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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU EM GERONTOLOGIA 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Iniciais 
 
 
Art. 1º O presente Regulamento disciplina a organização e o funcionamento do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia no âmbito da 

Universidade Católica de Brasília (UCB). 

Parágrafo único. O Programa é regido por este Regulamento e pelo Regulamento 

Geral de Pós-graduação Stricto Sensu, aprovados pelo Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), respeitadas as disposições constantes de seu 

Estatuto e Regimento Geral e na legislação vigente. 

 
CAPÍTULO II 

Dos Objetivos do Programa 
 
 
Art. 2º O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia tem como 

objetivo geral formar e capacitar acadêmica e interdisciplinarmente os profissionais 

egressos da graduação, para que possam produzir conhecimentos na área de 

Gerontologia, com intuito de melhorar a qualidade de vida e longevidade da 

população idosa, além de caracterizar as mudanças que são típicas do processo de 

envelhecimento. 

Art. 3º São objetivos específicos do Programa: 

I. capacitar professores para o ensino superior, que tenham conhecimento 

interdisciplinar para atender a rede pública e particular; 

II. formar recursos humanos, com senso crítico e capazes de formular, adaptar 

ou modificar, de forma dinâmica, a teoria e a construção constante de novos 

saberes em Gerontologia; 

III.  habilitar profissionais na prática complexa da interação com idosos e no 

entendimento amplo e interdimensional do fenômeno da velhice e do 
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processo de envelhecimento; 

IV. produzir conhecimento, a partir dos resultados de pesquisas, que possam 

ser utilizadas para atender às demandas sociais da população idosa. 

 

CAPÍTULO III 
Da Organização do Programa 

 
 
Art. 4º O Programa em Gerontologia tem como área de concentração: “Longevidade  

e Qualidade de Vida”. 

Parágrafo único. As linhas de pesquisa são: 1. Saúde e Funcionalidade no 

Envelhecimento; 2. Sociedade, Tecnologia e Inovação Gerontológica. 

Art. 5º Os níveis de Mestrado e Doutorado em Gerontologia são de natureza 

acadêmica. 

Art. 6º Os níveis de Mestrado e de Doutorado compreendem as seguintes atividades 

curriculares: 

I. disciplinas obrigatórias e optativas; 

II. estudos individuais e em equipe; 

III. pesquisas seguindo as linhas estabelecidas pelo Programa;  

IV. seminários em Gerontologia; 

V. estágio docente em Gerontologia;  

VI. trabalho de Conclusão; 

VII. componentes curriculares obrigatórios para o Mestrado e o Doutorado: 

VIII. orientação de I a IV (para o Mestrado), com crédito zero; 

IX. orientação de I a VIII (para o Doutorado), com crédito zero. 

X. atividades que integrem os estudantes da graduação com a pós-graduação; 

XI. atividades que integrem os estudantes da pós-graduação com as atividades 

de extensão e de inserção econômica e social. 
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§ 1º O Mestrado é concluído mediante aprovação nas disciplinas exigidas no 

Programa, aprovação na qualificação, cumprimento das atividades 

complementares, elaboração e defesa de uma dissertação. 

§ 2º O Doutorado é concluído mediante aprovação nas disciplinas exigidas no 

Programa, aprovação na qualificação, cumprimento das atividades 

complementares, elaboração e defesa de uma tese, submissão de um (1) artigo 

(antes da qualificação) e publicação de um (1) artigo em periódico indexado, 

qualificado nos estratos superiores (A1 a A4) do Qualis Interdisciplinar (antes da 

defesa). 

§ 3º O modelo padrão para a qualificação do Mestrado e Doutorado apresenta 

alguns dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

I. Capa; 

II. Contracapa; 

III. Lista de Siglas;  

IV. Lista de Tabelas; 

V. Gráficos e figuras; 

VI. Sumário;  

VII. Introdução; 

VIII. Revisão de literatura; 

IX. Objetivos (Geral e Específicos); 

X. Materiais e Método;  

XI. Cronograma; 

XII. Orçamento;  

XIII. Referências;  

XIV. Anexos; 

XV. Apêndices. 

Art. 7º O Mestrado e o Doutorado em Gerontologia são concluídos mediante 
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aprovação dos créditos exigidos e de um Trabalho de Conclusão (dissertação para 

o Mestrado; tese para o Doutorado). 

§ 1º Mestrado: 

I. vinte e oito (28) créditos em disciplinas obrigatórias; sendo que entre elas 

estão, a Qualificação de Mestrado com quatro (4) créditos e defesa de 

dissertação com quatro (4) créditos; 

II. zero créditos de Orientação, de I a IV; 

III. quatro (4) créditos em disciplinas optativas; 

IV. sessenta (60) horas de Atividades Complementares, a serem realizadas 

conforme quadro de correspondência abaixo. 

§ 2º Doutorado: 

I. trinta e dois (32) créditos em disciplinas obrigatórias; sendo que entre elas 

estão, a Qualificação de Doutorado com quatro (4) créditos e a defesa de 

tese com oito (8) créditos; 

II. zero créditos de Orientação, de I a VIII; 

III. dezesseis (16) créditos em disciplinas optativas; 

IV. cento e vinte (120) horas de Atividades Complementares, a serem realizadas 

conforme quadro de correspondência abaixo. 

§ 3º As Atividades Complementares são computadas conforme o quadro abaixo: 

 
 

Atividade 
 

Tipo de 
Comprovação 

Documento 
auxiliar de 

comprovação 

 
Total de 

horas por 
equivalentes 

 
 

Curso de pós-graduação lato sensu 
durante o período do Mestrado ou 

Doutorado. 
 

 
Certificado de 

conclusão 

 
 

Trabalho final 
de conclusão 

da 
Especialização 

 
 
 

40h 



 

9 
 

 
Atividade 

Tipo de 
Comprovação 

Documento 
auxiliar de 

comprovação 

Total de 
horas por 

equivalentes 

Estágio docente na graduação 
(com exceção dos estudantes 

bolsistas, cuja condição, o estágio 
é obrigatório). 

 
Declaração 

 
Relatório de 

Estágio 

 
30h 

Cursos de extensão ou 
atualização. 

 
Certificado 

Relatório 
técnico da 

participação 

 
15h 

Organização de cursos, eventos, 
palestras que incluam a 

Gerontologia e áreas afins. 

Declaração ou 
certificado de 
organização 

Relatório 
técnico ou 

Prospecto do 
Evento 

 
8h 

 
Participação em Grupos de 
Estudo do orientador (a) ou 

professor (a) de programas de 
pós-graduação – mensal. 

Certificação 
do Grupo de 

Estudo; 
assinatura do 
professor (a) 

coordenador (a) 

Folha de 
presença 
semestral ou 
anual, 
Relatório 
Técnico da 
Participação 

 
 
 

6h 

Congressos, seminários, simpósios, 
dentre outros eventos científicos –

participação como convidado 
palestrante. 

 
Convite 

 
Resumo da 

Palestra 

 
6h 

 
a) Só participação como ouvinte. 

 
Certificado 

Relatório 
técnico da 
participação 

 
4h 

 

b) Participação como apresentador 
(a) de trabalho oral. 

 
Certificado 

Apresentação 
do trabalho 

escrito 

 
4h 

c) Participação como apresentador 
(a) de pôsteres. 

 
Certificado 

Apresentação 
do trabalho 

escrito 

 
4h 

Visitas técnicas a outros 
programas ou laboratórios - 
nacionais e internacionais 

 
Declaração 

Relatório 
técnico 

 
4h 

Orientação ou coorientação de 
TCC na graduação ou na 

especialização. 

Ata de defesa 
do TCC ou da 
especialização 

Capa da 
Monografia 

 
4h mensais 

Orientação ou coorientação de 
Iniciação Cientifica. 

Relatório Final 
da Iniciação 

Cientifica 

 
Produto Final 

 
4h mensais 

Participação em bancas de TCC 
ou especialização com avaliador 

(a). 

Declaração ou 
Certificado de 
participação 

Contracapa 
com o nome 

da banca 

 
2h 
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Participação como ouvinte de bancas 
de qualificação ou defesa de 
Mestrado ou Doutorado da 

Gerontologia e áreas afins com o 
trabalho que está sendo realizado. 

 
Declaração do 
Presidente da 

banca 

Relatório da 
qualificação 
ou Defesa 
(secretaria 
fornece) 

 
 

3h 

 

§ 4º As horas descritas no certificado passam por um processo de equivalência, de 

forma que não são efetivamente aquelas que figuram nos certificados ou 

declarações. 

§ 5º Cada estudante deve participar de, no mínimo, quatro (4) das atividades 

relacionadas acima. 

§ 6º Casos omissos são avaliados por uma comissão instituída pelo coordenador do 

Programa. 

§ 7º Para que o estudante possa defender a dissertação de Mestrado ou a tese de 

Doutorado, é necessário que ele tenha integralizado todos os créditos exigidos no 

Programa e cumprido as respectivas horas das Atividades Complementares. 

CAPÍTULO IV 
Da Inscrição, Seleção, Admissão e Transferência 

 
 
Art. 8º A inscrição e a seleção de candidatos são realizadas em datas estabelecidas 

no cronograma, de acordo com critérios e procedimentos definidos em edital 

específico. 

Parágrafo único. As bolsas de estudo são concedidas mediante edital próprio ou no 

edital de seleção, conforme orientação da Pró-Reitoria Acadêmica, disponibilidade 

de vagas e proventos concedidos pelas Agências de Fomento à pós-graduação. 

Art. 9º Os candidatos inscritos no processo seletivo de ingresso para o Mestrado 

devem demonstrar, mediante avaliação escrita, capacidade de leitura e compreensão 

de textos técnicos em inglês da área de Gerontologia em avaliação realizada após a 

entrada no processo seletivo. 

Parágrafo único. Para o Doutorado, além do inglês, uma segunda língua estrangeira, 

escolhida entre espanhol, francês, italiano e alemão é solicitada mediante exame 
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específico. 

Art. 10. A transferência de estudante de outro Programa de Pós-graduação Stricto 

Sensu da UCB ou de outras instituições de ensino superior para o Mestrado ou 

Doutorado em Gerontologia deve ser solicitada mediante requisição protocolada pelo 

estudante no Setor de Atendimento ao Estudante (ATENDE).   

Os critérios para aprovação são: 

I. fluxo curricular: a transferência do estudante só pode aceita antes dos 12 

meses para o término do Mestrado e 24 meses para o Doutorado;  

II. Concessão de dezesseis (16) créditos para o Mestrado e vinte e quatro (24) 

créditos para o Doutorado em disciplinas equivalentes; 

III. Análise e aprovação do histórico escolar e do projeto de pesquisa por comissão 

designada pelo Colegiado. 

Parágrafo único. Além do que está descrito no Regulamento Geral dos programas 

de Pós-graduação Stricto Sensu da UCB, os estudantes regulares matriculados em 

nível de Mestrado podem sofrer alterações de nível para o Doutorado, devem ter uma 

produção inovadora, qualificada e relevante na área pretendida ratificada pelo 

orientador do estudante, considerando que o estudante tenha pelo menos um (1) 

artigo publicado em periódico qualificado nos estratos superiores A1 a A4, de acordo 

com critérios estabelecidos pela Área Interdisciplinar da CAPES para o Qualis. 

CAPÍTULO V 
Dos Requisitos Acadêmicos 

 
 
Art. 11. O estudante deve entregar ao seu orientador, ao final de cada semestre letivo 

cursado, um relatório circunstanciado com as atividades desenvolvidas (disciplinas 

cursadas, bibliografia consultada, artigos produzidos e/ou publicados, estágio do 

desenvolvimento da pesquisa e eventos de que participou). 

§ 1º A frequência ao Mestrado e Doutorado em Gerontologia é obrigatória, não 

podendo ser inferior a setenta e cinco por cento (75%) da carga horária estipulada 

para cada componente curricular. 
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§ 2º O aproveitamento é expresso em uma escala numérica de zero a dez (10), 

considerando-se, como mínimo para aprovação, grau igual a sete (7). 

§ 3º Corresponde a um (1) crédito, o cumprimento integral de atividades curriculares 

equivalentes a quinze (15) horas de aula nas disciplinas do Programa. 

§ 4º Fica limitado em oito (8), o número de créditos a serem aproveitados referentes 

a disciplinas cursadas em outros Programas em nível de Mestrado e em doze (12) 

créditos para o Doutorado, desde que tenham sido cursados nos últimos quatro (4) 

anos. 

§ 5º Os pedidos de aproveitamento de créditos de disciplinas, cursadas entre quatro 

(4) a oito (8) anos anteriores à solicitação, podem ser aproveitados após análise 

rigorosa por parte do colegiado de curso, mediante Ata da Reunião do Colegiado. 

§ 6º Disciplinas cursadas há mais de oito (8) anos não poderão ser aproveitadas. 

§ 7º O referido aproveitamento é avaliado pelo Colegiado, mediante Ata da Reunião 

do Colegiado, a partir de requerimento próprio entregue pelo estudante e mediante a 

análise das ementas e conteúdo das disciplinas cursadas. 

Art. 12. Os critérios para aproveitamento dos créditos dos estudantes, além daqueles 

que estão descritos no Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto 

Sensu da UCB, são: 

I. análise e aprovação por comissão designada pelo Colegiado;  

II. disciplina cuja aprovação tenha tido rendimento mínimo de sete (7) ou menção 

equivalente, numa escala de zero a dez (10). 

Art. 13. A frequência aos eventos científicos programados pelo Programa de 

Gerontologia, que a critério do Colegiado ou do professor da disciplina, pode ser 

contada para efeitos de avaliação do estudante. 

Art. 14. O curso de Doutorado pode ser do tipo “sanduíche”, desde que solicitado, 

por escrito, pelo professor orientador e aprovado pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Gerontologia. 

§ 1º Os estudantes que se candidatarem aos programas de Doutorado tipo 
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“sanduíche” devem apresentar e defender o exame de qualificação antes do seu 

ingresso nos referidos programas. 

§ 2º Os prazos estabelecidos para o “Doutorado sanduíche”, em princípio, são de 

doze (12) meses, a menos que a agência de fomento estabeleça um prazo diferente. 

Art. 15. O estudante pode requerer mudança da Linha de Pesquisa escolhida por 

ocasião da seleção, até seis (6) meses após a matrícula. 

Parágrafo único. O requerimento é dirigido ao coordenador do Programa, que o 

defere ou não, ouvido o orientador e consideradas as disponibilidades do quadro 

docente. 

Art. 16. O estudante pode solicitar afastamento temporário do Mestrado ou do 

Doutorado, para tratar de interesses particulares, por meio de trancamento de 

matrícula, no prazo previsto no calendário acadêmico e se estiver em dia com suas 

obrigações financeiras para com a UCB e não tenha ultrapassado o cumprimento do 

prazo máximo definido pelo Regulamento Geral dos programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu para o Mestrado e para o Doutorado. 

Parágrafo único. O trancamento pode durar apenas um (1) semestre letivo, sendo 

que esse trancamento da matrícula não isenta o estudante do cumprimento do prazo 

máximo disposto no Regulamento Geral dos programas de Pós-graduação Stricto 

Sensu para o Mestrado e para o Doutorado. 

Art. 17. O estudante de Mestrado deve definir seu tema de pesquisa e estruturá-lo em 

um projeto de dissertação, juntamente com seu orientador, para que seja submetido 

ao exame de qualificação. 

Parágrafo único. A banca examinadora do exame de qualificação do Mestrado é 

composta pelo orientador, que a preside, por um docente externo ao programa, um 

docente interno ao programa, e um suplente (interno ao programa), sendo permitido 

o envio do parecer por escrito ou o uso de videoconferência de todos os membros da 

banca, com o intuito de contribuir na melhoria do projeto a ser defendido. 

Art. 18. O estudante de Doutorado deve definir seu tema de pesquisa e estruturá-lo 

em um projeto de tese, juntamente com seu orientador, para que seja submetido ao 



 

14 
 

exame de qualificação. 

Parágrafo único. A banca examinadora do exame de qualificação do Doutorado é 

composta pelo orientador, que a preside, por dois docentes externos ao programa, 

dois docentes internos ao programa, e dois suplentes (internos ao programa), sendo 

permitido o envio do parecer por escrito ou o uso de videoconferência de todos os 

membros da banca, com o intuito de contribuir na melhoria do projeto a ser defendido. 

Art. 19. O modelo do documento final a ser submetido para a defesa do título de 

Mestrado e de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Gerontologia da UCB, 

de comum acordo com o orientador, em língua portuguesa, é o modelo escandinavo, 

composto por: 

I. Elementos pré-textuais (conforme o manual de dissertações e teses 

disponibilizado na página da Biblioteca da UCB); 

II. Introdução; 

III. Revisão de literatura 

IV. Objetivos (Geral e Específicos);  

V. Materiais e método; 

VI.   Resultados [artigo(s) completo(s), já nas normas da revista escolhida pelos 

autores]; 

VII. Considerações Finais; 

VIII.  Referências (conforme o manual de dissertações e teses disponibilizado 

pela biblioteca da UCB);  

IX.   Elementos pós-textuais (conforme o manual de dissertações e teses 

disponibilizado na página da Biblioteca da UCB). 

Parágrafo único. Os artigos em idioma estrangeiro que tenham sido produzidos a 

partir da dissertação ou tese devem figurar no trabalho final na sessão de apêndices. 

Art. 20. Após a defesa de Mestrado, o estudante deve submeter pelo menos um artigo, 

fruto de sua  dissertação, entregando ao orientador e à secretaria do curso os 

comprovantes da submissão dos artigos ou as cartas de recebimento do editor em 



 

15 
 

periódico indexado, qualificado nos estratos superiores A1 a A4 do Qualis 

Interdisciplinar, de acordo com os critérios estabelecidos pela área na CAPES. 

§ 1º Se preferir, pode-se também optar pela publicação de um ou mais livros ou um 

ou mais capítulos de livros, de acordo com os critérios estabelecidos pela área na 

CAPES, que também devem ser comprovados pela entrega da carta de recebimento 

do editor ao orientador. Será o orientador que validará essa entrega à Secretaria 

Acadêmica. 

§ 2º O estudante e o orientador devem estar entre os autores das publicações que 

podem ocorrer durante o período de permanência no Programa, sob a supervisão 

direta do orientador e vinculado à dissertação, cabendo ao orientador julgar a 

necessidade de incluir outros autores para o artigo. 

§ 3º Caso a publicação da dissertação não ocorra durante um (1) ano, a contar a partir 

da data da defesa, o orientador pode reformular o artigo para enviar à outra revista 

e assumir o posto de primeiro autor, passando o egresso a ser segundo autor, 

cabendo ao orientador julgar a necessidade de incluir outros autores para o artigo. 

Art. 21. No caso do Doutorado, o estudante deve submeter um artigo científico antes 

da qualificação e ter um artigo publicado antes da defesa de Doutorado. 

§ 1º Ambos os artigos devem ser em periódico indexado, qualificado nos estratos 

superiores do Qualis Interdisciplinar antes da defesa de tese. 

§ 2º O estudante deve incluir seu orientador como autor nos dois (2) artigos. 

§ 3º Pelo menos um dos artigos deve ter relação de conteúdo com a tese a ser defendida, 

podendo, opcionalmente, uma das duas publicações ser um capítulo de livro ou livro 

completo, de acordo com os critérios estabelecidos pela área na CAPES. 

Art. 22. A dissertação ou a tese deve ser apresentada, por escrito e de viva voz, perante 

Banca Examinadora. 

§ 1º O estudante tem até trinta (30) minutos, com tolerância de cinco (5) minutos para 

mais ou para menos, para fazer a apresentação oral de seu trabalho perante a Banca 

Examinadora. 



 

16 
 

§ 2º Cada membro da Banca Examinadora pode arguir o estudante, durante até trinta 

(30) minutos, cabendo ao estudante até trinta (30) minutos para responder a cada 

examinador. 

CAPÍTULO VI 
Dos Orientadores 

 
Art. 23. São aceitos como orientadores, docentes portadores do título de doutor ou 

equivalente, que façam parte do quadro de pessoal da Instituição, formalmente 

credenciados pelo Programa. 

§ 1º Os procedimentos de indicação de orientadores iniciam-se com o processo 

seletivo, no qual, mediante apreciação do projeto de pesquisa, o candidato é 

direcionado a possíveis orientadores. 

§ 2º No final do processo seletivo, ao entrar no Programa, cada estudante é 

formalmente encaminhado pelo coordenador a um orientador acadêmico, 

considerando a indicação do resultado final do processo seletivo. 

§ 3º O professor orientador pode ser substituído, em caso de se ausentar, ou por outro 

motivo, com sua anuência, após ouvido o Colegiado e o coordenador do Mestrado e 

do Doutorado 

Art. 24. Compete ao professor orientador: 

I – orientar o estudante em seu projeto de pesquisa relacionado à sua 

dissertação ou tese; 

II – acompanhar o desenvolvimento do projeto, avaliando o desempenho do 

estudante. 

Art. 25. Os docentes permanentes são credenciados para atuarem no Programa de 

Pós-Graduação em Gerontologia mediante processos seletivos internos e externos, 

estabelecidos pelo Regulamento Geral dos programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. 

Art. 26. É critério mínimo para o credenciamento como docente permanente no 

Programa: 
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I. Ter perfil e produção científica alinhados aos objetivos e dispositivos 

normatizadores específicos do Programa; 

II. Elaborar uma carta de apresentação em que conste os seguintes itens: 

a) indicação explícita de vinculação ao Programa (docente permanente, 

colaborador ou visitante); 

b) motivadores e áreas de interesse de atuação no Programa de Pós-Graduação 

em Gerontologia; 

c) indicação de qual(is) disciplina(s) poderá ministrar, considerando as 

disciplinas constantes na matriz curricular do Programa; 

d) informações sobre experiência em orientação e coorientação de alunos em 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

e) informações da experiência em orientação de iniciação científica, 

monografias, trabalho de conclusão de curso (TCC) e estágios; 

f) informações relacionadas à elaboração de material didático, tecnológico e 

atividades desenvolvidas; 

g) informações sobre atividades realizadas de ensino, pesquisa e/ou extensão 

com impacto social; 

h) ciência das normas vigentes do Programa, da UCB e da Capes em relação à 

composição, atuação e avaliação do corpo docente. 

III - Apresentar Currículo Lattes atualizado; e 

IV - Somatória de produção maior ou igual a 1,0 ponto, conforme valores 

descritos no §1º a seguir, no ano vigente à solicitação. Os artigos serão 

analisados considerando os indicativos de qualidade da Capes identificado na 

área Interdisciplinar e, em caso de algum artigo não constar nesta área, será 

considerado o maior Qualis dentre todas as áreas em que esteja qualificado pela 

Capes. Apenas poderá ser computada na somatória uma produção contida no 

conjunto B3, B4, B5, Livro, Capítulo de Livro e Patente. Somente livros e 

capítulos de livros de reconhecido mérito na área de conhecimento do programa 
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serão contabilizados. 

§ 1º Para efeito de pontuação da produção, a seguinte tabela com pontos é seguida: 

 

Cada artigo publicado em: Ponto(s) 

Periódico A1 1,00 

Periódico A2 0,875 

Periódico A3 0,75 

Periódico A4 0,625 

Periódico B1 0,50 

Periódico B2 0,375 

Periódico B3 0,25 

Periódico B4 0,125 

Capítulo de livro 0,55 

Organização de livro 0,55 

Reedição de livro 0,55 

Livro inteiro 0,85 

 
§ 2º Artigos publicados em periódicos abaixo de A4 são levados em conta em uma 

proporção de até 20% da produção total do docente, por exemplo: apenas um artigo 

publicado em periódico abaixo de A4 pode ser considerado para a pontuação a cada 

quatro artigos publicados em periódicos A4 ou superior. 

§ 3º Situações omissas nesta classificação de produção científica são decididas em 

reunião do Colegiado do Programa. 

Art. 27. Como critério para recredenciamento de docente permanente no Programa, 

o docente deve: 

I. Apresentar produção acadêmico-científica dos últimos quatro (4) anos, cuja 

soma de seus produtos seja de 3,5 pontos ou mais, publicados em periódicos, 

livros e/ou eventos classificados pelo Qualis da Área de Interdisciplinar (a 

natureza dessa produção deve pertencer de forma majoritária ao domínio área 

de concentração e das linhas de pesquisa do Programa); 

II. Ter titulado pelo menos um estudante nos quatro (4) anos anteriores ao início 

de um novo quadriênio de avaliação da CAPES; 
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III. Ter ministrado em dois (2) anos, pelo menos, uma disciplina pertencente ao 

quadro de disciplinas do Programa; 

IV. Ter, no mínimo, dois artigos contidos em estrato superior de qualidade da 

Capes, identificado na área interdisciplinar ou equivalente, publicado com 

orientado/coorientado ativo ou egresso (que tenha concluído o curso há menos de 

5 anos) do Programa, no período considerado na avaliação quadrienal; 

V. Ter participado de atividades da coordenação, de comissões ou outras 

atividades relacionadas ao Programa; 

VI. Coordenado projetos de pesquisa e/ou extensão. 

Art. 28. O credenciamento e o recredenciamento de professores colaboradores do 

Programa seguem os seguintes critérios: 

I.  uma produção acadêmico-científica dos últimos quatro anos, cuja soma de 

seus produtos seja de 1,5 pontos ou mais, publicados em periódicos, livros e/ou 

eventos classificados pelo Qualis da Área de Interdisciplinar (a natureza dessa 

produção deve pertencer, de forma majoritária, ao domínio de conhecimento da 

área de concentração e das linhas de pesquisa do Programa); 

II.  interesse acadêmico do Programa, conforme decisão colegiada. 

Art. 29. Para o credenciamento e o recredenciamento de docentes visitantes é 

preciso que eles tenham vínculo funcional-administrativo com outras instituições, 

brasileiras ou não, e que sejam liberados, mediante contrato de trabalho por tempo 

determinado e acordo formal, das atividades correspondentes de tal vínculo para 

colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, 

em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no programa, permitindo que atuem 

como orientadores e em atividades de extensão. 

Parágrafo único. A pontuação da produção intelectual dos docentes visitantes, é 

definida pela área de avaliação interdisciplinar da CAPES. 
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CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais 

 
Art. 30. Caso o Programa disponha de bolsas, a respectiva distribuição deve seguir 

normas específicas para este fim, a serem definidas pela Pró-Reitora Acadêmica, em 

concordância com o coordenador do Programa e com as exigências do(s) órgão(s) 

de fomento do benefício. 

Parágrafo único. No caso de haver bolsas, essas são distribuídas mediante a ordem 

de classificação no processo seletivo de ingresso no Programa. Serão seguidas as 

normas de concessão de bolsas da CAPES, do CNPQ ou de outra instituição de 

fomento, da UCB e do Programa. 

Art. 31. Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, cabendo recurso ao Consepe. 

Art. 32. Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Consepe, 

observadas as demais formalidades legais, revogadas as disposições em contrário. 
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ANEXO 
 

RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 7, DE 5 DE JULHO DE 2021 

Aprova atualização no Regulamento Específico do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Gerontologia. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

(CONSEPE) E REITOR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB), no 

uso de suas atribuições estatutárias e considerando o Parecer nº 007/2021- Consepe,  

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a atualização do Regulamento Específico do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Gerontologia, na forma dos anexos desta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e estão revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Prof. Dr. Ricardo Pereira Calegari 
Presidente do Consepe 

Reitor 
 

 


