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VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

REGULAMENTO DO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 
TÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO E DOS OBJETIVOS  
 
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Estácio de Sá, com os 
cursos de Mestrado e Doutorado, vinculado à Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, tem 
como finalidade contribuir para o desenvolvimento científico preparando docentes qualificados 
para o exercício do magistério superior e pesquisadores capacitados a planejar, desenvolver e 
orientar atividades de pesquisa na graduação e na pós-graduação.  
 
Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Odontologia tem por objetivos: 

I. formar profissionais qualificados tecnicamente e conscientes da necessidade da inserção 
social da Odontologia;  

II. preparar docentes com mentalidade inovadora capacitados a exercer o magistério do 
ensino superior; 

III. desenvolver projetos de pesquisa relevantes para a Odontologia clínica;  
IV. formar pesquisadores de excelência, capazes de idealizar, projetar, desenvolver e 

orientar projetos de pesquisa e outras atividades da graduação e pós-graduação. 
 
 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 
 
Art. 3º O Programa de Pós-Graduação em Odontologia, administrado pelo Coordenador, pelo 
Coordenador Adjunto e pelo Colegiado do Programa, constitui parte dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade 
Estácio de Sá.  

 
 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO E DO COLEGIADO  

 
Art. 4º Competem ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia as 
seguintes atribuições: 

I. presidir as sessões do Colegiado do Programa; 
II. elaborar, com a colaboração do Colegiado, a proposta do Programa, indicando as 

finalidades e objetivos, a estrutura curricular e as diretrizes para os projetos de ensino e 
pesquisa; 

III. proceder à avaliação permanente do Programa; 
IV. baixar resoluções e portarias sobre assuntos acadêmicos e administrativos relacionados ao 

Programa; 
V. administrar a oferta de disciplinas, em conformidade com o Plano Curricular; 
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VI. encaminhar à Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa o relatório anual das atividades 
do Programa, abrangendo a avaliação de desempenho acadêmico e de pesquisa, bem 
como o planejamento semestral;  

VII. aprovar as bancas de exame de dissertação e teses propostas pelos orientadores; 
VIII. indicar o Coordenador Adjunto para aprovação do Vice-Reitor de Pós-Graduação e 

Pesquisa; 
IX. apreciar os pedidos de trancamento e aproveitamento de disciplinas cursadas em outros 

cursos; 
X. constituir Comissões para assuntos específicos; 
XI. representar o Programa junto aos órgãos superiores da Universidade e fora dela. 
 
Art. 5º Competem ao Coordenador Adjunto as seguintes atribuições:  

I. supervisionar as atividades da Secretaria do Programa; 
II. substituir o Coordenador em seus impedimentos; 
III. exercer outras atividades que lhe forem delegadas, tácita ou expressamente, pelo 

Coordenador do Programa. 
 
Art. 6º O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, composto por docentes 
do quadro permanente do Programa, conforme artigo 9º deste Regulamento, e pela 
representação discente, reúne-se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que 
convocado pelo Coordenador.  

§ 1º A representação discente, eleita por seus pares, com mandato de um ano, permitida a 
reeleição, é constituída por um aluno e seu suplente que o substituirá em seus impedimentos. 

§ 2º O quorum para a realização das reuniões é de metade do número de membros mais um. 

§ 3º As decisões são tomadas por maioria simples do Colegiado. 
 
Art. 7º Compete ao Colegiado: 
I. homologar a proposta do Programa apresentada pelo Coordenador;  
II. apreciar as alterações na estrutura curricular encaminhadas pelo Coordenador; 
III. aprovar, por proposta do Coordenador, os nomes dos membros de comissões; 
IV. decidir sobre desligamento de discentes, de acordo com o que preceitua este 

Regulamento; 
V. decidir sobre o credenciamento e renovação do credenciamento de docentes de acordo 

com o prescrito nos Artigos 8° e 11. 
 
 

TÍTULO III 
DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 8º O credenciamento de docente para integrar o Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia, encaminhado pelo Coordenador, tem por base os seguintes documentos: 

a) cópia autenticada do diploma de Doutor; 
b) curriculum vitae, no qual seja comprovada, especialmente, a participação em projetos de 

pesquisa e produção científica publicada no campo da Odontologia; e 
c) plano de trabalho, contendo propostas de ensino e de pesquisa necessariamente vinculadas 

às linhas de pesquisa do Programa. 
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§ 1o A documentação mencionada no caput deste artigo será examinada por uma Comissão ad 
hoc, composta por três membros do Colegiado indicados pelo Coordenador. 

§ 2o O parecer da Comissão ad hoc será examinado pelo Colegiado, que votará pela 
incorporação ou não do docente.  
 
Art. 9º O corpo docente é constituído pelas seguintes categorias: 

a) professores permanentes, em regime de tempo integral na Universidade, com dedicação a 
atividades de ensino de pós-graduação, pesquisa e orientação;  

b) professores colaboradores, contratados pela Universidade em regime de tempo parcial; 
c) professores visitantes, contratados segundo as regras da Universidade, em regimes variados 

de trabalho, que colaborem efetivamente para o desenvolvimento da pós-graduação e da 
pesquisa em Odontologia. 

§ 1º O corpo permanente deverá ser composto por no mínimo 10 docentes.  

§ 2º Todos os docentes devem estar associados a uma das linhas de pesquisa do Programa. 

§ 3º A participação dos docentes nas atividades de graduação é necessária. 
 
Art. 10 O docente credenciado, de acordo com sua categoria, assume formalmente os seguintes 
compromissos: 

a) oferecer regularmente disciplinas e realizar atividades de pesquisa e orientação; 
b) desenvolver com proficiência e presteza as tarefas determinadas pelo Coordenador e/ou pelo 

Colegiado; 
c) participar das reuniões do Colegiado, justificando suas ausências; 
d) zelar pelo cumprimento dos prazos acadêmicos de seus orientandos;  
e) apresentar, nos prazos estabelecidos, relatórios de suas atividades; 
f) participar de bancas examinadoras; 
g) presidir as bancas examinadoras quando for o orientador; 
h) apresentar projetos de pesquisa a órgãos de fomento; 
i) registrar o conteúdo lecionado e a frequência dos alunos no sistema acadêmico da 

Universidade Estácio de Sá dentro dos prazos estabelecidos. 
 
Art. 11 Exigir-se-á do docente produção intelectual regular de valor reconhecido na área da 
Odontologia. 

§ 1° A produção intelectual bibliográfica do docente permanente deve necessariamente estar 
integrada a uma das linhas de pesquisa do Programa e atender aos seguintes requisitos: 

I. anualmente, pelo menos um item dentre os seguintes: 
a. artigo em periódico, avaliado no mínimo como B2 na classificação Qualis de Periódicos 

da Área de Odontologia; 
b. livro – texto integral; 
c. livro – capítulo. 

II. no triênio de avaliação, pelo menos cinco itens dentre os mencionados acima, incluindo 3 
artigos classificados como Qualis A. 

§ 2° Os docentes são incentivados a participar de comissões nacionais de avaliação; diretorias 
de associações científicas nacionais e internacionais; comitês, comissões ou consultorias ad hoc 
em agências de fomento de âmbito nacional; comissões científicas de eventos de caráter 
internacional ou nacional. 



 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia  

Av. Alfredo Baltazar da Silveira 580 cobertura, Recreio dos Bandeirantes 
Rio de Janeiro, RJ - CEP 22790-701 

Telefone: (21) 2497-8988 
e-mail: programa.odontologia@estacio.br 

4

 
Art. 12 A renovação do credenciamento dos docentes permanentes, a cada cinco anos, será 
efetuada considerando-se o estabelecido no Art. 11.  
 
 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E DO CORPO DISCENTE 

 
CAPÍTULO I 

DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS 
 
Art. 13 A seleção de candidatos ao título de Mestre e Doutor em Odontologia realiza-se por 
meio de processos definidos em editais aprovados pelo Colegiado. 

§ 1o O número de vagas será proposto pelo Coordenador. 

§ 2º A Comissão de Seleção, proposta pelo Coordenador e aprovada pelo Colegiado do 
Programa, definirá os critérios e formas de exame, em consonância com o Regimento da Vice-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 

§ 3º O edital do processo de seleção especificará a época de realização do exame de proficiência 
em língua estrangeira ou sua substituição por certificado de proficiência expedido por 
instituições de qualidade reconhecida, segundo avaliação do Colegiado. 
 
Art. 14. Para inscrição no Programa são requeridos:  

I. Mestrado: diploma de graduação em Odontologia, histórico escolar, curriculum vitae, 
carta de apresentação, carteira do Conselho Regional de Odontologia, CPF e uma foto 3 
X 4.  

II. Doutorado: diploma de graduação em Odontologia, diploma de mestrado obtido em curso 
reconhecido em território nacional, histórico escolar da graduação e do mestrado, 
curriculum vitae, carta de aceitação de orientador, carteira do Conselho Regional de 
Odontologia, CPF e uma foto 3 X 4. 

§ 1o Diplomas obtidos no exterior devem estar reconhecidos no Brasil, de acordo com a 
legislação. 

§ 2o Possíveis exceções referentes à inscrição de alunos estrangeiros serão apreciadas pelo 
Colegiado. 

 
 

CAPÍTULO II 
DO PLANO CURRICULAR DO CURSO 

 
Art. 15 O currículo do Programa de Pós-Graduação em Odontologia organiza-se em uma ou 
mais áreas de concentração, às quais correspondem Planos Curriculares específicos, 
coordenados pelo conjunto de disciplinas e atividades obrigatórias comuns a todas elas, 
vinculadas às linhas de pesquisa.  

§ 1º Os planos curriculares compreendem disciplinas, seminários e atividades de pesquisa 
vinculados às Áreas de Concentração e às Linhas de Pesquisa. 

§ 2° Cabe ao Colegiado proceder à revisão dos planos curriculares pelo menos a cada 
quinquênio. 
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§ 3º Os Planos Curriculares, apresentados em Anexo, podem ser alterados pelo Colegiado 
independentemente de alterações neste Regulamento. 
 
Art. 16 Para fins acadêmicos, um crédito corresponde a 15 horas-aula de trabalho acadêmico 
efetivo, não se admitindo frações de crédito. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS E DA CONCESSÃO DE CRÉDITOS 

 
Art. 17 A matrícula em disciplinas é realizada a cada período letivo pelo aluno, com o aval de 
seu orientador e/ou do Coordenador do Programa. 
 
Art. 18 Até a integralização dos créditos em disciplinas, o estudante deverá estar matriculado, 
no mínimo, nas disciplinas indicadas pela coordenação do curso para o período letivo. 
 
Art. 19 O calendário acadêmico definirá a cada período letivo os prazos de inclusão e exclusão 
de disciplina e de trancamento de matrícula 
 
Art. 20 Admitir-se-á o aproveitamento de estudos realizados em outras instituições de ensino 
superior, desde que as disciplinas tenham sido cursadas em Curso de Mestrado ou Doutorado 
recomendado ou reconhecido pela Capes.  
§ 1º A concessão de créditos previstos neste artigo será apreciada pelo Coordenador, 
consultados os professores das respectivas disciplinas. 

§ 2º O aproveitamento far-se-á somente quando a disciplina já cursada tiver conteúdo, duração, 
atualização e desenvolvimento equivalentes ou superiores aos dos Cursos de Mestrado e 
Doutorado em Odontologia, bem como a nota obtida for, no mínimo, “7”.  

§ 3º Os conceitos ou notas obtidos em disciplinas cujo estudo venha a ser aproveitado serão 
substituídos pela letra “T” (créditos transferidos) no histórico escolar, não sendo computados 
para efeito da média final citada no Art. 23. 

§ 4º O aproveitamento previsto neste artigo ocorrerá dentro do limite de 1/3 (um terço) das 
disciplinas do currículo do Curso. 

§ 5º O prazo para o aproveitamento de disciplinas é de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir 
da data de sua obtenção até o início do Curso. 
 
Art. 21 Nos limites fixados nos parágrafos 4º e 5º do artigo anterior, será permitida ao 
candidato selecionado para o Programa a incorporação de disciplina isolada cursada 
anteriormente à seleção no próprio Curso. 

Parágrafo único. A matrícula em disciplina isolada não estabelece vínculo como aluno regular 
do Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 
 
Art. 22 O trancamento é ato voluntário do aluno e depende de requerimento específico para a 
solicitação. 

§ 1º O trancamento de matrícula no Curso só poderá ocorrer por um período (semestre) letivo e 
somente será concedido ao aluno por motivo de doença ou de impedimento absoluto de 
frequência, devidamente comprovados, mediante deferimento do Coordenador do Programa. 
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§ 2º O período do trancamento de matrícula não interrompe a contagem de prazo para a 
integralização dos Cursos. 

§ 3º Não é permitido o trancamento de matrícula no primeiro período letivo subsequente à 
seleção e no último semestre do prazo máximo do Curso. 

§ 4º Não é permitido o trancamento de matrícula ao aluno que foi reprovado em uma disciplina 
que será novamente oferecida justamente no período em que o trancamento foi solicitado. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

 
Art. 23 Considerar-se-á aprovado, em cada disciplina ou atividade, o aluno que apresentar 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades desenvolvidas e 
média final igual ou superior a “7”.  
 
Art. 24 Será considerado aprovado no conjunto das disciplinas do Curso o aluno que obtiver 
média igual ou superior a “7”. 
 
Art. 25 Ao aluno será permitido repetir, no máximo, duas disciplinas diferentes nas quais tenha 
obtido nota abaixo de “7”.  
 
Art. 26 São considerados aptos a realizar os exames de defesa de dissertação ou de tese os 
alunos que: 

a) alcançarem média final igual ou superior a “7”; 

b) forem aprovados nos Projetos de Dissertação (Mestrado) ou no Exame de Qualificação do 
Projeto (Doutorado). 

 
 

CAPÍTULO V 
DO DESLIGAMENTO 

 
Art. 27 O aluno será desligado do Programa: 

a) quando esgotar o prazo máximo fixado por este Regulamento para a conclusão de seu curso; 
b) se for reprovado em três disciplinas ou na mesma disciplina duas vezes;  
c) quando não se inscrever em atividades acadêmicas por mais de um período letivo;  
d) quando não se matricular em disciplinas no período letivo subsequente ao do trancamento; 
e) quando não tiver aprovado seu projeto de dissertação ou de tese pela Comissão de 

Avaliação de Projetos; 
f) quando não atingir os requisitos estabelecidos no Art. 26, por ocasião da conclusão dos 

créditos para a defesa;  
g) quando deixar de definir o orientador até o final do 1º período letivo, a contar de sua 

admissão no Programa; 
h) quando não for aprovado no exame de língua estrangeira, até o final do 1º período letivo 

subsequente ao ingresso no Programa; 
i) por ato de indisciplina, apurado em procedimento próprio, assegurando-se direito de defesa. 
j) por ato indicativo de plágio na elaboração de trabalhos durante o curso. 
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CAPÍTULO VI 

DA ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E DE TESE 
 
Art. 28 O aluno deve escolher seu orientador durante o primeiro período letivo do curso. 
Parágrafo único. A dissertação e a tese são elaboradas e apresentadas pelo aluno, sob a 
responsabilidade de seu professor orientador, o qual deverá ser docente do Programa. 
 
Art. 29 O aluno de Mestrado defenderá seu Projeto de Dissertação e o aluno de Doutorado será 
submetido ao Exame de Qualificação do Projeto no prazo de até 12 (doze) meses a partir da data 
de admissão no Curso. 

§ 1º Em caso de reprovação na defesa de Projeto de Dissertação ou no Exame de Qualificação 
do Projeto, o aluno terá o prazo máximo adicional de 3 (três) meses para apresentar as 
reformulações e revisões recomendadas pela Comissão Avaliadora. 

§ 2º Em caso de nova reprovação ou uma vez expirado o prazo para reapresentação, o candidato 
será desligado do Programa. 
 
Art. 30 A Defesa da Dissertação de Mestrado ocorrerá no prazo mínimo de 12 (doze) meses e 
máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
Art. 31 A Defesa de Tese de Doutorado ocorrerá no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses 
e máximo de 36 (trinta e seis) meses.  
 
Art. 32 Os prazos mencionados nos Artigos 30 e 31 são computados a partir da admissão inicial 
no Programa de Pós-Graduação em Odontologia, admitindo-se até seis meses (Mestrado) ou um 
ano (Doutorado) de prorrogação, a critério da Coordenação do Programa. 
 
Art. 33 O aluno poderá, em requerimento dirigido à Coordenação, solicitar, por uma única vez, 
mudança de orientador de dissertação ou de tese, no prazo de até 12 (doze) meses contados a 
partir da admissão inicial no Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 
 
Art. 34 Cada professor orientador poderá orientar simultaneamente até cinco alunos. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO E TESE 

 
Art. 35 A dissertação e a tese, que versarão necessariamente sobre temas pertinentes às linhas 
de pesquisa do Programa, serão defendidas publicamente perante uma Banca Examinadora 
composta por três titulares, no caso do Mestrado, e cinco titulares, no caso do Doutorado. 

§ 1° São membros titulares o professor orientador, como presidente, e pelo menos um 
examinador externo à Universidade Estácio de Sá, no caso do Mestrado, ou dois examinadores 
externos, no caso do Doutorado.  

§ 2° As bancas examinadoras de defesa de dissertação de mestrado terão um membro suplente, 
enquanto que as de doutorado terão dois suplentes.  

§ 3° Professores do Programa de Pós-Graduação em Odontologia serão designados como 
suplentes nas bancas examinadoras. 
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§ 4º Todos os membros da Banca Examinadora devem ser doutores com afinidade com o tema 
da dissertação ou tese, demonstrada por seus curricula vitae. 
 
Art. 36 O aluno deverá depositar na Secretaria do Programa, mediante protocolo, 30 (trinta) 
dias antes da data marcada para defesa exemplares do trabalho encadernados em espiral, de 
acordo com as especificações abaixo: 

§ 1° Para as bancas de Mestrado, serão entregues 4 (quatro) exemplares da dissertação. 

§ 2° Para as bancas de Doutorado, 7 (sete) exemplares da tese. 

§ 3° Para a Secretaria do Programa, será entregue uma versão em mídia eletrônica 
(preferencialmente em CD-ROM), idêntica à forma impressa, em arquivo único e no formato 
pdf. 

§ 4° Uma carta-convite do Programa aos membros da banca será anexada aos exemplares 
impressos. 
 
Art. 37 As defesas ocorrerão em sessão pública e o julgamento final em sessão privada, após a 
qual se anunciará publicamente o resultado. 

§ 1o Só irá à defesa pública a dissertação ou tese que tenha sido previamente aceita, ainda que 
condicionalmente, por um docente revisor, membro suplente da Banca Examinadora indicado 
pela Coordenação, em parecer por escrito. 

§ 2o No caso específico do Mestrado, um artigo completo publicado ou submetido à publicação 
em periódico com classificação Qualis, constando tanto o nome do orientador quanto do 
orientado, deverá estar anexo à dissertação entregue ao revisor.  

§ 3o No caso específico do Doutorado, no mínimo dois artigos completos publicados ou 
submetidos à publicação em periódico internacional em língua inglesa e com classificação 
Qualis, constando tanto o nome do orientador quanto do orientado, deverão estar anexos à tese 
entregue ao revisor. 

§ 4o O resultado final será de aprovação ou aprovação com exigências a cumprir, justificadas em 
parecer lavrado em ata e assinado pelos membros da Banca Examinadora e pelo candidato, 
concedendo-se o prazo de até sessenta dias, a contar da data de defesa, para o cumprimento das 
exigências. 

§ 5o O orientador é o responsável pela verificação do cumprimento das exigências da Banca 
Examinadora. 
 
Art. 38 Após a aprovação da dissertação ou tese, cumpridas as exigências da Banca 
Examinadora, deverão ser entregues à Secretaria do Programa, no prazo máximo de 60 dias 
após a defesa como condição para o requerimento do diploma: 

I. três exemplares impressos da dissertação ou da tese, formatados conforme as normas 
divulgadas pelo Programa. 

II. cópia da dissertação ou da tese com as correções indicadas pela Banca Examinadora no 
ato da Defesa já efetuadas, gravada em mídia eletrônica, para divulgação na página da 
Universidade Estácio de Sá e na biblioteca virtual da Capes/MEC. 

§ 1º O orientador declarará, por escrito, que as exigências da Banca Examinadora foram 
atendidas na redação final.  
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§ 2º Os exemplares encadernados deverão estar acompanhados por uma declaração formal do 
orientador sobre o acompanhamento da redação final da dissertação ou tese.  

§ 3º A declaração do orientador será arquivada na Secretaria do Programa. 
 
 

TÍTULO V 
DO PÓS-DOUTORADO 

 
Art. 39 O estágio de pós-doutorado será norteado pelas seguintes determinações: 
I. O projeto de pesquisa deverá ser aprovado por uma Comissão de Avaliação composta por 

3 (três) docentes do Programa; 
II. Terá duração mínima de 3 (três) meses e máxima de 18 (dezoito) meses.  
III. As atividades desenvolvidas durante o estágio serão determinadas pelo supervisor, sendo 

condicionadas à aprovação pela coordenação do Programa. 
IV. Ao final do estágio, o pesquisador deverá apresentar um relatório das atividades 

executadas no período, constando anexo pelo menos um artigo publicado gerado durante 
o estágio e em coautoria com o supervisor, fazendo menção ao Programa de Pós-
Graduação em Odontologia. 

V. Será conferido um certificado ao pesquisador ao término do estágio, desde que cumpridas 
as exigências especificadas neste Regulamento. 

 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 40 O Coordenador do Programa deliberará, ad referendum do Colegiado, sobre casos 
omissos, em consonância com as normas da Universidade e da legislação em vigor.  
 
Art. 41 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua homologação pelo CONSEPE, 
revogando-se todas as disposições anteriores e em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2013. 

 
 

Atos de aprovação da atualização do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia: 

 Colegiado do Programa: 12 de agosto de 2013. 

 Resolução nº 104/CONSEPE/2013, de 11 de setembro de 2013. 

 


