
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO
  

PARECER Nº 18/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 99955373F.000010/2020-38

INTERESSADO:
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA, SECRETARIA DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA TERRA, PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

ASSUNTO: REGIMENTO INTERNO Programa de Doutorado PPG-BIONORTE
 

I. RELATÓRIO

- Memorando nº 13/2020/PPG-BIONORTE/NCET/UNIR à PROPESQ;

- OFÍCIO 73/2020/PPG-BIONORTE PROPESQ informando do prazo final a todas as instituições
envolvidas para aprovação do novo regimento interno e solicitando apoio;

- Ofício Circular nº 1/2020-DAV/CAPES de 16 de janeiro de 2020 aos Pró-Reitories e
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação solicitando adequação do regimento interno;

- Portaria 214/CAPES de 27/10/2017 que dispõe sobre as formas associativas de programas de
pós-graduação stricto sensu;

- Regimento do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia – Rede
BIONORTE 2020;

- Despacho da Propesq para a DPG para análise do Regimento Geral PPG-BIONORTE;

- Despacho NCET solicitando anexação de Parecer e ATA do departamento;

- Ata da Reunião Extraordinária da Coordenação Estadual do Colegiado BIONORTE com
aprovação do Regimento Geral

- Processo SINGU 23118.002046/2016-17 referente a Institucionalização do PPG Bionorte na
UNIR, em cujo consta, dentre outros documentos, o regimento geral do Programa, bem como o
Ato Decisório 399/CPG/CONSEA de 26 de outubro de 2016 aprovando a adesão da UNIR ao
Programa de Pós-Graduação de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal – Rede
Bionorte;

- Documentos repetidos (0487530, 0487534, 0487540), uma vez que os mesmos já estão
contidos do processo SINGU supra mencionado;

- Despacho Diretoria de Pós-Graduação/PROPESQ informando que o Regimento Geral 2020
está em acordo com a Portaria CAPES 214 de 27 de outubro de 2017;

- Despacho SECONS à Presidência da CamPG para instruções.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Parecer 18 (0494194)         SEI 99955373F.000010/2020-38 / pg. 1



 

1. A Portaria CAPES nº 214 de 27 de outubro de 2017 que dispõe sobre formas associativas
de programas de pós-graduação stricto sensu:

Art. 1º Os programas de pós-graduação stricto sensu em formas associa vas caracterizam-se pelo
oferecimento conjunto de 2 (duas) ou mais ins tuições, públicas ou privadas, que de modo
ar culado e oficializado criam e mantem um programa de mestrado e/ou doutorado com
responsabilidade definida e compartilhada entre as associadas.

.

.

Art. 3º As formas associa vas caracterizam-se por: I - compar lhar responsabil idades; II -
compar lhar o núcleo de docentes permanentes; III - possuir regimento aprovado nas
instâncias deliberativas de todas as organizações associadas.

.

.

CAPÍTULO III
REGIMENTO DO PROGRAMAS EM FORMAS ASSOCIATIVAS

Art. 7º O regimento do programa em forma associa va deverá abranger, no mínimo e
obrigatoriamente, os capítulos: I - da estrutura curricular do programa; II - do funcionamento
do programa; III - da responsabil idade compar lhada; IV - da infraestrutura compar lhada; V
- dos critérios de seleção, exclusão e transferência de discentes do programa; VI - da oferta de
vagas por ins tuição; VII - da emissão de diplomas; VIII - dos critérios de credenciamento e
descredenciamento de docentes do programa; IX - dos critérios para inclusão e exclusão de
instituições associadas; X - dos critérios para manutenção da qualidade do programa.

§ 1º O regimento da forma associa va deverá ser aprovado e assinado pelas respec vas
instâncias delibera vas de todas as organizações associadas e subme do junto com a
proposta de curso novo, por meio da Plataforma Sucupira.

§ 2º As ins tuições vinculadas ao programa em forma associa va deverão seguir as regras
estabelecidas no regimento interno

.

.

Art. 14 Os programas em formas associa vas em funcionamento terão 36 (trinta e seis) meses, a
contar da publicação, para adequação, no que couber, dos dispositivos desta Portaria

 

2. O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede BIONORTE
(PPG-BIONORTE), homologado pelo Conselho Nacional de Educação (port. MEC 1331 de 08/11/2012,
DOU 09/11/2012, seção 1, pág. 10), é cons tuído por uma Associação de Ins tuições de Ensino e
Pesquisa da Amazônia Legal que integram a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia
Legal (Rede BIONORTE) – ins tuída pela portaria MCT no 901 de 04 de dezembro de 2008. A Rede
BIONORTE por sua vez integra a Rede Brasil-Biotec ins tuída pela portaria MCTIC no 1.078 de 27 de
fevereiro de 2018. Dentre seus obje vos, destaca-se a formação de Doutores para atuarem nos mais
variados campos da biodiversidade e biotecnologia, tendo como principais eixos de atuação suas
linhas de pesquisa: Conhecimento da Biodiversidade; Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade; Bioprospecção e Desenvolvimento de Bioprocessos e Bioprodutos

3. O processo trata da necessidade de submissão das adequações do Regimento Geral do
PPG-BIONORTE com base na Portaria CAPES No 114, de 27/10/2017 e O cio Circular nº 1/2020-
DAV/CAPES realizadas e aprovadas pelo Colegiado Geral do Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade e Biotecnologia – Rede BIONORTE em reunião Ordinária do dia 20/08/2020. 

4. O regimento geral foi devidamente ajustado e aprovado pela Comissão de Coordenação
Estadual do Colegiado da Pós-Graduação da Bionorte - Rondônia, reconhecido pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa, através da Diretoria de Pós-Graduação (0487604)

5.  

Parecer 18 (0494194)         SEI 99955373F.000010/2020-38 / pg. 2



III. CONCLUSÃO

6. Considerando as adequações atenderem a Portaria CAPES nº 214 de 27 de outubro de
2017, reiterada através do O cio Circular nº 1/2020-DAV/CAPES de 16 de janeiro de 2020, sou de
parecer FAVORÁVEL à aprovação do Regimento Geral do Programa de Doutorado PPG-BIONORTE,
s.m.j.

7.  

Documento assinado eletronicamente por PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO, Conselheiro(a),
em 14/09/2020, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0494194 e o código CRC A39E0924.

Referência: Proces s o nº 99955373F.000010/2020-38 SEI nº 0494194
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 19/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99955373F.000010/2020-38

Interessado: Departamento de Biologia, Secretaria do Núcleo de Ciências Exatas e da
Terra, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A SER APRECIADO PELA PRESIDÊNCIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

Parecer: 18/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

Assunto: Regimento Interno do Programa de Doutorado PPG-BIONORTE

Interessado: Departamento de Biologia, Secretaria do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Relator(a): Conselheiro Petrus Luiz Luna de Pequeno

 

Decisão da câmara:

Na 88ª sessão ordinária, em 24-09-2020, por unanimidade, a câmara aprovou o parecer em tela.

 

CONSELHEIRO PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO
Câmara de Pós-Graduação - CAMPG

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO, Conselheiro(a),
em 29/09/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
29/09/2020, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0503944 e o código CRC B929943C.

Referência: Process o nº 99955373F.000010/2020-38 SEI nº 0503944
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº 18/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR -
documento 0494194 - e Despacho Decisório nº 19/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
- documento 0503944, contidos no processo em tela.

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Conselheiro-Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
29/09/2020, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0505006 e o código CRC E0853E49.

Referência: Proces s o nº 99955373F.000010/2020-38 SEI nº 0505006
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