
Guia de Procedimentos PROPESQ 

Divisão de Cursos e Programas 

 

1- Mudança no Corpo Docente  

2- Mudança na Estrutura Curricular  

3- Mudança no Regimento Interno do Programa 

 

 O presente documento tem por finalidade ser um pequeno guia de 

procedimentos para as coordenações dos Programas de Pós-Graduação da 

UFPE. Verificamos que os processos decorrentes de pedidos por parte dos 

programas de mudanças no corpo docente, mudanças na estrutura curricular e 

mudança de regimento por vezes sofrem atrasos em sua tramitação pelo fato de a 

documentação necessária chegar a esta Divisão incompleta ou equivocadamente 

formatada. Assim, esse tutorial busca sanar dúvidas frequentes, propiciando 

maior agilidade no andamento dos referidos processos. 

 

1 – Mudança no Corpo Docente 

 

 As modificações no corpo docente são prerrogativas dos colegiados dos 

programas de pós-graduação da UFPE, obedecendo aos critérios de qualidade e 

produtividade científica nos termos da Resolução 10/2008 do CCEPE, da portaria 

174/2014 da CAPES, dos ditames do regimento interno do programa e das 

recomendações da área de avaliação. Qualquer modificação no corpo docente 

deve ser comunicada à PROPESQ por meio de processo a ser formado na 

Divisão de Comunicações (DICOM), situada no térreo da Reitoria da UFPE. A 

PROPESQ então procederá à análise do pedido, que consistirá na comparação 

da listagem de docentes enviada no processo com listagem anterior e verificação 

da situação funcional de novos docentes de acordo com a categoria proposta 

para atuação dos mesmos (permanente, colaborador ou visitante). Após 

verificação e aprovação, o processo é reenviado ao programa para arquivamento. 

Para uma maior agilidade da tramitação dos processos sugerimos que, em 

havendo mudança numa grande quantidade de docentes em pequeno 

espaço de tempo (poucos meses), todas as mudanças sejam condensadas e 



enviadas em um único processo. Lembramos ainda que não é necessário 

acrescentar ao processo documentação acadêmica dos novos docentes 

(currículo, produção intelectual, etc.), assim como pareceres internos do programa 

a respeito do credenciamento ou descredenciamento dos mesmos, devendo 

chegar até a PROPESQ apenas a documentação abaixo listada. 

 

A documentação básica necessária para abertura do processo de 

Modificação de Corpo Docente consiste de: 

a) Ofício com a solicitação de modificação assinado pelo coordenador ou 

vice-coordenador, discriminando os docentes que sendo credenciados, 

descredenciados ou trocando de categoria no programa; 

b) Ata ou Trecho de Ata do Colegiado lavrada pelo secretário do programa 

contendo a aprovação do credenciamento, descredenciamento ou 

mudança de categoria de docentes do programa; 

c)  Ficha de Cadastramento devidamente preenchida dos novos docentes, 

assim como daqueles que mudaram de categoria. A ficha está 

disponível no endereço eletrônico da PROPESQ 

(www.ufpe.br/propesq), seção “Documentos”; 

d) Relação de Docentes atualizada do programa, devidamente assinada 

pelo coordenador ou vice-coordenador, conforme modelo disponível no 

endereço eletrônico da PROPESQ (www.ufpe.br/propesq), seção 

“Documentos”; 

e) Apenas para o caso de professores ou pesquisadores de outras 

instituições que não sejam da UFPE e que passarão a atuar na 

condição de Permanente no programa, se faz necessário um 

documento da instituição de origem autorizando a atuação dos mesmos 

no programa; 

f) Apenas para o caso de professores aposentados e que passarão a 

atuar na condição de Permanente no programa, se faz necessário o 

preenchimento do Termo de Compromisso para Docente Aposentado 

atuar no PPG, comprometendo-se a atuar no programa e participar 

ativamente das atividades do mesmo.  

 

2 - Mudança na Estrutura Curricular 



 

A Estrutura Curricular de um programa de pós-graduação, formada pelas 

disciplinas obrigatórias e eletivas, áreas de concentração, linhas de pesquisa e 

atividades complementares pode ser alterada a critério dos respectivos 

colegiados. Tal mudança deve obedecer a critérios de necessidade de adequação 

acadêmica e científica dos cursos, assim como às recomendações da área de 

avaliação da CAPES. Uma vez que a Estrutura Curricular reflete os objetivos do 

Programa e é fundamental para a coerência de sua proposta, não é aconselhável 

que haja frequentes mudanças na mesma. Desse modo, é fortemente 

recomendável que ela tenha vigência mínima de 24 meses, de modo a não gerar 

situações confusas quando da realização dos procedimentos nos quais a mesma 

é necessária, como processos de formação de banca examinadora e diploma. 

Ressalte-se ainda que as novas estruturas não podem vigorar retroativamente, ou 

seja, ter data de validade anterior à formação do processo de mudança.  

É importante que os programas tenham a preocupação de enviar o pedido 

à PROPESQ com bastante antecedência em relação à data na qual a nova 

estrutura passará a valer, para assegurar que haja tempo suficiente para 

tramitação e aprovação da mesma. 

O pedido de mudança deve ser comunicado à PROPESQ por meio de 

processo a ser formado na Divisão de Comunicações (DICOM), situada no térreo 

da Reitoria da UFPE. Ao chegar nessa divisão o processo passa por uma pré-

análise na qual ocorre uma comparação entre a estrutura proposta e a última 

estrutura válida do programa para que sejam detectadas possíveis 

incongruências. Também é checada a documentação necessária para a correta 

instrução do processo. Após a pré-análise, não havendo nada a ser corrigido, o 

processo é enviado para um relator das Câmaras de Pesquisa e Pós-Graduação 

para emissão de parecer, sendo encaminhando posteriormente à reunião das 

referidas Câmaras (em caso de parecer favorável) para homologação do parecer. 

A última etapa é a publicação no boletim oficial da UFPE e posterior comunicação 

ao programa via ofício.  

A documentação básica necessária para abertura do processo de 

Modificação de Estrutura Curricular consiste de: 



a) Ofício com a solicitação de modificação assinado pelo coordenador ou 

vice-coordenador, discriminando quais disciplinas foram inseridas, 

alteradas ou modificadas na estrutura curricular; 

b) Ata ou Trecho de Ata do Colegiado lavrada pelo secretário do programa 

contendo a aprovação da mudança da estrutura curricular do PPG; 

c) Nova estrutura curricular com as modificações propostas assinada pelo 

coordenador ou vice-coordenador, conforme modelo disponível no 

endereço eletrônico da PROPESQ (www.ufpe.br/propesq), seção 

“Documentos”; 

d) Ementas das disciplinas que forem acrescentadas ou modificadas na 

estrutura curricular; 

e) Caso ocorram mudanças em linhas de pesquisa ou áreas de 

concentração, descrição completa das que forem acrescentadas, assim 

com a devida justificativa para as mudanças; 

f) Arquivo digital em CD da nova Estrutura, nos modelos disponibilizados 

no site da PROPESQ, para fins de publicação. 

 

3 - Mudança no Regimento Interno do Programa 

 

O regimento interno de um programa de pós-graduação é a peça legal que 

regula seu funcionamento e lhe atribui uma estrutura organizacional, dos pontos 

de vistas pedagógico, científico e institucional. Aos Programas de Pós-

Graduação, por meio de seus colegiados, é facultado promover mudanças em 

seus regimentos para eventuais adequações. Tais mudanças devem estar em 

consonância com a resolução 10/2008 do CCEPE que regulamenta o 

funcionamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu na UFPE, assim como 

com as demais determinações da PROPESQ. O pedido de mudança deve ser 

comunicado à PROPESQ por meio de processo a ser formado na Divisão de 

Comunicações (DICOM), situada no térreo da Reitoria da UFPE. Ao chegar nessa 

divisão o processo passa por uma pré-análise na qual a nova proposta de 

regimento é submetida a uma verificação com o intuito de verificar se a mesma 

está em harmonia com as regulamentações supracitadas, assim como se está em 

conformidade com a estrutura curricular do programa. Após a pré-análise, não 

havendo nada a ser corrigido, o processo é enviado para um relator das Câmaras 



de Pesquisa e Pós-Graduação para emissão de parecer, sendo encaminhando 

posteriormente à reunião das referidas Câmaras (em caso de parecer favorável) 

para homologação do parecer. A última etapa é a publicação no boletim oficial da 

UFPE e posterior comunicação ao programa via ofício. 

A documentação básica necessária para abertura do processo de 

Modificação de Regimento Interno consiste de: 

a) Ofício com a solicitação de modificação assinado pelo coordenador ou 

vice-coordenador, discriminando quais artigos no regimento interno 

foram inseridos, alterados ou excluídos, contendo ainda as justificativas 

para as mudanças; 

b) Ata ou Trecho de Ata do Colegiado lavrada pelo secretário do programa 

contendo a aprovação da mudança no regimento interno; 

c) Regimento impresso completo, já com as atualizações propostas pelo 

programa; 

d) Arquivo digital em CD do novo Regimento, em formato DOC, para fins 

de publicação. 

 

 

 

Destacamos, por fim, que a Divisão de Cursos e Programas, localizada na 

sala 344 (2º andar da reitoria) está sempre à disposição dos Programas de Pós-

Graduação da UFPE para o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre os três 

procedimentos acima discutidos. Abaixo seguem os contatos: 

 

Telefone: 2126-7045 

 

Equipe: 

 Diretora da Divisão: Ceuline Maria Medeiros Santiago 

(ceuline.medeiros@ufpe.br) 

 Ezaú Luiz Monteiro da Silva (ezau.luiz@ufpe.br)  

 Habacuque Rocha Ribeiro de Sousa (habacuque.rocha@ufpe.br) 

 

 


