
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO RURAL

NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMENTO DO MESTRADO EM
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS, ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO

Artigo 1 O Programa de Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento Rural
(PADR), nível Mestrado Acadêmico da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE) tem por objetivo:

a) Formar docentes, visando à melhoria da qualidade do ensino
universitário na área de concentração oferecida.

b) Formar pesquisadores capazes de desenvolver e dirigir pesquisas nas
áreas de agronegócio e do desenvolvimento rural.

c) Desenvolver pesquisas e estudos e prestar consultorias centradas no
agronegócio e no desenvolvimento rural, abrangendo a gestão de
empresas rurais, os mercados agroindustriais, as políticas públicas para o
desenvolvimento sustentável no meio rural.

d) Contribuir para ampliar o conhecimento dos docentes, pesquisadores e
profissionais, atuantes nas áreas de gestão de agronegócios e de políticas
públicas e planejamento para o setor rural.

e) Fortalecer o intercâmbio com instituições locais, regionais, nacionais e
internacionais, que visem contribuir para a melhoria da gestão das
empresas rurais, dos mercados agroindustriais, das políticas públicas
rurais e do desenvolvimento rural sustentável.

Artigo 2 O PADR será supervisionado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG),
por meio da Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação (CPPG),
obedecendo às Normas Gerais dos Programas de Pós-Graduação, às demais
disposições estatutárias e regimentais da UFRPE e estas Normas Internas.

Artigo 3 O coordenador e o substituto eventual serão referendados pelo CCD e
nomeados pela reitoria para um mandato de 2 (dois) anos, após eleição



majoritária, realizada pelo corpo docente, discente e de pesquisa do
Programa. O coordenador deve ser Docente Permanente do PADR.

Parágrafo 1º As normas para o processo eletivo para Coordenador e Substituto
eventual serão semelhantes às que regem o processo eletivo para a
Direção Acadêmica da UFRPE.

Parágrafo 2º O mandato do Coordenador pode ser renovado por até 1 vez, por meio
da eleição majoritária.

Artigo 4 As atribuições da coordenação e do Colegiado de Coordenação Didática
(CCD) constam da Seção V do Regimento Geral da UFRPE,
complementadas pelas Normas Gerais dos cursos de Pós-graduação e por
esta Norma Interna.

Artigo 5 Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), por meio de sua
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, cabe fiscalizar o fiel cumprimento
das disposições presentes nestas Normas Internas.

Artigo 6 O PADR é estruturado em 2 (duas) Áreas de Concentração: a) Gestão,
Mercados, Agronegócio e Competitividade e b) Políticas Públicas e
Desenvolvimento Rural Sustentável.

Artigo 7 O PADR nível Mestrado Acadêmico terá duração mínima de 12 (dose)
meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da matrícula
inicial. O curso será desenvolvido em dois períodos regulares por cada ano
letivo.

Parágrafo 1º É condição para a obtenção do título de Mestre a aprovação em defesa
pública e presencial de trabalho de dissertação de sua autoria, elaborado
sob supervisão de seu Orientador, no qual o aluno demonstre domínio
atualizado do tema escolhido, sem prejuízo das condições adicionais
descritas nesta norma.

Parágrafo 2º É obrigatório ao aluno bolsista de mestrado dispor de 40 horas
semanais a serem cumpridas presencialmente no PADR.

Parágrafo 3º O aluno bolsista deverá dedicar o tempo descrito no parágrafo 2º nos
laboratórios do PADR, para estudos, presença em sala de aula,
elaboração de artigos e demais atividades de pesquisa definidas pelo
orientador.

Parágrafo 4º A frequência do aluno bolsista deverá ser apurada mensalmente em
folha de frequência para as atividades extraclasse e em diário de classe
para as atividades em sala de aula.

Artigo 8 Em casos excepcionais, devidamente justificados, os prazos estabelecidos
no artigo 7º poderão ser dilatados até o máximo de 6 (seis) meses, a critério
do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do Programa.

Parágrafo 1º A Decisão deverá ser informada à Coordenadoria dos Programas de
Pós- Graduação (CPPG).



Parágrafo 2º Somente poderá se matricular no semestre adicional o aluno que tenha
sua solicitação de prorrogação apreciada e aprovada pelo CCD.

Parágrafo 3º É vedado dilatar o prazo do curso para os alunos que não tenham
cumprido 24 (vinte e quatro) créditos.

Artigo 9 Ao término do primeiro ano do curso o aluno deverá ter cumprido 24 (vinte
e quatro) créditos.

Parágrafo 1º No primeiro semestre do curso, o mestrando deverá se matricular nas
Disciplinas Obrigatórias do Tronco Comum.

I – Por Disciplinas Obrigatórias do Tronco Comum
entende-se o conjunto de disciplinas comuns a todos os alunos.

II – Por Disciplinas Optativas por linha de pesquisa e
Optativas entende-se o conjunto de disciplinas de cada linha de
pesquisa que pode ser escolhida para complementar a formação
do mestrando.

Parágrafo 2º No segundo semestre, o mestrando deverá se matricular nas disciplinas
Optativas e Eletivas por linha de pesquisa. A indicação das disciplinas a
serem cursadas deverá ser feita pelo orientador.

Parágrafo 3º O aluno que não concluir as disciplinas no prazo do caput deve requerer
por escrito junto à Coordenação do PADR a matrícula no ano
subsequente, justificando as razões do não cumprimento. A solicitação
deve ter a concordância ou parecer do Orientador e será analisada pelo
CCD do PADR. Requerimentos de matrícula que não contemplam estes
termos serão indeferidos.

Parágrafo 4º No caso de aluno re-ingressante no Curso, o prazo limite para concluir
e defender a dissertação é de um ano, a contar da primeira matrícula
dessa segunda inserção, que deverá ser feita através de seleção no
Programa.

CAPÍTULO II
DO CORPO DOCENTE

Artigo 10 O Corpo Docente do PADR será constituído por professores da UFRPE com
nível de doutor, de acordo com os critérios do Conselho Nacional de
Educação (CNE) no que concerne a sua titulação ou desempenho acadêmico
que serão credenciados no Corpo Docente Permanente.

Parágrafo 1º Mediante aprovação do CCD poderão atuar como Docente Colaborador
os Professores efetivos de outras instituições Federais e Estaduais de
ensino superior do País, obedecidos critérios de titulação ou
desempenho.

Parágrafo 2º Poderá ser credenciado ao corpo docente como Docente Colaborador os
técnicos e pesquisadores nacionais ou estrangeiros com vínculo
empregatício, obedecidos os critérios de titulação ou desempenho
acadêmico do caput, até o limite de 30% do total de corpo docente
permanente.



Artigo 11 O credenciamento e o descredenciamento de qualquer membro do Corpo
Docente deverão ser aprovados pelo CCD.

Artigo 12 Não será credenciado o professor que apresentar produção científica nos
últimos três anos inferior a 150 pontos, de acordo com os critérios do
utilizados pela CAPES na avaliação dos Programas de Pós-graduação
Stricto Sensu para a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo,
exceto os recém-doutores.

Parágrafo 1º São considerados recém-doutores, professores, pesquisadores, técnicos
titulados nos últimos 5 (cinco) anos.

Parágrafo 2º Em casos excepcionais será admitido pelo CCD o credenciamento no
Corpo Docente Permanente de candidatos com pontuação abaixo do
estabelecido no caput, sendo condição para permanência do PADR a
produção científica equivalente a 200 pontos nos três anos
subsequentes.

Artigo 13 Qualquer membro do Corpo Docente deverá ser descredenciado se não
atender ao artigo 13, salvo em casos devidamente justificados e aceitos pelo
CCD.

Parágrafo Único A avaliação para descredenciamento deverá ser realizada pelo CCD, de
forma concomitante com a avaliação trienal do Programa pela CAPES.

CAPÍTULO III
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PADR

Artigo 14 A estrutura administrativa do PADR compõe-se de Coordenação, Colegiado
de Coordenação Didática e Secretaria.

Parágrafo Único A composição e as atribuições do CCD, assim como as atribuições da
Coordenação do PADR, constam da Secção V do regimento Geral da
UFRPE e são complementadas pelas Normas Gerais da PRPPG e pelo
presente documento.

Artigo 15 A Coordenação do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural
cabe a um Colegiado pleno, presididos por seu Coordenador.

Parágrafo 1º O Colegiado Pleno terá caráter consultivo, e servirá para guiar decisões
que envolvam todo o programa.

Parágrafo 2º O Colegiado Pleno reunir-se-á ordinariamente anualmente e
extraordinariamente quando necessário, por convocação do
Coordenador ou por solicitação da maioria simples de seus membros.

Artigo 16 O Coordenador do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural
será escolhido por processo eletivo, pelos docentes do PADR, de acordo
com as normas da UFRPE.

Artigo 17 São atribuições do Colegiado de Coordenação Didática:



a) Aprovar e fiscalizar as atividades do Mestrado,
sistematizar e organizar as bases curriculares,
fluxogramas, ementas, programas, estrutura metodológica
e referencial bibliográfico das disciplinas que compõem a
sua matriz curricular.

b) Propor e aprovar normas, procedimentos e rotinas de
funcionamento do curso.

c) Propor modificações no projeto pedagógico do Mestrado e
neste Regimento Interno, remetendo-as ao Pró-reitor de
Pós-graduação (PRPG) para submissão às demais
instâncias e colegiados superiores da UFRPE e da CAPES.

d) Deliberar sobre processos referentes aos pedidos de
licença, transferência, dispensa de disciplina por
aproveitamento de estudos, adaptação, matrícula em
disciplinas vinculadas a outros cursos de pós-graduação
stricto sensu reconhecidos, ou lato sensu de instituições
credenciadas, validação de créditos, prorrogação de prazo
para conclusão de dissertação, desligamento, reingresso.

e) Aprovar a indicação da Comissão de Seleção para o
Mestrado, bem como os critérios que serão utilizados para
seleção de candidatos ao Mestrado.

f) Homologar a constituição das comissões julgadoras dos
trabalhos de conclusão do Mestrado.

g) Homologar o resultado da avaliação final das dissertações.
h) Realizar o credenciamento de novos membros do corpo

docente para integrarem o Programa, bem como o
recredenciamento e o descredenciamento.

i) Deliberar a respeito das irregularidades ou infrações
disciplinares cometidas por docentes ou discentes,
integrantes do Mestrado, conforme o Regimento Geral da
UFRPE.

j) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Geral
da UFRPE, as Normas Gerais dos Programas de Pós
Graduação stricto sensu e este Regimento Interno, assim
como as demais decisões emanadas dos órgãos superiores.

k) Deliberar, no âmbito da sua competência, sobre os casos
omissos, especiais e questões não previstas neste
Regimento.

l) Indicar Comissão Disciplinar, Comissão de Avaliação e
Comissão Didática, quando for necessário, e, com base
nos pareceres, deliberar no âmbito de sua competência.

Parágrafo Único As competências adicionais do CCD são as constantes do Regimento
Geral da UFRPE e/ou em suas Normas Internacionais.

Artigo 18 São atribuições do Coordenador do Mestrado:

a) Convocar, integrar e presidir as reuniões dos Colegiados
do Mestrado, nas quais terá direito a voto e ao voto de
desempate.



b) Executar as deliberações do Colegiado e gerenciar as
atividades administrativas e acadêmicas do curso,
incluindo a definição do calendário de atividades, horário
de aulas, agendamento de exames de qualificação e de
defesa de dissertações, constituição de comissões
examinadoras dos trabalhos de conclusão (exame de
qualificação, pré-bancas e bancas finais), deferimento de
solicitações de matrícula de alunos especiais, prospecção
de novos professores, dentre outras.

c) Avaliar sistematicamente o conteúdo dos programas das
disciplinas e a qualidade das aulas, através da observação,
e análise dos materiais distribuídos para os alunos e zelar
pela qualidade do Mestrado, aferida por parâmetros
oficiais e outros de interesse da UFRPE.

d) Apoiar sistematicamente o corpo docente e discente em
ações que visem a melhoria da qualidade do Mestrado,
promovendo o seu permanente aperfeiçoamento.

e) Assegurar, junto à universidade, a infraestrutura necessária
ao funcionamento do Mestrado, envolvendo a organização
dos espaços, higiene, conforto, segurança, apoio
informativo e material de apoio didático para o corpo
docente e discente envolvidos no curso.

f) Exercer a representação do Mestrado.
g) Zelar pela viabilidade econômica do Mestrado.
h) Decidir ad referendum do Colegiado do Mestrado, em

casos de urgência.
i) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Geral

da UFRPE e este Regimento Interno, assim como as
decisões emanadas dos órgãos superiores.

j) Efetuar o desligamento dos alunos que não atenderem ao
disposto desta norma.

Parágrafo Único As competências adicionais do Coordenador são as constantes no
Regimento Geral da UFRPE e/ou suas Normas Institucionais.

Artigo 19 São atribuições da Secretaria:

a) Responder pela escolaridade da Pós-Graduação.
b) Apoiar administrativamente à Coordenação.
c) Realizar semestralmente, antes do período de matrícula,

ou a qualquer tempo por solicitação da matrícula, ou a
qualquer tempo por solicitação da coordenação,
levantamento dos alunos que não atenderam aos critérios
de desempenho do Regimento Geral da UFRPE ou em
suas Normas Institucionais.

CAPÍTULO IV
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO



Artigo 20 A inscrição para seleção ao Programa deverá ser feita na CPPG/PRPG, em
período estabelecido no Calendário Acadêmico.

Parágrafo Único Os critérios para o processo seletivo e os documentos necessários para
tanto constarão em Edital publicado pela CPPG/PRPG especificamente
para este fim, além do Complemento de Edital publicado
Simultaneamente pelo PADR, em período estabelecido no Calendário
Acadêmico.

Artigo 21 Os candidatos serão selecionados por uma Comissão Seleção, indicada pelo
CCD, designada especificamente para este fim, à qual inicialmente compete
analisar e decidir pela validade das inscrições e certificar sua homologação.

Artigo 22 A Comissão de Seleção deverá ser constituída por 3 (três) membros
doutores indicados e homologados pelo CCD.

Artigo 23 A seleção dos candidatos ao Programa será feita mediante as regras que
constarem no Complemento do Edital publicado pelo PADR
especificamente para o processo seletivo.

Parágrafo 1º A Comissão de Seleção deverá encaminhar ao CCD um relatório com
os resultados finais do processo de seleção, que deverá ser analisado,
homologado e encaminhado à CPPG para que a mesma dê
conhecimento aos candidatos, conforme período estabelecido no
Calendário Acadêmico.

Parágrafo 2º O resultado da seleção terá validade somente para a matrícula inicial no
período letivo para o qual o candidato foi aprovado.

Parágrafo 3º A admissão ao Programa não implicará, obrigatoriamente, a concessão
de bolsa de estudos ao candidato.

Parágrafo 4º Candidato que tenha vínculo empregatício deverá ter a liberação
integral durante o dia (comprovada e oficialmente) de sua instituição de
origem por um período de 24 (vinte e quatro) meses para cursar o
Mestrado.

Artigo 24 O aluno especial poderá ingressar no Programa, em qualquer semestre,
desde que satisfaça os seguintes requisitos.

a) Disponibilidade de vaga na disciplina pleiteada
b) Apresentação dos documentos exigidos em Edital

publicado especificamente para este fim.
c) Solicitação de inscrição em formulário próprio fornecido

pela CPPG no prazo estabelecido pelo calendário escolar
da Pós-Graduação.

d) Inscrição homologada e deferida pelo CCD.

Parágrafo 1º Poderão se inscrever em Disciplina(s) do PADR, na qualidade de aluno
especial, alunos regulares de Programas ou Cursos de outras instituições
de ensino superior ou sem vínculo com qualquer PPG, desde que sejam
encaminhados oficialmente para a Coordenação do PADR.



Parágrafo 2º O aluno especial estará sujeito às mesmas normas dos alunos regulares
com relação à frequência e à avaliação do aproveitamento, sendo-lhes
conferido o número correspondente de créditos e o respectivo conceito.

Parágrafo 3º A obtenção de créditos pelo aluno especial não lhe outorga o direito de
matrícula ou preferência no PADR, ficando seu ingresso condicionado
ao processo de seleção.

Parágrafo 4º O aluno especial poderá se matricular em até 2 (duas) disciplinas por
período letivo, podendo a matrícula ser renovada por mais 1 (um)
período acadêmico, desde que aprovado pelo CCD do Programa,
conforme requisitos do caput deste artigo, sendo vedada a matrícula em
mais de 4 (quatro) disciplinas.

Artigo 25 A inscrição de alunos portadores de diploma de Graduação e, ou, Pós-
Graduação (Mestrado), emitidos no exterior, deve ser precedida de uma
análise pelo CCD, para verificar equivalência dos títulos apresentados com
os diplomas expedidos no País, com posterior encaminhamento ao CEPE.

Artigo 26 A seleção de alunos estrangeiros será regida de acordo com a legislação em
vigor.

CAPÍTULO V
CONCESSÃO DE BOLSAS

Artigo 27 O PADR poderá ou não dispor de bolsas de estudo para concessão ao corpo
discente, estando essa disponibilidade vinculada à política das agências de
fomento ligadas à formação de recursos humanos, ciência e tecnologia do
País.

Artigo 28 O CCD do PADR nomeará uma Comissão de Gestão de Bolsas (CGB),
composta pelo Coordenador do Programa e dois docentes permanentes,
indicados pelo próprio colegiado.

Artigo 29 O estabelecimento da distribuição preferencial de bolsistas é baseado
exclusivamente no mérito do candidato à bolsa, seguindo a ordem
decrescente do resultado do processo seletivo.

Artigo 30 A bolsa será alocada ao aluno por um período inicial de 12 (doze) meses,
salvo, condições específicas impostas pelas agências de fomento.

Parágrafo 1º O bolsista poderá solicitar junto à CGB a prorrogação de concessão de
bolsa por igual período, desde que atenda a todos os seguintes requisitos
na data de proposição:

a) Não ter mais que uma disciplina conceito “C”.
b) Comprovar a submissão de um artigo, com seu orientador,

em revista indexada pela CAPES ou comprovar a
aprovação de um trabalho completo e anais de eventos
com seu orientador.

c) É vedada a utilização dos artigos para fins de qualificação
e defesa (Art. 55 e 56).



Parágrafo 3º A solicitação que trata o caput deste artigo deverá ser formalizada até
um mês antes do término da bolsa, sob pena de indeferimento.

Artigo 31 Compete à CGB:

a) Estabelecer a distribuição preferencial de bolsistas no
primeiro período letivo de realização do Curso.

b) Avaliar o desempenho dos bolsistas ao final de cada
período letivo, para fins de renovação de bolsas.

c) Suspender, reativar, substituir e cancelar bolsas
d) Avaliar os relatórios semestrais de atividades dos discentes.
e) Fazer cumprir os critérios para concessão de bolsas

estabelecidos pelas agências de fomento, pelas normas
internas da UFRPE e normas complementares.

Artigo 32 Após a avaliação das solicitações de renovação de bolsas existentes a CGB
efetuará a alocação de bolsas para os novos candidatos.

Artigo 33 Perderá a concessão da bolsa o aluno que:

a) Deixar de atender os critérios de concessão de bolsas
estabelecidos pelas agências de fomento ou pelas normas
estabelecidas na resolução 601/2010 do CEPE-UFRPE ou
resolução posterior.

b) Apresentar frequência mensal inferior a 70% das
atividades extraclasse no laboratório do PADR, salvo em
casos justificados pelo orientador.

c) Obtiver conceito “D” em qualquer Disciplina.
d) Solicitar Trancamento de matrícula no Programa.
e) Completar 24 (vinte e quatro) meses de Curso para o Nível

de Mestrado, observado o Artigo 26, parágrafo 1.
f) Não atender aos requisitos para renovação de Bolsa.

CAPÍTULO VI
DA ORIENTAÇÃO

Artigo 34 Cada aluno terá um Orientador, designado pelo CCD e, no máximo, 2 (dois)
Coorientadores escolhidos pelo Orientador.

Artigo 35 A definição do orientador do mestrando ficará a cargo do Coordenador de
Curso e será analisada pelo CCD, antes do início do primeiro semestre
letivo, e a dos Coorientadores antes da apresentação do Projeto de Pesquisa
ao CCD, ou seja, antes da matrícula no terceiro período letivo.

Artigo 36 A mudança de Orientador poderá ser solicitada ao CCD tanto pelo aluno,
como pelo Orientador, mediante requerimento escrito ao Coordenador do
Curso, com exposição de motivos.

Parágrafo 1º Havendo mudança de Orientador após iniciada a preparação da
Dissertação, o Tema de Pesquisa somente será mantido com a
concordância do antigo orientador, formalizada pelo CCD.



Parágrafo 2º É vedado o pedido de dilatação de prazo do curso em casos de
deferimento de alteração de Orientador pelo CCD.

Parágrafo 3º A mudança de orientador somente será deferida caso a parte solicitante
apresente um orientador substituto, credenciado pelo PADR, que aceite
assumir as atividades do orientando.

Artigo 37 Cabe ao Orientador:

a) Auxiliar e participar na elaboração do Projeto de Pesquisa
da Dissertação.

b) Estimular o aluno na participação de eventos técnicos-
científicos.

c) Incentivar o aluno para a publicação de trabalhos
científicos.

d) Presidir a banca de Defesa da Dissertação.
e) Orientar o aluno na produção dos artigos obrigatórios.
f) Relatar ao Coordenador e ao Colegiado eventuais

dificuldades encontradas no processo de orientação, bem
como o desempenho do aluno nas atividades de pesquisa.

CAPÍTULO VII
DA MATRÍCULA E DO TRANCAMENTO NA DISCIPLINA E NO PROGRAMA

Artigo 38 A matrícula dos candidatos selecionados será feita no período estabelecido
no calendário Acadêmico da Pós-Graduação.

Parágrafo 1º Os alunos selecionados para Mestrado só poderão ser matriculados
mediante a apresentação na Coordenação do Programa do diploma ou
certificado de conclusão de Curso de Graduação.

Parágrafo 2º Os alunos regulares devem renovar semestralmente a matrícula, mesmo
aqueles que já tenham concluído os créditos, caso contrário, serão
considerados desistentes.

Parágrafo 3º Alunos que integralizaram seus créditos devem se matricular
semestralmente em “Trabalho de Dissertação”, sem direito a crédito, até
o prazo final para a conclusão do Curso.

Artigo 39 O aluno poderá solicitar à coordenação do Programa, com anuência do
Orientador, o trancamento de matrícula em Disciplina, antes de transcorrido
¼ (um quarto) das atividades da mesma.

Parágrafo 1º Não será admitido mais de um trancamento de matrícula por Disciplina,
exceto por motivo de doença ou de força maior, devidamente
comprovado, analisado e homologado pelo CCD

Artigo 40 O aluno poderá solicitar o acréscimo ou substituição de uma ou mais
disciplinas, de acordo com o Calendário Acadêmico, observada a
disponibilidade de vaga, desde que obtida a concordância de seu orientador.



Artigo 41 O aluno, com aquiescência do Orientador e aprovação do CCD, poderá
solicitar trancamento de matrícula no Programa por motivo de extrema
relevância, até o prazo máximo de 6 (seis) meses, sendo o período de
trancamento contado dentro do prazo de integralização do Curso.

Parágrafo Único Não será permitido o trancamento da matrícula no Programa do aluno
que:

a) Estiver cursando o primeiro período letivo;
b) Estiver no período de prorrogação.

CAPÍTULO VIII
DO REGIME DIDÁTICO

Artigo 42 A matriz curricular do PADR é composta por Disciplinas Obrigatórias,
Eletivas e Optativas.

Parágrafo Único O conteúdo programático de cada disciplina deverá ser aprovado pelo
CCD do PADR.

Artigo 43 O aproveitamento de cada Disciplina será avaliado por meio de verificações
de aprendizagem, seminários, trabalhos e, ou projetos, bem como pela
participação e interesse demonstrado pelo aluno e expresso em conceito, de
acordo com a seguinte escala:

“A” Excelente 9,0 – 10,0 (com direito
a crédito)

“B” Bom 7,5 – 8,9 (com direito a
crédito)

“C” Regular 6,0 – 7,4 (com direito a
crédito)

“D” Reprovado 0,0 – 5,9 (sem direito a
crédito)

Parágrafo 1º Os conceitos “A”, “B” e “C” aprovam e o “D” reprova, sendo permitido
ao aluno a repetição de Disciplina, por uma única vez.

Parágrafo 2º O conceito obtido após a repetição da(s) Disciplina(s), anteriormente
conceito “D”, será utilizado para o cálculo da média no semestre de sua
repetição.

Parágrafo 3º Para fins de apuração de aproveitamento, receberá o conceito “D” o
aluno que deixar de comparecer a mais de 25% (vinte e cinco por
cento) da carga horária programada na(s) Disciplina(as) cursada(s).



Parágrafo 4º Os professores deverão enviar à Coordenação do PADR a avaliação
final das Disciplinas, no prazo estabelecido pelo Calendário Acadêmico
da Pós-Graduação.

Parágrafo 5º A média de aproveitamento será calculada através da média ponderada
em que os conceitos com os valores “A” = 4, “B” = 3, “C” =2, “D” = 0
e o número de créditos das Disciplinas como pesos.

Artigo 44 O aluno poderá, com autorização do CCD, realizar atividades e trabalhos, ou
cursar Disciplinas fora da sede do PADR, no país ou no exterior.

Artigo 45 O controle da integralização curricular será feito pelo sistema de créditos,
correspondendo 1 (um) crédito a 15 (quinze) horas aulas.

Artigo 46 Poderão ser aceitos, a critério do CCD, créditos de Programas ou Cursos de
Pós-Graduação obtidos em outras universidades nacionais ou estrangeiras
credenciadas.

Artigo 47 Para revalidação dos créditos deverão ser levados em consideração a
instituição ministrante, a época de realização, o conteúdo programático, a
carga horária, o número de créditos e só serão revalidados créditos em
Disciplinas em que se obteve conceito “A” ou “B”.

Artigo 48 Alunos transferidos de outros Programas ou Cursos de Pós-Graduação
poderão ter seus créditos aprovados em até o máximo de 2/3 (dois terços) do
número total de créditos exigidos para se obter o grau de Mestre.

Artigo 49 Disciplinas transferidas de outras instituições, uma vez aprovadas pelo
CCD, constarão créditos não computados para o cálculo da média geral, e
receberão o conceito “T” (Transferidas). Disciplinas revalidadas da mesma
instituição, uma vez aprovadas pelo CCD, contarão créditos, não
computados para o cálculo da média geral, e receberão o conceito de “R”
(Revalidadas).

Artigo 50 O mestrando deve integralizar um mínimo de 40 créditos distribuídos entre
quatro disciplinas do tronco comum (16 créditos), três disciplinas eletivas
por linha de pesquisa (09 créditos), uma disciplina optativa (03 créditos) e a
dissertação (16 créditos).

Parágrafo Único Cada crédito corresponde a 15 (quinze) horas/aulas teóricas.

Artigo 51 O PADR terá, para o curso de Mestrado Acadêmico, duas linhas de pesquisa.

a) Gestão, Mercados, Agronegócio e Competitividade.
b) Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural Sustentável.

CAPÍTULO IX
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Artigo 52 O aluno do PADR deve prestar exame de proficiência em idioma estrangeiro
– Inglês, Espanhol ou Francês no terceiro mês do ano de ingresso no PADR.



Parágrafo 1º Alunos estrangeiros também deverão prestar exame de suficiência em
Língua Portuguesa no início do primeiro semestre letivo.

Parágrafo 2º Para fins de avaliação nos exames será atribuído conceito ”S” =
satisfatório e “NS” = não satisfatório.

Parágrafo 2º O aluno que não obtiver o conceito “S” poderá se submeter a um novo
exame do décimo mês do ano de ingresso no PADR.

Artigo 53 É facultado ao PADR realizar o exame de idiomas já na fase de seleção,
figurando a prova como uma das etapas eliminatória e classificatória do
certame de seleção para ingresso no Mestrado.

Parágrafo Único A aplicação da prova a que se refere o caput do artigo poderá ser feita
por instituições externas à UFRPE, de reconhecida competência em
exames de proficiência, ficando o custo de sua aplicação a cargo do
candidato.

CAPÍTULO X
ATIVIDADES ACADÊMICAS OBRIGATÓRIAS

Artigo 54 Entendem-se como atividades acadêmicas obrigatórias aquelas relacionadas
com a Prática de Pesquisa e Prática de Ensino.

Parágrafo 1º A prática de pesquisa se compõe de duas etapas: a) o Exame de
Qualificação, efetuado até o final do terceiro período letivo cursado; e
b) a Pré-Banca de Defesa da Dissertação (opcional), efetuada entre a
qualificação e a defesa.

Parágrafo 2º A Prática de Pesquisa Obrigatória é uma atividade que tem como
objetivo adicional promover a integração entre os Programas de
Pós-Graduação e de Graduação da UFRPE, dos cursos de
Administração, Agronomia, Economia ou áreas afins, através do
Projeto Integração Graduação/Pós- Graduação, com duração de até 120
horas de trabalho interligado entre o mestrando, seu orientador e o
aluno de graduação.

Parágrafo 3º A prática de ensino envolve o estágio docência, cujas regras serão
explicitadas neste Regimento.

CAPÍTULO XI
PRODUÇÃO
CIENTÍFICA

Artigo 55 Ao longo do mestrado, o aluno deverá comprovar o envio de, ao menos, um
artigo para periódico que esteja indexado nas bases Scielo, Scopus, JCR/ISI
ou que pertença ao estrato B1 ou superior no Qualis/CAPES, para a área de
Administração, Ciências Contábeis e Turismo.

Parágrafo 1º Servirão como forma de comprovação a cópia de submissão, a carta de
recebimento ou aceite do artigo no periódico ou documento afim.

Parágrafo 2º Os artigos deverão ser elaborados em co-autoria com o orientador e
coorientador e, opcionalmente, com participação de docentes do PADR.



Parágrafo 3º Não serão aceitos artigos aprovados ou submetidos antes do ingresso do
aluno no PADR ou que estejam rejeitados na data de comprovação junto
à secretaria.

Parágrafo 4º É condição irrevogável que, no momento do Depósito para Defesa o
artigo esteja submetido por um período superior a 60 dias, salvo se
estiver aceito para publicação.

Parágrafo 5º É vedado o uso do mesmo artigo por mais de um aluno, para fins de
atendimento à norma do caput.

Artigo 56 O artigo deve ser submetido antes do depósito da defesa.

Parágrafo 1º O aluno, ou seu orientador, somente poderá realizar o depósito para
defesa com a comprovação de submissão, observado o Parágrafo 4º do
Artigo 55.

Parágrafo 2º Serão indeferidas as solicitações de defesa que não atenderem ao
disposto do artigo 55, gerando as consequências previstas nesta norma,
inclusive para fins de desligamento.

CAPÍTULO XII
DO ESTÁGIO DOCÊNCIA

Artigo 57 O estágio docência faz parte da prorrogação acadêmica do PADR,
regulamentado de acordo com os critérios da CAPES e com a resolução do
CEPE Nº 26/00.

Artigo 58 O estágio será limitado a 01 (um) semestre letivo, restrito a 01 (uma) turma
e 01 (uma) disciplina por semestre.

Artigo 59 O estágio deverá ser realizado em disciplina de graduação oferecida pelo
Departamento de Economia (DECON) ao qual o PADR está vinculado ou
em disciplinas de outros departamentos, desde que estejam relacionadas
com a grade curricular do PADR, a critério do CCD.

Artigo 60 O estágio docência somente poderá ser realizado após o aluno cursar as
disciplinas obrigatórias, devendo ser efetivado a partir do 2º semestre.

Artigo 61 O estágio deverá ser solicitado pelo estudante, com o aval de seu orientador,
ao coordenador do curso de Pós-Graduação, no semestre anterior ao da
efetivação do mesmo, devendo ser submetido ao CCD do Curso.

Artigo 62 O estágio é obrigatório, caso a concessão da bolsa seja condicionada a esta
atividade pelo órgão de fomento, e facultativo para os demais alunos.

Artigo 63 A coordenação do curso enviará à CCPG-PRPPG a relação dos alunos a
serem matriculados em Estágio Docência no Semestre, com as respectivas
disciplinas e turmas, para as devidas anotações e envio ao DRCA.

Artigo 64 Ao iniciar o Estágio, o professor supervisor deve encaminhar à coordenação
do PADR um plano de trabalho, contendo informações sobre o conteúdo do



estágio, as atribuições dos mestrandos, o calendário de atividades, a forma
de avaliação, o número de vagas e requisitos para inscrição.

Artigo 65 O professor supervisor do estágio deverá acompanhar e orientar o aluno,
devendo interrompê-lo, se necessário, se o discente não tiver demonstrado
capacidade técnica/didática suficiente para o desempenho da função. Ao
final do estágio, o supervisor deverá encaminhar a frequência e o conceito
do aluno à Coordenação do Curso, que enviará à CCPG-PRPG para as
devidas anotações na ficha do aluno e posterior encaminhamento ao DRCA.

Artigo 66 Ao concluir o estágio docência, o aluno aprovado fará jus a uma declaração
emitida pelo PADR.

CAPÍTULO XIII
DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO

Artigo 67 O Exame de Qualificação é uma avaliação das atividades do projeto de
dissertação, que deve estar suficientemente avançado para que suas linhas
gerais possam ser discutidas.

Parágrafo 1º O aluno deverá submeter seu projeto preliminar de qualificação antes
da matrícula no terceiro semestre letivo, devendo este ser aprovado pelo
CCD e encaminhado à CPPG/PRPG, obedecendo o calendário
divulgado anualmente pela Universidade.

Parágrafo 2º O aluno deverá obrigatoriamente prestar Exame de Qualificação até 6
(seis) meses após ter concluído o conjunto de créditos exigidos para as
disciplinas (obrigatórias, eletivas e optativas). Após a aprovação da
Banca de Qualificação, o aluno poderá realizar a defesa de dissertação.

Parágrafo 3º A comissão de avaliação das atividades da pesquisa será composta por
2 (dois) professores com grau de doutor, além do orientador. Pelo
menos 1 (um) desses professores deverá fazer parte da Banca
Examinadora da defesa da dissertação, salvo em casos devidamente
justificados ao CCD.

Parágrafo 4º O aluno deverá depositar junto à coordenação do Mestrado 1 (uma)
cópia do projeto final de pesquisa, devidamente autorizado pelo
Orientador.

Parágrafo 5º Cada membro da Comissão deverá emitir, ao final da sessão de
Qualificação, seu parecer de APROVADO ou REPROVADO. O aluno
será reprovado se dois terços dos examinadores emitirem parecer de
REPROVADO. Nesse caso, o aluno terá 30 (trinta) dias para
reestruturar o projeto de pesquisa e apresentar aos examinadores que o
reprovaram, mediante autorização do Orientador, para emissão de novo
parecer, que não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias.

Parágrafo 6º O aluno que obtiver novamente menção REPROVADO pela maioria
dos membros na segunda avaliação do projeto de Dissertação será
desligado do Mestrado.

Parágrafo 7º Caberá ao CCD do PADR analisar o homologar o resultado final do
Exame de Qualificação.



Parágrafo 8º Os alunos que não completarem os 24 créditos (obrigatórios, eletivos e
optativos) no primeiro ano deverão obrigatoriamente prestar exame de
qualificação até o 16º (décimo sexto) mês de ingresso.

Artigo 68 O aluno que não prestar o exame de qualificação até a data-limite
estabelecida por esta norma será desligado do PADR.

Artigo 69 Somente poderá prestar o exame de qualificação o aluno que comprovar a
submissão do primeiro trabalho científico, conforme disposto nos Artigos 55
e 56 e demais artigos desta norma.

CAPÍTULO XIV
DA

PRÉ-BANCA

Artigo 70 A Pré-banca é uma avaliação prévia opcional da dissertação, para confirmar
se o trabalho do candidato está em condições de ser submetido à defesa
definitiva. O objetivo dessa atividade é contribuir para que sejam feitos os
últimos ajustes para o texto.

Parágrafo 1º Todas as fases obrigatórias do projeto de pesquisa devem estar
presentes no texto que vai ser avaliado pela pré-banca, inclusive com os
dados coletados já analisados.

Parágrafo 2º Cada membro da Comissão deverá emitir, ao final da sessão da Pré-
banca, seu parecer acerca do trabalho, que subsidiará a decisão do
orientador de encaminhar para a banca de defesa da dissertação.

Parágrafo 3º A pré-banca é opcional. O orientador poderá requerer formalmente ao
CCD a realização da pré-banca pelo mestrando.

CAPÍTULO XV
NATUREZA E DEFESA DAS DISSERTAÇÕES

Artigo 71 Para obtenção do título de Mestre, será exigida a apresentação de
Dissertação baseada em trabalho de pesquisa original, desenvolvido pelo
aluno.

Parágrafo Único A dissertação, quanto a sua organização e apresentação, deverá observar
as Normas da ABNT, as instruções organizadas pela PRPPG e o
modelo definido pelo PADR.

Artigo 72 O aluno depositará 5 (cinco) exemplares impressos da dissertação, com
anuência do Orientador, que solicitará à Coordenação do Programa a
designação banca examinadora para a defesa.

Parágrafo 1º Os exemplares deverão ser entregues a cada membro da banca no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo 2º O Coordenador, pós o recebimento dos exemplares, deverá reunir o
CCD para as devidas providências.



Parágrafo 3º O depósito dos volumes deverá ser feito de forma que a data da defesa
não ocorra após o período regulamentar ou dilatado do curso, sob pena
de desligamento do programa, conforme Artigo 41.

Artigo 73 O depósito dos volumes, para fins de defesa, estará condicionado à
comprovação de submissão de artigo indexado nas bases Scielo, Scopus,
JCR/ISI ou que pertença ao estrato B1 ou superior no Qualis/CAPES para a
área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo.

Artigo 74 A defesa da dissertação deverá ser realizada em um prazo mínimo de 8
(oito) e máximo de 30 (trinta) dias após a designação da Banca
Examinadora pelo CCD do PADR, desde que não exceda os 24 meses ou 30
meses em caso de dilatação.

Artigo 75 Para defesa de dissertação serão designados o presidente (orientador), 2
(dois) examinadores e 2 (dois) suplentes, todos portadores do título de
doutor, sendo ao menos um dos titulares externo ao Programa.

Parágrafo 1º Em caso de impedimento do Orientador, assumirá a Presidência da
banca Examinadora o coorientador e, na sua ausência, o examinador
mais antigo no magistério.

Parágrafo 2º O suplente participará da Banca no impedimento de um dos
examinadores.

Artigo 76 A sessão de defesa consistirá em duas etapas:

a) Primeira Etapa – exposição oral e pública pelo candidato,
em um tempo máximo de 40 (quarenta) minutos.

b) Segunda Etapa – arguição pela Banca Examinadora,
pública, na qual cada examinador terá no máximo 40
(quarenta) minutos para arguição, sendo concedido o
mesmo tempo para as respostas do mestrando.

Artigo 77 Na avaliação da defesa da Dissertação, cada examinador expressará seu
julgamento, mediante a atribuição de conceitos “A” = aprovado; ou “R” ==
reprovado, considerando-se aprovada a Dissertação quando o conceito “A”
for atribuído pela maioria dos examinadores.

Parágrafo 1º Será facultado a cada examinador, juntamente com a atribuição do
conceito, emitir parecer final com sugestões, para aperfeiçoamento do
trabalho.

Parágrafo 2º Para os casos em que haja necessidade de reformulação e/ou correção
sugerida pela banca examinadora, será concedido um prazo máximo de
60 (sessenta) dias, para a mesma ser executada. Caso este prazo não
seja cumprido, o aluno será considerado reprovado.

Artigo 78 Após aprovação, incluindo eventuais correções e modificações consideradas
como necessárias pela Banca Examinadora, o aluno deverá apresentar à
Coordenação do programa 05 (cinco) cópias impressas e encadernadas da
redação final da dissertação, devidamente assinadas pelo Presidente e
demais



membros da Banca Examinadora, além de uma cópia em meio digital, em
CD, em formato PDF.

CAPÍTULO XVI
DESLIGAMENTO DO PROGRAMA

Artigo 79 Será desligado do PADR o aluno que:

a) Obtiver, em qualquer período letivo, média ponderada nas
Disciplinas cursadas inferior ou igual a 2 (dois).

b) A partir do primeiro período, obtiver média ponderada
geral acumulada nas disciplinas, em todos os períodos
letivos cursados (incluindo o primeiro), inferior a 3,0 (três
inteiros), com exceção das disciplinas cursadas após a
integralização da quantidade mínima de créditos exigidos
em disciplinas.

c) Obtiver conceito “D” em qualquer Disciplina repetida.
d) Ser reprovado duas vezes no exame de proficiência em

língua estrangeira.
e) Abandonar, sem justificativa, uma ou mais Disciplinas.
f) Obtiver por duas vezes o conceito “REPROVADO” no

exame de Qualificação.
g) Não completar suas atividades no PADR no período

máximo de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive com
Defesa do Trabalho, ressalvado os casos de prorrogação.

h) Não comprovar a submissão de artigos científicos, nos
prazos, condições e formatos dispostos nesta norma.

i) Não encaminhar a versão final da Dissertação no prazo
estipulado pelo programa, ressalvadas as exceções desta
norma.

j) Não respeitar as datas-limite dispostas nesta norma para
apresentação de projeto preliminar de qualificação,
solicitação de qualificação, depósito de defesa e renovação
de matrícula.

k) Faltar por duas vezes aos seguintes eventos: exame de
qualificação, exame de proficiência em língua estrangeira
e defesa de dissertação.

Parágrafo Único Nos prazos máximos especificados na alínea “g’” deste artigo incluem-
se os meses porventura interrompidos por quaisquer que sejam os
motivos.

Artigo 80 A critério do CCD, o PADR poderá reintegrar ex-alunos que tenham sido
desligados do programa no prazo máximo de um ano.

Parágrafo 1º Os critérios para reintegração serão definidos pelo CCD do PADR,
levando em consideração os motivos do desligamento. Não terá direito
à reintegração o aluno desligado pelos motivos expostos nas alíneas “a”
a “f”.

Parágrafo 2º O aluno reintegrado ao PADR deverá concluir o Curso em até um ano.



CAPÍTULO XVII
TÍTULOS E CERTIFICADOS

Artigo 81 A cada ano será definido um aluno laureado no PADR.

Parágrafo 1º Será definido como aluno laureado aquele que atenda todos os
seguintes critérios:

a) Produza uma dissertação de alta qualidade, assim considerada por unanimidade pelos
membros da banca examinadora.

b) Defenda a dissertação dentro do prazo regulamentar, sem prorrogações.
c) Tenha artigo publicado em periódico avaliado pela Qualis Capes e/ou de congresso

internacional ou nacional.
d) Obtenha a avaliação “A” em todas as disciplinas cursadas.

Parágrafo 2º Para validação da pontuação serão considerados os artigos cuja
publicação seja conjunta com docentes vinculados ao PADR e, ou
alunos da graduação vinculada a projetos do Programa.

Artigo 82 Ao aluno laureado será entregue um Diploma com a seguinte descrição: “O
Programa de Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural confere
ao(a) aluno(a) a honraria de Aluno Laureado do ano ,por
ter obtido desempenho reconhecido pelo Programa”.

Parágrafo Único A láurea deverá ser entregue em cerimônia na aula inaugural do Programa,
no primeiro semestre de cada ano.

Artigo 83 As declarações são documentos que podem ser fornecidos pela Coordenação
do PADR em modelos próprios nos seguintes casos:

a) Declaração de Bolsista do PADR.
b) Declaração de aluno regular ou especial do PADR.
c) Declaração de disciplinas cursadas com suas respectivas

cargas horárias, créditos e conceitos obtidos.
d) Declaração de aprovação no exame de qualificação.
e) Declaração de aprovação no exame de suficiência em

língua estrangeira.
f) Declaração de defesa e aprovação de Dissertação.
g) Declaração de cumprimento de todas as exigências para

obtenção do grau de Mestre.

CAPÍTULO XVIII
CONCLUSÃO DO

CURSO

Artigo 85 Os requisitos mínimos para obtenção do título de Mestre são:

a) Completar o número mínimo de créditos em disciplinas.
b) Ser aprovado em Exame de Suficiência em língua

estrangeira.
c) Ser aprovado em Exame de Qualificação do projeto de

dissertação.



d) Ser aprovado em defesa pública da Dissertação no prazo
previsto máximo de 60 (sessenta) dias. Caso este prazo
não seja cumprido, o aluno perderá o direito a receber a
Certidão e, ou diploma e deverá ser marcada uma nova
defesa, se ainda houver prazo cabível.

e) Comprovar a submissão de artigo em periódico que esteja
indexado nas bases Scielo, Scopus, JCR/ISI ou que
pertençam ao estrato B1 ou superior no Qualis/CAPES
para a área de Administração, Ciências Contábeis e
Turismo.

Parágrafo 1º É vedado o recebimento da versão final da Dissertação após o prazo
estipulado na alínea “e”.

Parágrafo 2º Caso o aluno não cumpra o prazo estipulado na alínea “e”, deverá ser
marcada uma nova defesa, desde que não exceda os 24 (vinte e quatro)
meses regulares ou 30 (trinta meses) de dilatação.

Parágrafo 3º Se não houver prazo cabível para uma nova defesa, o aluno será
desligado do programa.

Parágrafo 4º A ata de defesa de Dissertação será enviada à PRPPG e ao DRCA,
acompanhada de declaração do Coordenador do Curso de Cumprimento
de todas as exigências previstas nesse documento.

Parágrafo 5º A comissão de Avaliação deverá ser constituída por 3 (três) membros
doutores, com no mínimo 1 (um) externo ao Programa, indicados pelo
CCD do PADR.

Artigo 86 A ata da defesa do Projeto de Pesquisa e da Dissertação, após ser
homologada pelo CCD do PADR, será enviada à PRPPG.

CAPÍTULO XIX
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 87 Os casos omissos encontrados nestas Normas Internas que não forem
elucidados pelo CCD serão submetidos à deliberação da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação do CEPE/UFRPE.

Artigo 88 Das decisões da Coordenação do PADR caberá recurso para o CCD e, em
instância superior, para a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do
CEPE/UFRPE.

Artigo 89 A presente norma tem aplicação integral aos ingressantes a partir do ano de
2014, independente da forma de ingresso ou reingresso, e de forma parcial
aos que ingressaram em 2013.

Artigo 90 Aos alunos que ingressaram em 2013 serão mantidas as normas constantes
no Regimento Geral da UFRPE e da antiga Norma Interna do PADR em
vigor à época do ingresso, salvo o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo Único Aos que ingressaram em 2013 será mantida a obrigatoriedade imposta
pelos Artigos 55 e 56.



Artigo 91 A presente norma entra em vigor a partir da data de sua homologação pelo
CCD do PADR e revoga de forma automática as normas anteriores nas
condições descritas anteriormente.


