
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

REGIMENTO INTERNO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

EM BIOLOGIA CELULAR 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO E PÚBLICO ALVO 

 

Art. 1º – O Curso de Pós-graduação lato sensu em Biologia Celular (PGBC) objetiva 

através do aprimoramento acadêmico e profissional de portadores do diploma de nível 

superior das áreas biológicas, de saúde e agrária contribuir para a formação de recursos 

humanos habilitados para o ensino e pesquisa da biologia celular. 

 

Art. 2º – A PGBC é destinado a portadores de diploma de nível superior das áreas 

biológicas, da saúde e agrárias, com formação em Biologia, Farmácia, Nutrição, 

Enfermagem, Medicina, Biomedicina, Odontologia, Agronomia, Veterinária ou outras 

áreas afins. 

 

Art. 3º – A PGBC tem como público alvo, especificamente: 

 

I. Recém-graduados que buscam um aprofundamento nos conhecimentos em 

biologia celular; 

II. Profissionais das áreas biológicas, de saúde e agrárias cujos conhecimentos 

adquiridos possibilitarão melhoria da sua prática profissional; 

III. Professores da rede particular e pública de ensino, cuja especialização 

possibilitará melhoria nos métodos de ensino da biologia. 

 

CAPÍTULO II 

DO COLEGIADO E DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 4º – O Colegiado será constituído por todos os docentes do quadro permanente da 

PGBC e de 01 (um) representante do Corpo Discente. 

 

§ 1º – Entende-se como permanentes todos os professores que fazem parte do quadro de 

disciplinas do curso, sendo ela obrigatória ou optativa. 



§ 2º – O membro discente será indicado por seus pares. 

§ 3º – O Colegiado elegerá o coordenador e o vice-coordenador do curso entre os seus 

membros docentes. 

§ 4º – Em caso de substituição do Coordenador pelo Vice-Coordenador, qualquer 

membro titular do Colegiado poderá assumir como a vice-coordenação 

interinamente. 

§ 6º – O Colegiado reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

por convocação do Coordenador ou mediante solicitação de no mínimo 2/3 (dois 

terços) de seus membros. 

§ 7º – Além dos membros, descritos no caput deste artigo, o Colegiado contará com um 

secretario, com função exclusivamente executiva, diretamente vinculada ao 

Coordenador do curso. 

 

Art. 5º – São atribuições do Colegiado: 

 

I. Organizar, orientar, fiscalizar e coordenar as atividades do Curso; 

II. Eleger o Coordenador e o Vice-Coordenador; 

III. Deliberar sobre o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

de docentes; 

IV. Indicar as bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 

acordo com sugestões dos respectivos orientadores; 

V. Propor ao Departamento de Ciências Biológicas ou a Câmara de Pós-

Graduação e Pesquisa, quaisquer medidas julgadas úteis ao Curso; 

VI.  Elaborar e/ou revisar o Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do 

CONSEPE; 

VII. Aprovar os processos referentes a novas matrículas, trancamentos de 

matrícula dentro e fora do prazo, renovação de matrícula, remanejamento de 

matrícula, convalidação de créditos e aproveitamento de atividades; 

VIII. Homologar a ata de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso e 

encaminhá-la à Gerência Acadêmica, para emissão do Certificado de 

Especialista em Biologia Celular; 

IX. Deliberar sobre a inscrição de alunos especiais; 

X. Deliberar sobre o número de vagas por orientador em cada seleção; 

XI. Constituir anualmente a Comissão de Seleção de candidatos; 



XII. Aprovar as normas do processo seletivo e as Atas de seleção; 

XIII. Tomar conhecimento de recursos impetrados contra decisão do 

Coordenador e apresentar aos órgãos competentes, quando couber; 

XIV. Estabelecer o número de vagas do curso anualmente; 

XV. Decidir sobre a equivalência e o aproveitamento de componentes 

curriculares. 

 

Art. 6º – A Coordenação do curso será assumida por um Coordenador e um Vice-

Coordenador indicados pelo Colegiado entre seus pares docentes. 

 

§ 1º – O Coordenador e o Vice-Coordenador terão mandato de dois anos, sendo 

permitida recondução. 

§ 2º – O coordenador e vice-coordenador deverão ter a titulação mínima de mestre. 

 

Art. 7º – Compete ao Coordenador: 

 

I. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado nas quais terá, além do seu 

voto, o de qualidade, em caso de empate; 

II. Representar o Colegiado perante os órgãos das instituições participantes; 

III. Executar as deliberações do Colegiado e gerir as atividades do Curso; 

IV. Elaborar e encaminhar os relatórios anuais de atividades, após a apreciação 

do colegiado; 

V. Convocar reuniões para a eleição do coordenador e vice-coordenador; 

VI. Cumprir as decisões do colegiado do curso e dos órgãos superiores; 

VII. Submeter ao colegiado os membros do corpo docente a serem credenciados 

ou descredenciados; 

VIII. Remeter à Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA) a relação dos alunos a 

serem matriculados; 

IX. Comunicar à DAA e a PPPG o desligamento de discentes; 

X. Informar outras despesas necessárias à execução do curso; 

XI. Encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/UEFS 

a proposta do número de vagas do Programa, informando os docentes com 

encargos de orientação; 



XII. Encaminhar a relação dos aprovados à Gerência Acadêmica e a Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Art. 8º – Ao Vice-Coordenador compete substituir o Coordenador em suas ausências ou 

impedimentos, auxiliá-lo na execução das deliberações do Colegiado e executar as 

tarefas que lhe forem especificamente designadas pelo Colegiado. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE E DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 9º – O Corpo Docente da PGBC será integrado por professores portadores de título 

de Especialista, Mestre ou Doutor. 

 

Art. 10º – Os respectivos orientadores/orientandos serão indicados pelo Colegiado 

conforme entrevista realizada no período da seleção do candidato, em um prazo de até 

30 dias após o início do curso. 

 

Art. 11º – Os alunos terão um prazo de 90 dias, contados a partir do início do curso, 

para entregar ao Colegiado o projeto de pesquisa, que será encaminhado pelo 

coordenador do curso para pareceristas ad hoc. 

 

Art. 12º – O Colegiado emitirá o parecer conclusivo sobre a adequação do projeto de 

pesquisa, que será encaminhado aos discentes e seus respectivos orientadores para 

reformulação quando se fizer necessário. Neste caso, os alunos terão um prazo de 15 

dias, contados da data de devolução do projeto, para proceder às devidas correções e 

encaminhar ao colegiado do curso. 

 

Art. 13º – Pedidos de substituição de projetos só poderão ocorrer até o final do 6º mês 

do curso, contados a partir do início das aulas da respectiva edição do curso, 

acompanhados de documentos assinados pelo orientando e pelo orientador com as 

respectivas justificativas. Estes pedidos serão analisados pelo Colegiado que emitirá 

parecer sobre a aceitação ou não do mesmo. 

 



Art. 14º – Durante a disciplina Seminário em Biologia Celular, o aluno apresentará seu 

projeto de revisão ou de pesquisa bem como os resultados parciais e discussão. 

 

Art. 15º – A condução do projeto, seja de revisão bibliográfica ou atividade 

experimental, será realizada em horários alternativos, fora dos períodos destinados às 

aulas, a serem definidos pelo aluno juntamente com o orientador. 

 

Art. 16º – O Trabalho de Conclusão do Curso deverá ser apresentado sob forma de 

artigo científico e acompanhado das normas de publicação do periódico selecionado. 

 

Art. 17º – A solicitação de credenciamento para orientação e/ou atividade de ensino 

deverá ser feita por requerimento encaminhado pelo interessado ao Colegiado, 

especificando a linha de pesquisa a qual pretende vincular suas atividades. Esta 

solicitação deverá estar acompanhada de currículo Lattes atualizado e documentação 

que comprove os seguintes requisitos mínimos: 

 

I. Titulação mínima de Especialista; 

II. Formação vinculada à linha de pesquisa da PGBC que pretende atuar. 

 

§ 1º – O processo deverá ser analisado por um membro do corpo docente do Curso, 

cabendo ao Colegiado avaliar e deliberar sobre o credenciamento. 

§ 2º – A convite do Colegiado poderão ser credenciados docentes para atuarem apenas 

em atividades de ensino. 

 

Art. 18º – Os docentes credenciados terão as seguintes atribuições: 

I. Orientar e acompanhar o aluno no planejamento e execução do projeto de 

pesquisa; 

II. Acompanhar o aluno ao longo do Curso, na escolha e desenvolvimento de 

disciplinas e atividades; 

III. Diagnosticar problemas e dificuldades, que estejam interferindo no 

desempenho do aluno e orientá-lo na busca de soluções; 

IV. Encaminhar, ao Colegiado, relatório elaborado pelos orientandos e parecer 

sobre as atividades desenvolvidas pelo mesmo; 

V. Emitir parecer em processos solicitados pelo Coordenador do Colegiado; 



VI. Ministrar disciplinas; 

VII. Compor bancas e comissões julgadoras. 

 

Parágrafo único – A orientação de alunos é considerada atividade docente, sendo 

consignada na carga horária semanal do professor; 

 

Art. 19º – Poderá haver a qualquer tempo a mudança de orientador, por solicitação 

fundamentada do orientador ou do aluno, quando aprovada pelo Colegiado que indicará 

outro orientador. 

 

Art. 20º – Na falta ou impedimento do orientador, o Colegiado indicará um substituto. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADMISSÃO E MATRÍCULA DE ALUNOS 

 

Art. 21º – A seleção de candidatos ao Curso será aberta anualmente, mediante edital. 

 

§ 1º – A seleção terá como base uma prova escrita (peso 4), análise de histórico escolar 

do curso de graduação (peso 2), análise de currículo (peso 3) e entrevista (peso 1). 

§ 2º – Em casos de empate, a nota da prova escrita será usada como critério de 

desempate. 

§ 3º – Persistindo o empate, será utilizado como critério o currículo. 

§ 4º – O número de vagas para cada seleção, ressalvados os casos especiais, fica a 

critério do Colegiado do curso. 

§ 5º – No caso de desistência de algum candidato selecionado, serão convocados outros 

candidatos, seguindo a ordem de classificação. 

§ 6º – O número de vagas por orientador para cada seleção será aprovado pelo 

Colegiado. 

 

Art. 22º – A seleção para o curso será feita por uma Comissão de docentes 

permanentes. O Colegiado do Curso indicará anualmente o nome dos membros com as 

seguintes atribuições: 

 

I. Organizar e supervisionar o processo seletivo; 



II. Relacionar a documentação necessária para inscrição; 

III. Formular os instrumentos para aferição de conhecimento; 

IV. Entrevistar os candidatos; 

V. Conduzir o processo seletivo para o curso, encaminhando ao Colegiado as 

Atas de Seleção com a relação dos aprovados; 

VI. Responder, a requerimento do candidato encaminhado ao Coordenador, 

solicitação de esclarecimentos sobre as notas obtidas no processo seletivo.  

 

Art. 23º – Poderão se inscrever no processo seletivo para o Programa, os candidatos 

portadores de Diploma de graduação emitidos por cursos autorizados pelo Conselho 

Federal de Educação que  atendam aos requisitos exigidos pelo Edital de Seleção.  

 

Art. 24º – A critério do Colegiado e independentemente do processo seletivo regular, 

poderão ser matriculados, em disciplinas, portadores de diploma de graduação, na 

categoria de aluno especial, com direito a posterior creditação curricular. 

 

§ 1º – A matrícula como Aluno Especial deverá ser autorizada pelo Colegiado, mediante 

requerimento do interessado encaminhado ao Coordenador, onde constem as 

disciplinas para as quais solicita matrícula e exposição de motivos, mediante 

consulta aos professores responsáveis. 

§ 2º – O Aluno Especial poderá matricular-se, no máximo, em duas disciplinas.  

 

CAPÍTULO V 

DO CURRÍCULO E CREDITAÇÃO 

 

Art. 25º – Constituem componentes curriculares do PGBC: 

 

I. Disciplinas de pós-graduação; 

II. Pesquisa Orientada. 

 

Art. 26º – A disciplina Pesquisa em Biologia Celular é de responsabilidade da 

coordenação do Programa ou de um professor indicado pelo Colegiado. 

 



Art. 27º – As unidades de créditos do curso correspondem a 390 (trezentas e noventa) 

horas: 

I. 240 (duzentas e quarenta) horas para as disciplinas obrigatórias que visam 

fornecer o embasamento teórico e a atualização conceitual dos profissionais 

nas diferentes áreas relacionadas com a Biologia Celular; 

II. 90 (noventa) horas para as disciplinas optativas que visam o 

aprofundamento teórico-prático do aluno na área específica de sua 

monografia; 

III. 60 (sessenta) horas para a disciplina Pesquisa em Biologia Celular que tem 

por finalidade o acompanhamento do trabalho de pesquisa a ser 

desenvolvido pelo discente. 

 

§ 1º – Serão realizados encontros semanais, em horários determinados pelo colegiado, 

quando os discentes efetivarão os créditos das disciplinas obrigatórias e optativas. 

§ 2º – Apenas a disciplina Pesquisa em Biologia Celular será realizada em horário 

alternativo a ser combinado entre o professor responsável pela disciplina, o 

orientador e o discente. 

§ 3º – Todo o trabalho de pesquisa será realizado em horários alternativos, diferentes 

dos horários estabelecidos para as disciplinas. 

 

Art. 28º – As aulas teóricas deverão ser participativas, com auxílio de aplicativos 

computacionais, sempre que possível, com discussão de artigos científicos e 

desenvolvimento de atividades em grupo de forma a integrar os alunos, visando a 

melhor compreensão e assimilação dos conceitos e técnicas. As aulas práticas serão 

participativas, com os alunos na condição de executores, sob a orientação dos 

professores instrutores. 

 

Art. 29º – Concluída a carga horária prevista para cada disciplina, ficará a critério do 

professor o prazo para entrega das atividades referentes à mesma (avaliações, relatórios 

etc.), sob pena de reprovação na disciplina caso não seja obedecido o prazo. 

 

Parágrafo único – Os professores terão um prazo de 30 dias para fechamento do diário 

de classe e divulgação dos resultados. 

 



Art. 30º – O curso terá um caráter anual, com duração de 12 meses para integralização 

dos créditos e mais seis meses para conclusão e defesa da monografia. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AFERIÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

Art. 31º – A verificação da aprendizagem em cada disciplina ou atividade será feita 

mediante apuração da freqüência e atribuição de notas, numa escala de 0 (zero) a 10 

(dez).  

 

§ 1º – Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

em cada disciplina e freqüência não inferior a 75%. 

§ 2º – Os alunos que não atingirem a média mínima necessária para aprovação e/ou não 

atingirem a frequência mínima exigida poderão cursar a(s) disciplina(s) na 

próxima edição do curso ou, a critério do colegiado do curso, cursar em uma 

turma extra ou desenvolverão atividade(s) complementar (es) mediante parecer do 

colegiado do curso, sob orientação do professor responsável pela disciplina. 

 

Art. 32º – Será desligado do Programa o aluno que: 

I. For reprovado em mais de 25% dos componentes curriculares; 

II. Abandonar as atividades do curso sem justificativa, por mais de 30 (trinta) 

dias letivos; 

III. Não defender o trabalho final dentro dos prazos previstos no Artigo 30 deste 

Regimento; 

IV. Não obter aprovação no trabalho final por, pelo menos, dois dos três 

membros da banca examinadora; 

V. Por solicitação do orientador (com justificativa detalhada), avaliação e 

aprovação pelo Colegiado, após avaliação das considerações do aluno; 

VI. Não apresentar a documentação exigida no edital; 

VII. Não efetivarem todos os créditos dentro do prazo máximo para conclusão do 

curso, ou seja, 18 (dezoito) meses a contar do primeiro dia de aula. 

 



Art. 33º – Para obtenção do título de Especialista em Biologia Celular exigir-se-á,  além 

do cumprimento de todos os créditos em disciplinas e em pesquisa orientada, a 

apresentação, defesa e aprovação do Trabalho de Conclusão do curso.  

 

§ 1º – A redação do artigo científico deverá obedecer às normas estabelecidas pelo 

periódico selecionado. 

§ 2º – O julgamento final do Trabalho de Conclusão do curso será solicitado pelo 

orientador ao Coordenador do Colegiado, mediante requerimento que deverá 

conter sugestões de composição da comissão julgadora, declaração do Professor-

orientador de que o artigo está em condições de ser julgado; sugestão da data da 

defesa e o número de cópias correspondentes à composição da banca 

examinadora. 

§ 3º – Só será submetido a julgamento o artigo do aluno que tiver obtido todos os 

créditos exigidos em disciplinas e que tenha cumprido todas as demais atividades. 

§ 4º – Aprovada a Comissão Julgadora, o Coordenador encaminhará a cada examinador, 

exemplar da dissertação, bem como as disposições normativas e regimentais sobre 

o processo de julgamento. 

 

Art. 34º – O trabalho final será julgado por uma comissão indicada pelo Colegiado do 

Programa, considerando as sugestões do orientador, e composta de pelo menos 3 (três) 

membros titulares e 2 (dois) suplentes. 

 

§ 1º – Os membros da Comissão Julgadora deverão ter a titulação mínima de 

especialista. 

§ 2º – Pelo menos um membro da banca deverá ser externo ao Curso. 

§ 3º – O orientador será membro nato e presidente da comissão julgadora. 

§ 4º – As defesas dos Trabalhos de Conclusão do curso serão realizadas em sessões 

abertas ao público, seguida da argüição de cada examinador. 

§ 5º – A banca examinadora emitirá ao final da defesa parecer por escrito, enquadrando 

o Trabalho de Conclusão do Curso em uma das seguintes situações: aprovado (A), 

insuficiente (I) ou reprovado (R). 

§ 6º – Será considerado aprovado o candidato que obtiver pelo menos 2 (dois) pareceres 

de aprovação. 



§ 7º – Todos os resultados produzidos pelo pós-graduando, como parte das exigências 

do curso, são de propriedade da Universidade Estadual de Feira de Santana e 

Instituições parceiras. 

§ 8º – Os alunos que obtiverem conceito insuficiente terão um prazo de 90 dias para 

reapresentarem a mesma, conforme determina a Resolução CONSEPE 201/2011 e 

somente poderão ser reapresentado para mais uma reavaliação. 

 

Art. 35º – Aprovada o Trabalho de Conclusão do Curso, o aluno deverá encaminhar à 

Secretaria do Colegiado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a versão definitiva, 

devidamente corrigida e assinada pelo orientador. 

 

§ 1º – O número de cópias a serem entregues será definido pelo Colegiado. 

§ 2º – Além das cópias impressas da dissertação, o aluno deverá entregar à Secretaria do 

Colegiado, cópia completa em meio magnético. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS DIPLOMAS 

 

Art. 36º – Aos alunos que cumprirem os requisitos do Programa serão conferidos 

diplomas de Especialista em Biologia Celular, acompanhados do respectivo histórico 

escolar emitido de acordo com a legislação vigente. 

 

Parágrafo único – A concessão dos diplomas aos alunos da PGBC está condicionada, 

além do cumprimento e aprovação na creditação relacionada no Art 27º, a entrega da 

versão final do Trabalho de Conclusão do Curso na secretaria do programa em formato 

digital e devidamente encadernada em número e padrões vigentes definidos pelo 

colegiado. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 37º – Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Colegiado 

da PGBC, no limite de suas atribuições. 

 



Art. 38º – Este Regimento poderá ser alterado por sugestão da maioria dos membros do 

Colegiado e homologado pelo CONSEPE/UEFS. 

 

Art. 39º – O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação 

pelo CONSEPE/UEFS. 




