que esteja prevista  tabela de equivalências de créditos a
serem obtidos em atividades de produção científica. 

Art.  57.  O  aproveitamento  em  cada  disciplina  será  avaliado
exclusivamente pelo respectivo docente através de atividades escolares, em
função do desempenho do aluno em provas, seminários, produção de trabalhos
individuais ou coletivos e outros, sendo o grau final expresso por meio de notas
que vão de 0 (zero) a 100 (cem) estando ele obrigado a alcançar nota mínima
de 60 (sessenta) pontos em cada disciplina

§ 1.º O aluno que não integralizar suas avaliações, até a data da entrega
do Relatório de notas e faltas, ou deixar de completar os trabalhos exigidos
pela  disciplina,  apresentando  justificativa  para  tal,  devidamente  aceita  pelo
professor responsável, poderá receber tempo extra para conclusão.

§ 2.º Na hipótese do § 1o, o professor da disciplina exigirá a realização
de trabalho especial, o que deverá ser cumprido em prazo determinado por ele
e não poderá ultrapassar o início do período do ano letivo seguinte.

§  3.º Se  o  trabalho  prescrito  em  conformidade  com  o  §  2o não  for
apresentado no prazo o aluno ficará reprovado.

§ 4º Será considerado reprovado, não sendo a ele atribuídos os créditos
referentes à disciplina, o discente que obtiver nota inferior a 60 pontos e/ou não
houver comparecido a setenta e cinco por cento (75%) da carga horária da
disciplina.

Art.  58. Exercícios domiciliares serão admitidos desde que aprovados
pelo Colegiado do Curso e observados os critérios e normas referentes ao
tema.

Art.  59.  Caberá  ao  aluno  pedido  de  revisão  de  nota  devidamente
fundamentada, por escrito, ao Colegiado do Curso. 

TÍTULO VII
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DA DISSERTAÇÃO

Art.  60.  A  dissertação  de  Mestrado  será  elaborada  sob  o
aconselhamento  do  Orientador,  de  acordo  com  o  projeto  aprovado  pelo
Colegiado do Curso, em que o candidato evidencie capacidade de pesquisa e
aptidão em apresentar metodologicamente o assunto escolhido.

Art.  61.  Imediatamente  após  a  matrícula  a  Coordenação  deverá
providenciar o contato entre o discente e seu orientador para conhecimento dos
termos do Anteprojeto de Dissertação apresentado para a Seleção.

Art.  62.  O Exame de Qualificação é um procedimento  de análise  do
andamento das dissertações dos mestrandos e do domínio destes em relação
aos conteúdos desenvolvidos a partir de suas pesquisas, com a finalidade de
preparar  os  candidatos  para  a  defesa  de  seus  trabalhos  diante  de  Banca
Examinadora Final.

Art.  63.  O  Exame  de  Qualificação  objetiva  avaliar  a  produção,  as
condições  de  produção  e  a  preparação  do  candidato  para  a  defesa  de
dissertação diante de Banca Examinadora, bem como instruir procedimentos
para aprimoramento do trabalho apresentado.

Art. 64. O Exame de Qualificação será realizado em sessão fechada, por
meio de banca designada. 

Parágrafo Único. Em caso de necessidade, será admitido o Exame de
Qualificação feito à distância por membro da Banca, desde que observados os
procedimentos necessários. 

Art. 65. O aluno poderá requerer Exame de Qualificação quando houver
obtido,  no  mínimo,  18  créditos,  exigidos  em  disciplinas  do  Regimento  do
Mestrado Acadêmico em Letras.

Art. 66. Para candidatar-se ao Exame de Qualificação, o aluno deverá
entregar ao Orientador os seguintes documentos:

I - Requerimento de submissão ao Exame de Qualificação; e
II - Quatro Cópias do Projeto Final de Dissertação.

Art.  67.  O  Orientador  encaminhará  o  requerimento  de  Qualificação,
juntamente com a indicação da composição da Banca Examinadora, com seu
parecer, à Coordenação do Curso. 

Art.  68.  A Banca  Examinadora  será  composta  pelo  Orientador,  que
deverá presidir os trabalhos, e mais dois (02) membros, com indicação de um
suplente,  com  formação  específica  ou  atuação  na  área  de  abordagem  da



16

dissertação  do  discente  submetido  à  Qualificação,  todos  com  titulação  de
doutor ou equivalente. 

Parágrafo único. Caso o coorientador faça parte da Banca Examinadora
este  não será  considerado para  efeitos  de cômputo  do número mínimo de
membros da Banca.

Art.  69.  A Coordenação do Curso submeterá  os  nomes de membros
examinadores ao Colegiado do Mestrado em Letras. O orientador, juntamente
com o coordenador do curso, providenciará local, agendará data e horário e
disporá os instrumentos necessários ao Exame de Qualificação.

Art.  70.  O discente  disporá  de 20 minutos  para  a  exposição do seu
trabalho, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos, e cada examinador de
20 minutos para arguições, às respostas das arguições o discente disporá de
10 minutos. 

Parágrafo  único.  O  tempo  para  exposição  e  arguições  poderá  ser
dilatado, se houver comum acordo entre os membros da Banca e o discente
avaliado.

Art. 71. A Banca Examinadora emitirá parecer do Exame, no qual deverá
constar a aprovação, ou não, do discente, registrado em ata, da qual todos os
membros deverão ser signatários, que será registrado na Secretaria do Curso,
depois de homologado pelo Colegiado do Curso.

Art.  72.  Caso o aluno não seja aprovado no Exame de Qualificação,
poderá requerer novo Exame em, no mínimo, vinte (20) dias e, no máximo,
quarenta (40) dias, a contar a data da realização do primeiro.

Parágrafo único. Cada discente não poderá solicitar mais do que dois
Exames de Qualificação.

Art. 73. Sendo o discente reprovado em dois Exames de Qualificação ou
se  não  cumprir  os  termos  e  prazos  previstos  neste  Regimento,  estará
automaticamente desligado do Curso. 

Art. 74. Sendo aprovado no Exame de Qualificação, satisfeitas todas as
exigências regimentais, tendo finalizado todos os créditos, o discente estará
apto para a Defesa da Dissertação.

Parágrafo único. O discente só poderá realizar a defesa da dissertação,
se atendidos todos os requisitos elencados no art. 47, item I (alínea a, b, d, e) e
II, deste regimento.

Art.  75. A Defesa consiste em apresentação da Dissertação diante de
Banca  Examinadora  Final,  com  o  fim  de  comprovar  os  conhecimentos
construídos acerca do tema pesquisado durante o Mestrado.
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Art.  76.  A  Defesa  de  Dissertação  objetiva  avaliar  a  produção,  os
procedimentos  metodológicos  envolvidos  na  produção  e  na  exposição  do
discente e o domínio dos conteúdos apresentados, bem como apresentar ao
público os resultados da pesquisa científica.

Art.  77. O discente apresentará ao Orientador proposta de Defesa de
Dissertação se houver sido aprovado no Exame de Qualificação e cumprido os
requisitos regimentais para tal, devendo, para tanto, encaminhar: 

I - Requerimento de submissão à Defesa de Dissertação;

II  – Comprovante assinado pela coordenação do curso atestando que
cumpriu todos os créditos elencados no art. 47; e

III  –  duas  cópias  impressas  e  encadernadas,  de  versão  final  da
Dissertação e uma cópia em versão eletrônica. 

Art.  78.  O  Orientador  encaminhará  o  requerimento  de  Defesa  de
Dissertação,  juntamente  com  a  indicação  da  composição  da  Banca
Examinadora Final, com sua anuência, à Coordenação do Curso. 

Art.  79.  A Coordenação do Curso submeterá  os  nomes de membros
examinadores ao Colegiado do Curso,  providenciará local,  agendará data e
horário e disporá os instrumentos necessários à Defesa de Dissertação, bem
como comunicará o agendamento ao Orientador e ao discente interessado com
antecedência mínima de vinte (20) dias da data de Defesa.

Art.  80.  A Banca  Examinadora  Final  de  Defesa  de  Dissertação  será
composta  pelo  Orientador,  que  presidirá  os  trabalhos,  e  mais  dois  (02)
membros, com indicação de um suplente, com formação específica ou atuação
na área de abordagem da dissertação do discente submetido à Defesa.

§ 1º Caso o coorientador faça parte da Banca Examinadora Final  de
Defesa de Dissertação este não será considerado para efeitos de cômputo do
número mínimo de membros da Banca.

Art. 81. A sessão de Defesa da Dissertação será pública, podendo um
membro  externo  participar  através  de  teleconferência  diante  da  Banca
Examinadora.

Art.  82.  O discente  disporá  de 30 minutos  para  a  exposição do seu
trabalho, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos, e cada examinador de
20 minutos para arguições; o discente disporá de 10 minutos para responder a
cada arguição, em defesa de sua Dissertação. 

Art.  83.  Os  membros  da  Banca  Examinadora  Final  de  Defesa  de
Dissertação  avaliarão  o  discente  com  base  nos  princípios  da  metodologia
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científica  e  na  qualidade  do  conteúdo  geral  do  trabalho,  obedecendo  aos
critérios que serão estabelecidos em regulamentação específica. 

Art. 84. No julgamento da Dissertação, a Banca Examinadora Final de
Defesa  de  Dissertação  atribuirá  os  conceitos  de  Aprovado  ou  Reprovado,
prevalecendo a decisão de dois (02) membros da Banca.  

Art.  85.  Da  decisão  da  Banca  Examinadora  Final  de  Defesa  de
Dissertação não caberá recurso, podendo o discente, com anuência de seu
orientador, mediante fundadas justificativas, após apreciação do Colegiado, se
submeter à nova Defesa de Dissertação, desde que não ultrapassado o prazo
máximo para integralização do Curso. 

Art. 86. Da Sessão de Defesa de Dissertação será lavrada ata de todo o
processo de defesa e julgamento, na qual constará o parecer conclusivo dos
membros,  da  qual  todos  os  membros  deverão  ser  signatários,  que  será
registrada na Secretaria do Curso, depois de homologado pelo Colegiado do
Curso. 

Art.  87.  Os  membros  da  Banca  poderão  sugerir  alterações  ou
adaptações do trabalho, que deverão ser feitas pelo discente antes do depósito
final da Dissertação na Coordenação do Curso.

Art. 88. Ao discente aprovado na Defesa da Dissertação, tendo cumprido
todas as exigências dos requisitos legais, será outorgado o título de Mestre em
Letras.

Art.  89.  O  depósito  da  versão  definitiva  da  Dissertação,  em formato
impresso e eletrônico, na Coordenação e na Biblioteca Central da Instituição,
conforme as normas específicas para este fim deverá ser feito em até sessenta
(60)  dias,  a  contar  da  data  da  Defesa  e  será  condição  necessária  para  a
expedição do Diploma de Mestre. 

TÍTULO VIII
DA CONCESSÃO DE BOLSAS E OUTROS BENEFÍCIOS FINANCEIROS

Art.  90.  A concessão  de  bolsas  pertencentes  ao  programa  e  outros
eventuais benefícios financeiros deverá ser feita com base em avaliação da
Comissão de Bolsas e Benefícios – CBBF, assim constituída:

I - o Coordenador do Curso;

II  -  um docente cujos orientandos não estejam pleiteando benefícios,
podendo,  inclusive,  ser  um  membro  externo  ao  programa,  caso  todos  os
professores do programa tenham orientandos pleiteando o benefício avaliado;
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III - um discente que não esteja pleiteando benefícios.

Parágrafo  Único.  A análise  dos  pedidos  da  destinação  de  bolsas  e
eventuais benefícios deverá ser feita pela CBBF, seguindo os critérios de cada
programa/instituição de fomento, apresentada, em relatório, ao Colegiado do
Curso pelo  Coordenador,  relatório  sujeito  à  homologação do Colegiado.  Da
deliberação do Colegiado do Curso sobre  a  concessão de bolsas e  outros
eventuais benefícios, cabe recurso às Instâncias Superiores.

TÍTULO IX
DA CAPACITAÇÃO DISCENTE PARA DOCÊNCIA

Art.  91.  Os  discentes  regularmente  matriculados  no  Curso  poderão
desempenhar atividades de capacitação para docência, nos diversos níveis de
ensino, nos termos a serem estabelecidos em legislação específica.

Parágrafo  Único.  Aos  bolsistas,  a  capacitação  para  docência  será
obrigatória,  observada  as  exigências  previstas  pela  agência  de  fomento
financiadora da bolsa de estudos. 

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  92.  Casos  omissos  neste  Regimento  serão  resolvidos  pelo
Colegiado do  Curso,  que poderá,  inclusive,  editar  normas  e  procedimentos
complementares. 

Art. 93. Este Regimento poderá ser alterado pelo Colegiado do Curso,
com aprovação de, no mínimo, dois terços (2/3) dos votos de seus membros. 

Art. 94. Revogam-se as disposições em contrário.


