
1.1 REGISTRO DE REGIMENTO 
 

Para incluir ou alterar os critérios e condições particulares de um regimento, tais como 
eventos obrigatórios, números de créditos a serem cumpridos em disciplinas e créditos 
validáveis e prazo para conclusão do curso, acessar o CAPG, Coordenadorias > Programa/Polos 
> Programa. Na janela que abrirá, selecionar o programa e clicar no botão Regimento, em 
seguida proceder como descrito na figura abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 1: O registro de um regimento ocorre uma única vez. Se houver alteração regimental 
significará que os novos alunos que ingressarem terão novos requisitos a cumprir para obter o 

O Programa e o nível já serão exibidos nesta janela.  
1. Indicar o ano de publicação do Regimento; 
2. digitar o número de créditos exigidos pelo regimento neste nível; 
3. digitar o número de créditos passíveis de serem validados para este nível em cada campo. Os itens não 

definidos em regimento devem permanecer em branco; 
4. se for o caso, selecionar a condição adequada à combinação dos campos do item 3; 
5. indicar o número de meses mínimo e máximo para conclusão do curso deste nível; 
6. incluir a periodicidade do curso; 
7. clicar em Inclui Linha; 

8. clicar no símbolo  que aparecerá  na célula e selecionar um dos eventos vinculados ao programa; 
9. digitar o prazo que o aluno tem para concluir este evento contado da data em que ingressa no curso; 
10. digitar o número de vezes que o aluno precisa cumprir este evento; 
11. digitar os créditos atribuíveis ao aluno pelo cumprimento deste evento; 
12. digitar a carga horária atribuível ao aluno pelo cumprimento deste evento. Repetir os itens 7 a 11 tantos 

quantos forem os eventos a serem incluídos. 
13. as atividades previstas no regimento como obrigatórias devem ser incluídas nessa tabela para que o 

CAPG possa controlar sua realização ou não e ainda os créditos atribuídos a atividade sejam somados para 
o aluno. 

14. clique em Inclui Linha; 

15. clicar no símbolo  que aparecerá  na célula e selecionar uma das atividades obrigatórias; definidas pelo 
regimento do programa. Repetir os itens 14 e 15 tantos quantos forem as atividades a serem incluídas. 

16. clicar em Incluir. 
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título, não cabendo aos antigos alunos já titulados os novos requisitos. Assim a alteração 
regimental compreende um novo registro de regimento no CAPG, pois a alteração de um já 
existente implicaria dizer que antigos alunos já titulados não cumpriram os novos requisitos.  

Obs. 2: Para alterar ou aprovar um regimento é necessário que o seu processo administrativo 
seja aprovado no Colegiado do Programa e no Conselho da Unidade, passando por fim pela 
homologação da Câmara de Pós-Graduação. Ressalta-se que o documento somente terá 
validade após a publicação. 

 Obs. 3: Se o programa tiver dois níveis deve-se registrar o regimento e seus condicionantes 
para cada nível. 

Obs. 4: . O registro dos eventos obrigatórios com seus prazos e número de vezes a serem 
realizados e o registro as atividades obrigatórias quando efetuados corretamente possibilitam 
um melhor acompanhamento dos alunos, sendo fundamental para que não ocorram 
conclusões de curso sem o cumprimento de todos os requisitos para tal. 

Obs. 5: As atividades não obrigatórias realizadas pelos alunos podem ser registradas em seus 
históricos, contudo não somam créditos para a conclusão do curso. Para que o registro de uma 
atividade para o aluno some créditos para o aluno, ela deve ser definida como obrigatória e 
incluída na janela “Regimento dos Programas de Pós-Graduação” mostrada na figura acima.  

 


