
 

 

 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA/IBt/17/2014 

 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

O DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DO INSTITUTO DE BOTÂNICA, DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE dentro das atribuições legais conferidas pelo 

inciso IV do Artigo 378 da Seção V do Decreto no 11.138 de 03 de fevereiro de 1978, baixa a seguinte 

PORTARIA referente ao Regimento do Programa de Pós-graduação “stricto sensu” em 

Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente: 

 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 1o – O Programa de Pós-graduação do Instituto de Botânica (IBt) destina-se à capacitação, à 

atualização e ao aprimoramento de profissionais de nível superior, em aspectos científicos e 

tecnológicos das áreas de botânica e microbiologia e suas interações com o meio ambiente. 

 

Parágrafo único – O Programa, ou Curso, reger-se-á pelas normas ora baixadas e demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Artigo 2o – O Programa de Pós-graduação “stricto sensu” em Biodiversidade Vegetal e Meio 

Ambiente compreende dois níveis de formação, Mestrado e Doutorado, conduzindo aos graus de 

Mestre e Doutor, respectivamente. 

 

§ 1o – O Mestrado tem como objetivo desenvolver e ampliar o conhecimento técnico-científico 

do graduado e aprimorá-lo para a docência e pesquisa. 

 

§ 2o – O Doutorado tem como objetivo aprimorar, ampliar e aprofundar a formação científica 

do profissional proporcionando-lhe maior capacitação para o desenvolvimento de pesquisa 

científica, estimulando a criatividade e a independência. 
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CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Artigo 3o – A Pós-graduação no Instituto de Botânica tem a seguinte organização geral: 

 

I -     Comissão de Pós-graduação 

II -    Conselho de Curso 

III -   Corpo Docente 

IV -   Corpo Discente 

 

§ 1o – A Comissão de Pós-graduação é o órgão de assessoramento do Diretor Técnico de 

Departamento do Instituto de Botânica para a execução da política de capacitação e 

atualização de recursos humanos, em nível de Pós-graduação, e o órgão superior de gestão 

acadêmica e deliberação para questões relativas ao Programa. 

 

§ 2o – O Conselho de Curso é o órgão de gestão acadêmica com representação docente e 

discente de cada Área de Concentração do Programa. 

 

§ 3o – O Corpo Docente é o conjunto de profissionais habilitados e de reconhecida 

competência para o ensino e a pesquisa em suas especialidades. 

 

§ 4o - O Corpo Discente é o conjunto dos alunos matriculados no Programa. 

 

CAPÍTULO III – DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Artigo 4o – A Comissão de Pós-graduação é composta de seis membros: um Presidente, um Vice-

Presidente, um Coordenador e um Vice-coordenador de cada uma das duas Áreas de Concentração do 

Programa. 

 

§ 1o – O Presidente da Comissão de Pós-graduação será escolhido e designado pelo Diretor 

Técnico de Departamento do Instituto de Botânica, a partir de uma lista de no máximo três 

nomes votados pelos docentes. 

 

§ 2o – O Presidente terá mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução por igual período. 

 

§ 3o – O Vice-presidente é escolhido diretamente pelo Presidente, sendo o seu mandato 

mantido por 4 (quatro) anos. 

 



§ 4o - Os demais membros serão escolhidos por eleição direta pelos docentes e terão mandato 

de até 3 (três) anos, permitida a recondução para qualquer cargo. 

 

Artigo 5o – A Comissão de Pós-graduação reunir-se-á periodicamente, por convocação do Presidente. 

 

§ 1o – O quorum para a reunião será composto pelo Presidente ou Vice-presidente e, no 

mínimo, três outros membros da Comissão de Pós-graduação. 

 

§ 2o – As deliberações, exceto as complementações e modificações deste regimento, serão 

tomadas por maioria simples dos presentes. 

 

Artigo 6o – Compete à Comissão de Pós-graduação: 

 

I. elaborar propostas de política de ensino de Pós-graduação do Instituto de Botânica para 

apreciação e aprovação do Conselho de Curso e do Diretor Técnico de Departamento do 

Instituto de Botânica, aplicando-as quando aprovadas; 

 

II. elaborar propostas de criação ou desativação de áreas de concentração para aprovação do 

Conselho de curso, ouvido o Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Botânica; 

 

III. deliberar sobre o Regimento do Curso e alterações propostas pelo Corpo Docente; 

 

IV. deliberar sobre a estrutura curricular do Curso, bem como eventuais alterações propostas pelo 

Corpo Docente e aprovadas pelo Conselho de Curso; 

 

V. acompanhar e avaliar o desempenho do Programa; 

 

VI. deliberar sobre o credenciamento e desligamento de docentes, ouvido o Conselho de Curso; 

 

VII. deliberar sobre o número máximo de orientandos por docente credenciado; 

 

VIII. deliberar sobre o número máximo de vagas no Curso, proposto pelo Conselho, ouvido o 

Diretor Técnico de Departamento; 

 

IX. definir o processo de seleção de candidatos ao Curso; 

 

X. definir o processo de avaliação da proficiência em Língua Inglesa; 



 

XI. definir o processo de avaliação dos Exames de Qualificação;  

 

XII. deliberar sobre a admissão de candidatos ao doutorado que não possuam  título de Mestre ou 

equivalente, ouvido o Conselho de Curso; 

 

XIII. deliberar sobre o desligamento de discentes, ouvido o Conselho de Curso; 

 

XIV. homologar a equivalência do título de Mestre outorgado a alunos de Doutorado, assim como a 

equivalência de créditos já obtidos por estes alunos, ouvido o Conselho de Curso; 

 

XV. deliberar sobre o trancamento justificado de disciplina; 

 

XVI. deliberar sobre o trancamento temporário de matrículas; 

 

XVII. propor ao Diretor Técnico de Departamento complementações e modificações no regimento 

do Curso de Pós-graduação quando aprovadas por, no mínimo, 4 (quatro) membros; 

 

XVIII. zelar pelo cumprimento do presente regimento, das normas sobre o assunto e demais 

disposições pertinentes; 

 

XIX. deliberar sobre os casos omissos neste Regimento. 

 

Artigo 7o – Atribuições do Presidente da Comissão de Pós-graduação: 

 

I. representar o Curso de Pós-graduação do Instituto de Botânica nas diferentes instâncias;  

 

II. convocar a Comissão de Pós-graduação, divulgando previamente a agenda de reunião; 

 

III. convidar, quando necessário, pessoas não pertencentes à Comissão para esclarecimentos de 

matérias em discussão; 

 

IV. designar membros da Comissão de Pós-graduação para relatar processos a serem 

encaminhados; 

 

V. emitir documentação de implementação das deliberações da Comissão de Pós-graduação; 

 



VI. fornecer informações sobre o Curso, quando solicitadas pela Comissão de Pós-graduação, 

unidades do Instituto de Botânica e órgãos externos;  

 

VII. cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

 

CAPÍTULO IV – DO CONSELHO DE CURSO 

 

Artigo 8o – O Conselho de Curso é constituído de: 

 

I. Presidente, na qualidade de Coordenador Geral ou pelo Vice-presidente na ausência do 

Presidente; pelo Coordenador da Área de Concentração em Plantas Vasculares ou pelo Vice-

coordenador na ausência do Coordenador; pelo Coordenador da Área de Concentração em 

Plantas Avasculares e Fungos ou pelo Vice-coordenador na ausência do Coordenador; 

II. Representante dos Docentes da Área de Concentração em Plantas Vasculares ou por seu 

suplente na ausência do Representante; pelo Representante dos Docentes da Área de 

Concentração em Plantas Avasculares e Fungos ou por seu suplente na ausência do 

Representante; 

III. Representante dos Discentes da Área de Concentração em Plantas Vasculares ou por seu 

suplente na ausência do Representante; pelo Representante dos Discentes da Área de 

Concentração em Plantas Avasculares e Fungos ou por seu suplente na ausência do 

Representante. 

 

§ 1o – Os membros docentes e discentes do Conselho de Curso serão indicados pelo Corpo 

Docente e Corpo Discente das respectivas áreas por processo eletivo. 

 

§ 2o – No caso da inexistência de candidatos para qualquer área, a composição do Conselho de 

Curso será reduzida. 

 

Artigo 9o – O Presidente exerce a função de Coordenador Geral do Curso e, em seu impedimento, esta 

será exercida por um dos membros do Conselho de Curso por ele escolhido. 

 

Artigo 10 – Compete ao Conselho de Curso: 

 

I. propor à Comissão de Pós-graduação modificações do Corpo Docente do Curso, respeitada a 

regulamentação vigente; 

 



II. propor à Comissão de Pós-graduação o número de vagas para cada ano letivo, ouvido o Corpo 

Docente do Curso; 

 

III. propor o credenciamento de docentes; 

 

IV. assistir o Corpo Docente na elaboração das ementas de cada disciplina e da estrutura curricular 

do Curso, para deliberação da Comissão de Pós-graduação; 

 

V. deliberar sobre propostas de co-orientação; 

 

VI. deliberar sobre Bancas de Exames de Qualificação, Dissertações, Teses e Comissões “ad hoc”; 

 

VII. deliberar sobre a homologação de matrículas e títulos; 

 

VIII. submeter à Comissão de Pós-graduação o Regimento do Curso e suas alterações; 

 

IX. acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos membros do Corpo Docente e Discente do 

Curso; 

 

X. encaminhar à Comissão de Pós-graduação os casos omissos e considerados fora de sua 

competência; 

 

XI. zelar, no âmbito de sua competência, pelo fiel cumprimento deste Regimento, das normas e 

disposições pertinentes. 

 

Artigo 11 – Atribuições do Coordenador Geral: 

 

I. exercer a coordenação das atividades acadêmicas do Programa; 

 

II. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso; 

 

III. convocar e presidir reuniões dos Corpos Docente e Discente do Curso; 

 

IV. designar as Bancas Examinadoras e Comissões “ad hoc” mencionadas no item VI do Artigo 

10; 

 

V. emitir a documentação de implementação das deliberações do Conselho de Curso; 



 

VI. cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

 

CAPÍTULO V – DO CORPO DOCENTE 

 

Artigo 12 – O Corpo Docente do Curso é constituído por Doutores ou equivalente e, a juízo do 

Conselho Nacional de Educação, por Mestre com experiência equivalente. 

 

Artigo 13 – Compete aos membros do Corpo Docente do Curso: 

 

I. ministrar e responsabilizar-se por disciplinas constantes do currículo do Curso; 

 

II. exercer a orientação acadêmica de alunos e orientar os trabalhos de Dissertações e Teses; 

 

III. participar das reuniões convocadas pelo Presidente do Curso de Pós-graduação ou, por pelo, 

menos quatro membros do Conselho de Curso; 

 

IV. informar à Comissão de Pós-graduação sobre a oferta de disciplinas para cada período letivo; 

 

V. propor modificações para o Regimento do Curso, junto ao Conselho de Curso, por meio do 

representante dos docentes; 

 

VI. elaborar as ementas de cada disciplina e a estrutura curricular do Programa, para deliberação 

da Comissão de Pós-graduação; 

 

VII. eleger um representante e um suplente docente de cada Área de Concentração para o Conselho 

de Curso, com mandato de um ano, com direito à recondução; 

 

VIII. opinar, junto ao Conselho de Curso, por meio dos representantes dos docentes, sobre assuntos 

de interesse do Curso de Pós-graduação; 

 

XII.  fornecer, quando solicitado pela CPG, informações necessárias à elaboração do relatório anual 

do Programa ou de outros documentos de interesse do Programa; 

 

XIII. apreciar, por solicitação da CPG, projetos e relatórios de alunos e outros processos de interesse 

do Programa; 

 



XIV. cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, o Regimento, as normas e as 

disposições pertinentes; 

 

CAPÍTULO VI – DO CORPO DISCENTE 

 

Artigo 14 – O Corpo Discente do Curso é constituído por alunos nele admitidos e regularmente 

matriculados. 

 

Artigo 15 – O Corpo Discente elegerá um representante de cada Área de Concentração para o 

Conselho de Curso, com mandato de um ano, com direito à recondução. 

 

Artigo 16 – Cada aluno deverá cumprir o Regimento, as normas e as disposições pertinentes. 

 

CAPÍTULO VII – DA ADMISSÃO AO CURSO 

 

Artigo 17 – Para admissão ao Curso, o candidato deverá ser aprovado em processo de seleção, a ser 

definido pela Comissão de Pós-graduação e satisfazer os seguintes requisitos: 

 

 I – Para o Mestrado: 

 

a) possuir diploma ou declaração de colação de grau superior pleno outorgado por instituição 

nacional reconhecida pelo MEC, ou por instituição estrangeira, sendo a aceitação, no segundo 

caso, dependente de aprovação da Comissão de Pós-graduação, ouvida a avaliação do 

Conselho de Curso; 

b) apresentar, quando do ato da matrícula e dentro dos prazos estabelecidos, a documentação 

exigida. 

 

II – Para o Doutorado: 

 

a) ser portador do título de Mestre outorgado por instituição nacional reconhecida pelo MEC, o 

qual poderá vir a ser dispensado, excepcionalmente, a critério da Comissão de Pós-graduação, 

ouvida a avaliação do Conselho de Curso; 

b) o candidato que concluiu o Mestrado no próprio curso (aluno egresso) poderá vir a ser 

dispensado do processo de seleção, a critério da Comissão de Pós-graduação e ouvido o 

Conselho de Curso, desde que atenda o artigo 18; 

c) apresentar, quando do ato de inscrição e dentro dos prazos estabelecidos, a documentação 

exigida. 



d)  

Artigo 18 –  O aluno egresso do Mestrado que tenha interesse em se matricular no Doutorado tem o 

direito de requerer vaga, desde que atenda os itens abaixo relacionados: 

 

I. O aluno não poderá ter ultrapassado dois semestres letivos sem matrícula, incluindo o da 

defesa; 

II. A solicitação de matrícula deverá ser entregue com dois meses de antecedência ao próximo 

período regular de matrícula; 

III. O requerimento de vaga deverá conter: ofício do orientador solicitando avaliação do pedido de 

matrícula pela Comissão de Pós-graduação, projeto de pesquisa completo, incluindo a 

viabilidade financeira para a execução do mesmo, cronograma de atividades para 48 (quarenta 

e oito) meses e súmula curricular do aluno, com ênfase na produção oriunda do Mestrado. 

 

§ 1o – o aluno egresso do Mestrado que venha a receber bolsa de Doutorado de fonte 

independente à Pós-graduação poderá requerer matrícula fora do período regular desde que 

atenda aos itens I e III estabelecidos no “caput” deste Artigo e a critério da Comissão de Pós-

graduação. 

 

Artigo 19 – Ao aluno de Mestrado matriculado no Programa poderá ser concedida a transferência para 

o Doutorado Direto, por solicitação justificada do orientador, acompanhada de relatório sucinto de 

desempenho para apreciação do Conselho de Curso. Neste caso o tempo já cumprido no Mestrado será 

computado no tempo do Doutorado. 

 

§ 1o – A solicitação de transferência para o Doutorado Direto deverá ser realizada antes do 

aluno completar 20 (vinte) meses no programa. 

 

§ 2o – O Exame de Qualificação para Doutorado deverá ser realizado novamente, caso o aluno 

já o tenha feito durante o período em que esteve matriculado no Mestrado, respeitando o 

disposto no Artigo 33. 

 

Artigo 20 – No caso de alteração do regimento no decorrer do Curso, o aluno poderá permanecer no 

mesmo regimento ou optar pelo novo regimento, mediante solicitação formal com anuência do 

orientador. 

 

Artigo 21 – A admissão do candidato ao Curso ficará vinculada ao aceite prévio do orientador e à 

homologação da matrícula pelo Conselho de Curso. 

 



CAPÍTULO VIII – DAS ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Artigo 22 – Os Cursos de Mestrado e de Doutorado do Programa compreendem, dentre outras 

atividades, disciplinas, seminários, trabalhos de laboratório, trabalhos de campo e estudos orientados 

tanto na Área de Concentração do Curso quanto em domínios conexos, prestação de Exame de 

Qualificação e Exame de Língua, bem como atividades de pesquisa e defesa de Dissertação ou Tese, 

atividades estas definidas neste Regimento. 

 

Parágrafo único – É obrigatória a matrícula em Atividade de Pesquisa nos períodos em que o 

aluno não estiver matriculado em disciplinas, exceto naqueles em que houver trancamento de 

matrícula concedido pela Comissão de Pós-graduação. 

 

Artigo 23 – Cada aluno terá um Orientador, aprovado pelo Conselho de Curso, dentre o Corpo 

Docente. 

 

§ 1o – O Orientador deverá fixar o programa de estudos do aluno, acompanhar e avaliar sua 

atividade de pesquisa. 

 

§ 2o – Os alunos de Doutorado poderão ter um co-orientador, desde que a participação seja 

devidamente justificada pelo orientador e aprovada pela Comissão de Pós-graduação, ouvido o 

Conselho de Curso. 

 

Artigo 24 – O aproveitamento em cada disciplina de Pós-graduação será avaliado por meio de provas, 

exames ou trabalhos, a critério do(s) Docente(s) e expresso pela atribuição de um dos seguintes 

conceitos: A (excepcional), B (bom), C (regular) e D (deficiente). 

 

§ 1o – o aluno será considerado aprovado em uma disciplina quando tiver os conceitos A, B ou 

C e freqüência igual ou superior a 85%. 

 

§ 2o – Quando não for aplicável um dos conceitos de aprovação mencionados no “caput” deste 

Artigo como, por exemplo, em estudos orientados, seminários e atividades de pesquisa, dever-

se-á atribuir o conceito P – Aprovado ou R – Reprovado. 

 

§ 3o – Para a obtenção do título o aluno deverá obter conceito global igual ou superior a B. 

 

Artigo 25 – Das disciplinas obrigatórias: 

 



§ 1o – A disciplina BMA 04 – Seminários Gerais, deve ser cursada pelo menos uma vez pelos 

mestrandos e doutorandos, sendo que aqueles que concluírem o Mestrado no Programa estão 

dispensados de cursá-la no Doutorado. 

 

§ 2o – A disciplina BMA 05 – Tópicos Especiais, deve ser cursada no Mestrado e no 

Doutorado, não havendo dispensa para os discentes que concluírem o Mestrado no Programa. 

 

Artigo 26 – O aluno terá direito a cancelar matricula em disciplina não condensada até, no máximo, 

quatro semanas após o início do período letivo e em disciplina condensada somente até transcorrido 

15% das aulas da mesma. 

 

Artigo 27 – O aluno de Mestrado deverá completar no mínimo 110 (cento e dez) créditos, sendo 25 

(vinte e cinco) cursando disciplinas e 85 (oitenta e cinco) pela dissertação, e o de Doutorado deverá 

completar no mínimo 205 (duzentos e cinco) créditos, sendo 40 (quarenta) em disciplinas e 165 (cento 

e sessenta e cinco) pela tese. 

 

Parágrafo único – No caso de falta de 1 (um) ou 2 (dois) créditos para a conclusão total de 

créditos exigidos para os níveis de Mestrado e Doutorado, o Conselho de Curso poderá 

avaliar, com a solicitação formal do aluno e com a anuência do orientador, a possibilidade de 

considerá-lo(s) realizado(s) mediante a comprovação de atividades extracurriculares 

realizadas, ou de créditos excedentes do Mestrado no caso de Doutorado. 

 

Artigo 28 - Cada 15 horas/aula correspondem a um crédito. 

 

Artigo 29 – Poderá ser desligado do Curso o aluno que tiver conceito médio igual ou inferior ao 

conceito C em duas disciplinas em um único período letivo, a critério da Comissão de Pós-graduação. 

 

§ 1o – O conceito D poderá implicar no desligamento do aluno do Curso, mediante a avaliação 

do orientador e a critério da Comissão de Pós-graduação. 

 

§ 2o – O aluno que não se matricular em disciplina ou atividade de pesquisa, em dois 

semestres sucessivos será desligado do Curso. 

 

Artigo 30 – A critério do Conselho de Curso, poderão ser aceitos até 30% de créditos de disciplinas 

obtidos em outros Programas de Pós-graduação “stricto sensu”. 

 



Parágrafo único – Os créditos mencionados no “caput”c deste artigo deverão ser obtidos 

somente após a matrícula na Pós-graduação. 

 

Artigo 31 – Ao título de Mestre homologado pela Comissão de Pós-graduação, ouvido o Conselho de 

Curso, correspondem 30 (trinta) créditos em disciplinas no cômputo para o Doutorado. 

 

Artigo 32 – Todo aluno de Mestrado e Doutorado deverá submeter um Projeto de Pesquisa à 

Comissão de Pós-graduação, que verificará a validade do projeto, podendo, inclusive, solicitar parecer 

de consultor “ad-hoci”, selecionado pelos coordenadores de área. 

 

§ 1o – O projeto deverá ser entregue no ato da primeira matrícula, ou excepcionalmente, até 30 

(trinta) dias após a data da matrícula. 

 

§ 2o – Os projetos serão considerados definitivos somente após sua aprovação integral, 

levando em conta reformulações e correções solicitadas. 

 

§ 3o – O não encaminhamento do projeto, dentro dos termos estabelecidos pela Comissão de 

Pós-graduação, implicará no desligamento do aluno do Curso. 

 

Artigo 33 – Todo aluno de Mestrado ou Doutorado deverá se submeter a um Exame de Qualificação, 

perante uma Banca Examinadora, que evidencie a amplitude e a profundidade de seus conhecimentos, 

bem como sua capacidade crítica e didática. 

 

§ 1o – A Banca do Exame de Qualificação será constituída de três membros, sendo no mínimo 

um deles Docente do Curso e um externo ao Curso. 

 

§ 2o – O Exame de Qualificação deverá ser solicitado entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses de 

curso para o Mestrado e entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) meses para o Doutorado. 

 

§ 3o – A não realização do Exame de Qualificação no prazo estabelecido poderá implicar na 

reprovação do aluno, a critério da Comissão de Pós-graduação. 

 

§ 4o – Ao aluno reprovado no Exame de Qualificação será concedida apenas uma nova 

oportunidade adicional para prestá-lo até 2 (dois) meses após a data do primeiro exame. Caso 

haja uma nova reprovação, o aluno será desligado do Curso. 

 



Artigo 34 – Todo aluno de Mestrado e de Doutorado deverá demonstrar proficiência em Língua 

Inglesa, mediante atestado emitido por entidade de reconhecida capacitação, selecionada entre aquelas 

indicadas pela Comissão de Pós-graduação, ou outro processo de avaliação definido pela Comissão de 

Pós-graduação. 

 

Artigo 35 – Todo aluno de Mestrado deverá defender, perante uma Banca Examinadora, uma 

Dissertação que represente trabalho individual, original, fruto de atividade de pesquisa e que 

demonstre conhecimento do tema abordado. 

 

Artigo 36 – Todo aluno de Doutorado deverá defender, perante uma Banca Examinadora, uma Tese 

que represente trabalho individual, original, fruto da atividade de pesquisa, importando real 

contribuição para a área do conhecimento. 

 

Artigo 37 – A defesa final da Dissertação ou Tese deverá ser feita em sessão pública, em local e hora 

previamente divulgados, perante uma Banca Examinadora de três membros titulares e dois suplentes, 

para o Mestrado, e de cinco membros titulares e dois suplentes, para o Doutorado. 

 

§ 1o – Pelo menos um dos membros da Banca Examinadora da defesa de Dissertação de 

Mestrado e dois membros da defesa de Tese de Doutorado devem ser externos ao Programa de 

Pós-graduação do Instituto de Botânica. 

 

§ 2o – A Banca Examinadora, de Dissertação ou de Tese, emitirá parecer individual escrito, 

devendo a aprovação do trabalho ser feita por mais de 50% dos membros da Banca e constar 

de ata assinada pelos membros da Banca e pelo secretário do Curso. 

 

§ 3o – A defesa poderá ser presencial ou virtual (videoconferência) a critério da Comissão de 

Pós-graduação. 

 

CAPÍTULO IX – DA CONCESSÃO DE TÍTULOS ACADÊMICOS 

 

Artigo 38 – Para a obtenção do título são necessários: 

 

I – de Mestre 

 

a) mínimo de 25 (vinte e cinco) créditos em disciplinas;  

b) proficiência em Língua Inglesa para Mestrado; 

c) aprovação em Exame de Qualificação; 



d) conceito global igual ou superior a B; 

e) aprovação de uma Dissertação, correspondendo a 85 (oitenta e cinco) créditos; 

f) solicitação de homologação do título em até 5 (cinco) meses, a contar da data da defesa, 

improrrogável, acompanhada da seguinte documentação: 

– versão definitiva da Dissertação, atendidas as eventuais recomendações da Banca 

Examinadora; 

– CD contendo versão definitiva da Dissertação em PDF com até 100 MB, arquivo em Word 

com título, resumo e palavras-chave e arquivo com matéria informativa resumida da defesa 

para ser divulgado na página “Web” do Programa;  

– comprovante da submissão de artigo em periódico com seletiva política editorial; 

– comprovação da inexistência de pendências junto à Biblioteca e às Curadorias de Coleções 

Científicas, especialmente quanto à inclusão e devolução de material botânico; 

– comprovação do cumprimento das exigências da legislação vigente quanto à coleta, acesso e 

conservação do patrimônio genético. 

 

II – de Doutor 

 

a) mínimo de 40 (quarenta) créditos em disciplinas, 

b) proficiência em Língua Inglesa para Doutorado; 

c) conceito global igual ou superior a B; 

d) aprovação em Exame de Qualificação; 

e) aprovação de uma Tese, correspondendo a 165 (cento e sessenta e cinco) créditos; 

f) solicitação de homologação do título em até 5 (cinco) meses, a contar da data da defesa, 

improrrogável, acompanhada da seguinte documentação: 

– versão definitiva da Tese, atendidas as eventuais recomendações da Banca Examinadora; 

– CD contendo versão definitiva da Tese em PDF com até 100 MB, arquivo em Word com 

título, resumo e palavras-chave e arquivo com matéria informativa resumida da defesa para 

ser divulgado na página “Web” do Programa;  

– comprovante de aceite de artigo em periódico com seletiva política editorial; 

– comprovação da inexistência de pendências junto à Biblioteca e às Curadorias de Coleções 

Científicas, especialmente quanto à inclusão e devolução de material botânico; 

– comprovação do cumprimento das exigências da legislação vigente quanto à coleta, acesso e 

conservação do patrimônio genético. 

 

Artigo 39 – A banca de defesa da Dissertação de Mestrado ou da Tese de Doutorado somente será 

constituída após o cumprimento dos itens a, b, c e d do artigo 38, parte I - Mestre para Mestrado e 

parte II - Doutor para Doutorado e dentro do prazo para defesa na unidade de pós-graduação de 26 



(vinte e seis) meses para a Dissertação de Mestrado e de 48 (quarenta e oito) meses para a Tese de 

Doutorado, exceto nos casos de “Licença maternidade” oficialmente documentados, conforme normas 

vigentes da CAPES.  

 

§ 1o – O prazo mencionado no “caput” deste Artigo será computado a partir do início da 

primeira matrícula no Programa de Pós-graduação do aluno. 

 

§ 2o – A Comissão de Pós-graduação poderá autorizar o trancamento temporário de matrícula 

em casos especiais, plenamente justificados. 

 

§ 3o – O trancamento, se concedido, não poderá exceder dois períodos letivos, consecutivos ou 

intercalados. 

 

§ 4o – O período em que o aluno estiver com matrícula trancada será computado no prazo 

estabelecido neste Artigo. 

 

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 40 – Este Regimento poderá ser alterado por força de Lei ou conforme o estabelecido no item 

III do Art. 6o deste Regimento. 

 

Artigo 41 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-graduação, ouvido o Conselho 

de Curso e o Diretor Técnico de Departamento, quando cabível. 

 

Artigo 42 – A Portaria referente ao presente regimento entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

São Paulo, 04 de novembro de 2014 

 

 

 


