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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 52, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, o Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) e o Regimento
Interno do Curso de Residência Agrária -
Especialização em Sistemas Agrícolas
Sustentáveis do Semiárido, vinculado
ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural
(IDR) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no D.O.U de 21 de julho de 2010, e a
Portaria nº 328 do Ministério da Educação, de 10 de março de 2020, publicada no D.O.U de 11 de março
de 2020, considerando o processo de nº 23282.413019/2020-51,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) e o Regimento Interno do Curso de Residência Agrária - Especialização em Sistemas Agrícolas
Sustentáveis do Semiárido, vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR), aprovado no Edital de
chamamento público nº 01/2020 - Programa de Residência Profissional Agrícola do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
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Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 05/02/2021, às 09:43, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0237320 e
o código CRC 97878E5D.

 

 

ANEXO I RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 52, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021

 

REGIMENTO INTERNO  DA  RESIDÊNCIA AGRÁRIA - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS
AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS DO SEMIÁRIDO

 

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS FINS E OBJETIVOS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  A Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis
do Semiárido - des�na-se a apoiar a formação de jovens profissionais, desenvolvendo competências e
habilidades necessárias para a atuação nas áreas de ciências agrárias e afins, buscando a inserção desses
profissionais no mercado de trabalho, com vistas a contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento
da agropecuária no Brasil, gerando impacto social, econômico e ambiental.

 

§ 1º Essa especialização se vincula a termos e disposi�vos específicos do Edital de
chamamento público nº 01/2020 - Programa de Residência Profissional Agrícola do Ministério da
Agricultura e Pecuária e Abastecimento (MAPA).

 

§ 2º Novas turmas de Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas Agrícolas
Sustentáveis do Semiárido - poderão ser criadas quando ocorrer a publicação de novos editais pelo MAPA
e a aprovação destes pela Universidade da Integração da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab).

 

CAPÍTULO II

DOS FINS E OBJETIVOS

 

Art. 2º  O curso des�na-se à recém-egressos de cursos de graduação do Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural, da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-brasileira, formados no
máximo há 12 (doze) meses ou formandos que tenham integralizado toda carga horária curricular, mas
que não tenham colado grau, conforme o Edital nº 01/2020 - Programa de Residência Profissional
Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Parágrafo único. Caso as vagas não sejam preenchidas por egressos da Unilab, será aberto
edital específico para profissionais de outras Ins�tuições de Ensino Superior (IES).

 

Art. 3º  Dentre os obje�vos específicos do curso, estão:

 

I - promover aos residentes a oportunidade de exercício profissional conectado com a
realidade, desenvolvendo o senso é�co no exercício da profissão;

 

II - contribuir para a qualificação profissional dos residentes nas áreas de cafeicultura,
apicultura, sistemas agroflorestais e sistemas de cul�vos orgânicos, gestão e comercialização de produtos
agropecuários, de modo que se tornem aptos a atuar como pequenos, médios e grandes produtores
rurais, conforme a realidade brasileira;

 

III - buscar a conexão entre teoria e prá�ca, no sen�do de habilitar os residentes para o
exercício profissional, possibilitando aos empreendimentos rurais o acesso à assistência técnica
qualificada nas áreas de produção, transformação e comercialização de produtos agropecuários;

 

IV - qualificar os residentes no aprimoramento de conhecimentos, exper�ses e habilidades
por meio do contato direto com uma ou mais áreas do conhecimento, buscando a especialização
profissional com vistas a desenvolver habilidades, para atuar profissionalmente em consultorias,
empreendedorismo e assistência técnica na área de produção de mudas e acompanhamento de
pomares;

 

V - habilitar os egressos de cursos de ciências agrárias a atuarem com qualidade e
eficiência no mercado de cer�ficação de produtos orgânicos;

 

VI - promover a aproximação do mundo acadêmico cien�fico com as unidades produ�vas
que desenvolvem a agropecuária, por meio da troca de experiências teóricas, difusão de conhecimento e
de tecnologias de processamento de alimentos, de forma que possam contribuir para agregação de valor
na fru�cultura por meio do processamento de frutas;

 

VII - capacitar os jovens profissionais na a�vidade apícola, compreendendo os dis�ntos
manejos produ�vos e técnicas laboratoriais do processo de beneficiamento, especialmente voltados para
a exportação do mel; e

 

VIII - produzir material técnico cien�fico para divulgação de conhecimentos, tecnologias e
processos.

 

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICA

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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Art. 4º A organização administra�va do curso será composta por:

 

I - colegiado;

 

II - coordenação; e

 

III - secretaria.

 

Seção I

Do Colegiado

 

Art. 5º O colegiado da Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas Agrícolas
Sustentáveis do Semiárido - será composto por todos os docentes, bem como por �tulares e suplentes
das categorias de discentes e dos servidores técnico-administra�vos em educação (TAEs).

 

Art. 6º O colegiado da Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas Agrícolas
Sustentáveis do Semiárido - será presidido pelo coordenador do curso. 

 

§ 1º Na ausência do coordenador da residência, o vice-coordenador assumirá a
presidência do colegiado.

 

§ 2º É vedada à coordenação da residência a par�cipação de docentes que estejam com
pendências de entrega ou de aprovação do relatório final de residência anteriormente coordenado por
eles.

 

§ 3º O mandato do coordenador e do vice-coordenador será no máximo de 18 (dezoito)
meses, sendo permi�da a recondução, salvo normas específicas de cursos vinculados a programas ou
agências de fomento.

 

Art. 7º O quórum para realização das reuniões do colegiado do curso é de 50% (cinquenta
por cento) de seus membros.

 

Parágrafo único. As deliberações do colegiado da residência deverão ser aprovadas pela
maioria dos membros presentes na reunião, observado o parágrafo anterior. No caso de empate, o
coordenador terá o voto de qualidade.

 

Art. 8º O mandato do discente terá a vigência equivalente à duração do curso.

 

Seção II

Das Atribuições do Colegiado do Curso

 

Art. 9º São atribuições do colegiado do curso:
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I - orientar e coordenar as a�vidades do curso, de acordo com as normas per�nentes,
aprovadas nos órgãos de deliberação superior;

 

II - realizar reuniões periódicas;

 

III - aprovar atas de reuniões;

 

IV - aprovar bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Residência (TCR); 

 

V - elaborar e aprovar o plano anual das a�vidades do curso;

 

VI - promover a ar�culação e a compa�bilização das a�vidades e planos de trabalhos
acadêmicos do curso;

 

VII - encaminhar à direção da unidade acadêmica a solicitação de providências que
viabilizem o seu pleno funcionamento;

 

VIII - planejar a oferta de componentes curriculares; e

 

IX - deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à sua
vida acadêmica.

 

Seção III

Da Coordenação do Curso

 

Art. 10. A coordenação da Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas
Agrícolas Sustentáveis do Semiárido - é o órgão que assegura a organização e o funcionamento do
curso.                  

 

Art. 11. O coordenador responde pela execução de suas decisões e aplicação das diretrizes
pedagógicas.

 

§ 1º O coordenador e o vice-coordenador deverão pertencer ao quadro permanente da
Unilab e ter disponibilidade para cumprir as exigências do curso.

 

§ 2º Na ausência ou impedimento do coordenador, o vice-coordenador assumirá
automa�camente todas as funções do coordenador. 

 

§ 3º Na hipótese de ausências do coordenador e do vice-coordenador, devidamente
jus�ficadas, assume a coordenação o docente vinculado ao curso que seja mais an�go no magistério
superior da Unilab, com a função de atender aos expedientes meramente administra�vos.
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Art. 12. No caso da residência financiada pelo Edital de chamamento público nº 01/2020 -
Programa de Residência Profissional Agrícola do MAPA, a seleção de coordenador é responsabilidade do
professor �tular que obteve o projeto aprovado mediante regras estabelecidas no edital de seleção. 

 

Seção IV

Das Atribuições do Coordenador do Curso

 

Art. 13. São atribuições do coordenador:

 

I - conduzir a formalização da parceria com as unidades residentes;

 

II - organizar e realizar o processo sele�vo dos residentes;

 

III - fazer a interlocução com o MAPA;

 

IV - conduzir todos os procedimentos administra�vos pela Ins�tuição de Ensino no âmbito
do programa, tais como: formalização da relação com os residentes, controle de frequência, pagamentos
de bolsas e relatórios financeiros;

 

V - supervisionar os orientadores e residentes; e

 

VI - presidir as reuniões do colegiado.

 

Seção V

Da Secretaria

 

Art. 14. A secretaria da Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas Agrícolas
Sustentáveis do Semiárido - é o órgão de apoio administra�vo incumbido das funções burocrá�cas do
curso.

 

Parágrafo único. A secretaria será vinculada à coordenação do curso e ao Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural (IDR).     

 

Seção VI

Das Atribuições do Secretário

 

Art. 15. São atribuições do secretário:

 

I - secretariar as reuniões do colegiado;
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II - redigir a ata das reuniões de colegiado;

 

III - preparar e expedir convites para as reuniões;

 

IV - organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e processos do colegiado;

 

V - preparar expediente externo, encaminhando-o após a assinatura do coordenador; e

 

VI - prestar informações ao corpo discente e docente nas questões de sua competência.

 

Seção VII

Do Corpo Docente

 

Art. 16. O corpo docente da Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas
Agrícolas Sustentáveis do Semiárido - deverá ser cons�tuído por professores da Unilab com �tulação de
mestre ou de doutor ob�da em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da
Educação.

 

Parágrafo único. A subs�tuição será feita com base em jus�fica�va do coordenador, após
ter sido aprovada pelo colegiado do curso. 

 

Seção VII

Do Corpo Discente

 

Art. 17. O corpo discente é composto por todos os educandos (residentes) regularmente
matriculados no curso.

 

Seção IX

Das Atribuições do Corpo Discente

 

Art. 18. São atribuições do discente:

 

I - cumprir toda a carga horária prevista na Residência;

 

II - manter frequência efe�va e de acordo com as normas da Unilab, em todos os
componentes curriculares;

 

III - apresentar relatório mensal final, quando lhe for solicitado pelo professor orientador
ou pelo orientador técnico das a�vidades de residência e do acompanhamento de desempenho;

 

IV - executar o plano de trabalho com eficiência, interesse, zelo, disciplina e técnica; 
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V - reportar ao orientador e/ou supervisor qualquer situação a�pica ou ocorrência de
eventualidades;

 

VI - par�cipar de todas as a�vidades acadêmicas relacionadas à Residência;

 

VII - observar as normas e regulamentos da Unilab e da unidade residente, garan�ndo o
sigilo, quando necessário; 

 

VIII - não acumular renda ou auferir quaisquer �pos de remuneração ou auxílio, inclusive
no que concerne a vínculos emprega�cios;

 

IX - entregar em tempo hábil os produtos demandados como parte das avaliações, como
vídeos, folders, car�lhas ou outros instrumentos adaptados à popularização dos conhecimentos,
principalmente em mídias sociais;

 

X - par�cipar dos momentos de orientação com o orientador e/ou supervisor, para o
desenvolvimento do TCR; e

 

XI - apresentar em tempo hábil o TCR e providenciar a documentação necessária para
coordenação da Residência.

 

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL E DO SEMESTRE LETIVO

CAPÍTULO I

DA ADMISSÃO

Seção I

Da Inscrição

 

Art. 19. Para a inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos
digitalizados:

 

I - documento pessoal com foto legível (Carteira Profissional ou Carteira de Trabalho ou
Registro Geral ou Carteira de Habilitação ou Passaporte);

 

II - comprovante de Cadastro de Pessoa Física;

 

III - comprovante de residência;

 

IV - diploma, cer�dão ou declaração de conclusão de curso de formação superior. O
diploma, cer�dão ou declaração deve ser emi�do por Ins�tuição de Ensino, em que o �tulo foi
ob�do, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
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V - histórico de graduação contendo o coeficiente de rendimento acadêmico ou declaração
da Ins�tuição onde o �tulo foi ob�do, com o referido coeficiente;

 

VI - currículo ou documento específico disponibilizado em edital que comprove a
experiência profissional ou acadêmica, conforme as especificidades de cada área.

 

VII - ficha de inscrição; e

 

VIII - carta de apresentação onde conste claramente as seguintes informações: 

 

a) trajetória acadêmica e profissional;

 

b) mo�vação para par�cipar da Residência; e

 

c) expecta�va quanto à par�cipação na Residência.

 

Parágrafo único. Para inscrição no processo sele�vo, pode-se dispensar a apresentação do
diploma de curso de graduação, sendo aceito um documento que comprove a integralização da carga
horária total do curso, fornecida pela coordenação do curso.

 

Seção II

 Da Seleção

 

Art. 20. O acesso à Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas Agrícolas
Sustentáveis do Semiárido - deve ser feito através de processo sele�vo previamente definido e aprovado
pela coordenação e amplamente divulgado.

 

Art. 21. A seleção de residentes se dará por edital específico, que possibilitará a escolha
de primeira e segunda opção para a unidade residente, buscando assim harmonizar  as áreas de interesse
dos residentes e localização da Unidade Residente. 

 

Art. 22. O processo sele�vo seguirá todas as normas do edital de seleção para a
 Residência.

 

Seção III

Da Matrícula

 

Art. 23. Os candidatos aprovados no processo sele�vo ou o seu representante
legal deverão apresentar, no ato da matrícula, os seguintes documentos:
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I - cópia do Diploma, Cer�dão ou Declaração de Conclusão de Curso de Formação Superior,
com grau ob�do em curso de Graduação reconhecido pelo MEC; e

 

II - termo de compromisso individual, no qual conste que o candidato não possui vínculo
emprega�cio no momento e não o terá no período de vigência da residência e que está ciente da
dedicação exclusiva exigida para a Residência, pelo período de um ano.

 

§ 1º Os candidatos internacionais deverão estar com o documento de iden�dade válido e
de visto temporário ou permanente que os autorize a estudar no Brasil.

 

§ 2º Para a formalização da solicitação de prorrogação da estada do estrangeiro com
documento de iden�dade, a Coordenação da Residência Agrária Curso de Especialização em Sistemas
Agrícolas Sustentáveis do Semiárido providenciará a expedição da documentação que lhe compe�r.

 

Seção IV 

Dos Critérios Para Concessão de Bolsas

 

Art. 24. A seleção dos estudantes está vinculada à concessão de bolsa, uma vez que o
número de vagas está de acordo com o número de bolsas aprovadas pelo Edital de chamamento público
nº 01/2020 - Programa de Residência Profissional Agrícola do MAPA.

 
CAPÍTULO II     

DA ESTRUTURA CURRICULAR

Seção I

Da Carga Horária

 

Art. 25. A estrutura curricular da Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas
Agrícolas Sustentáveis do Semiárido - é cons�tuída por um conjunto de componentes curriculares que
totalizam 1.980 (um mil novecentos e oitenta) horas, correspondentes a 132 (cento e trinta e dois)
créditos a serem realizados nas dependências da Unilab e nas unidades residentes. 

 

Art. 26. Todos os componentes curriculares que constam na estrutura curricular da referida
Residência Agrária são de caráter obrigatório aos alunos aprovados e regularmente matriculados no
curso.

 

Parágrafo único. O não cumprimento de qualquer um dos componentes curriculares,
necessariamente implica o desligamento automá�co do aluno do curso.

 

Art. 27. O Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) deve, necessariamente, versar sobre
um dos eixos do curso desenvolvidos na unidade residente.

 

Art. 28. O aluno não poderá requerer o aproveitamento de disciplinas, uma vez que se
trata de um curso de especialização, o qual se encontra estritamente norma�zado pelo Edital de
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Chamamento Público nº 01/2020 - Programa de Residência Profissional Agrícola do MAPA, de turma
única e sem revalidação automá�ca de sua estrutura curricular. 

 

Art. 29. O aluno que ficar reprovado, por conteúdo ou por assiduidade, será desligado
automa�camente do curso.

 

Seção II

Dos Orientadores Técnicos 

 

Art. 30. Os orientadores técnicos são técnicos das unidades residentes que compõem,
obrigatoriamente, o quadro de profissionais da própria unidade residente.

 

Art. 31. São competências dos orientadores técnicos:

 

I - elaborar, em conjunto com professor orientador e o residente, o plano de trabalho a ser
realizado pelo residente;

 

II - orientar e definir as a�vidades de residência no local de trabalho;

 

III - acompanhar o registro de frequência do residente em treinamento;

 

IV - designar a�vidades compa�veis com a formação do residente em treinamento;

 

V - acompanhar e orientar as a�vidades desempenhadas pelo residente;

 

VI - realizar a avaliação do residente, por meio da ficha de avaliação de desempenho, em
modelo a ser fornecido pela coordenação do curso; e

 

VII - informar à coordenação da Residência, por escrito, a ocorrência de qualquer evento
que possa causar algum prejuízo à execução das a�vidades, no prazo de até 5 (cinco) dias da ocorrência.

 

Seção III

Dos Orientadores de TCR

 

Art. 32. Os professores orientadores de TCR são docentes da Unilab e membros da
Residência Agrária - Curso de Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido.

 

Art. 33.  São competências dos professores orientadores:

 

I - elaborar, em conjunto com orientador técnico e o residente, o plano de trabalho a ser
realizado pelo residente sobre a temá�ca do TCR;
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II - acompanhar o desempenho dos residentes e propor novas estratégias, quando
necessário;

 

III - levantar e qualificar as demandas das unidades residentes, em relação ao
desenvolvimento do TCR;

 

IV - informar à coordenação da Residência, por escrito, a ocorrência de qualquer evento
que possa causar algum prejuízo à execução do projeto de TCR. Esse comunicado deverá ocorrer em até
30 (trinta) dias da ocorrência do fato.

 

V - realizar a avaliação dos residentes, segundo critérios estabelecidos; 

 

VI - orientar o residente no TCR; e

 

VII - montar a banca de defesa do TCR, presidir a condução dos trabalhos da defesa e
providenciar a documentação necessária para coordenação da Residência.

 

TÍTULO IV

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ACADÊMICA

CAPÍTULO I

DAS AVALIAÇÕES DOS DISCENTES

Seção I  

Da Avaliação 

 

Art. 34. Os alunos serão avaliados a par�r dos obje�vos propostos nas tarefas de cada
componente curricular e pelo Trabalho de Conclusão de Residência (TCR). 

 

Art. 35. As avaliações do desempenho do estudante serão regidas pela Resolução Interna
da Unilab, a qual dispõe que será aprovado o discente que ob�ver no mínimo 75% (setenta e cinco por
cento) ou mais da carga horária do componente curricular, vedado o abono de faltas, e média mínima
igual ou superior a 7,0 (sete).

 

Art. 36. As notas serão registradas no Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas (SIGAA). 

 

Art. 37. Todo o apoio para armazenamento e/ou gerenciamento de dados será feito pelo
Núcleo de Tecnologia da Informação da Unilab, através do sistema SIGAA.

 

Seção II 

Da Reoferta e Repercurso

 



05/02/2021 SEI/UNILAB - 0237320 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=273808&infra_si… 13/15

Art.  38. Fica vedado o trancamento de componentes curriculares.

 

§ 1º Não há possibilidade de trancamento de componentes curriculares, por mo�vos de
vinculação direta aos ditames do Edital de chamamento público nº 01/2020  - Programa de Residência
Profissional Agrícola do MAPA.

 

§ 2º Possíveis desligamentos e vacâncias não geram reoferta de componentes curriculares.

 

Seção III      

Do Aproveitamento de Estudos

 

Art. 39. Fica vedado o aproveitamento de componentes curriculares.

 

Parágrafo único. Não há possibilidade de aproveitamento de componentes curriculares,
por mo�vos de vinculação direta aos ditames do Edital de chamamento público nº 01/2020 - Programa
de Residência Profissional Agrícola do MAPA.

 

Seção IV      

Do Trabalho de Conclusão da Residência (TCR)

 

Art. 40. O TCR deverá seguir as normas previstas pelo IDR.

 

Art. 41. O TCR deverá ser apresentado em formato de ar�go cien�fico ou relato de
experiência. 

 

Art. 42. O julgamento dos trabalhos de conclusão será feito em sessão pública de defesa,
em que serão avaliados por uma banca, a qual deverá ser presidida pelo professor orientador.

 

§ 1º As bancas de defesa de TCR serão compostas pelo orientador e por 2 (dois)
professores do colegiado da Residência.

 

§ 2º Os orientadores técnicos das unidades residentes poderão compor a banca avalia�va,
subs�tuindo assim um dos membros do colegiado da Residência.

 

§ 3º A sessão de defesa do TCR deve ser realizada de acordo com os procedimentos
estabelecidos pela coordenação da Residência.

 

§ 4º No caso de impedimento do orientador, por afastamento do país, impedimento
médico ou situações imprevistas, este será subs�tuído pela coordenação do colegiado do curso de
especialização ou por professor por ela designado. 
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§ 5º A arguição, após exposição de no máximo 60 minutos, realizada pelo candidato,
ocorrerá em sessão pública e não deverá exceder o prazo de 2 (duas) horas.

 

§ 6º A coordenação poderá autorizar a par�cipação de examinadores na sessão pública de
defesa de TCR, por meio de videoconferência ou outro suporte eletrônico à distância equivalente.

 

§ 7º Imediatamente após o encerramento da arguição do TCR, cada examinador
expressará seu julgamento em sessão secreta, considerando o candidato aprovado ou reprovado.

 

§ 8º Será considerado aprovado o candidato que ob�ver aprovação da maioria dos
examinadores.

 

§ 9º A comissão julgadora deve apresentar a Ata da Defesa à coordenação, para
homologação, que ocorrerá no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a par�r da data da
defesa.

 

Seção V      

Dos Requisitos para Obtenção do Cer�ficado de Conclusão

 

Art. 43. Somente será conferido o Cer�ficado de Conclusão da Residência Agrária do Curso
de Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido ao discente que:

 

I - não apresentar pendências com a coordenação do curso ou com qualquer outra
instância da UNILAB ou das unidades residentes;

 

II - lograr aprovação em todos os componentes curriculares;

 

III - �ver o Trabalho de Conclusão de Residência aprovado conforme a exigência; 

 

IV - realizar os passos para solicitação de cer�ficado; e

 

V - não apresentar pendência com a Jus�ça Eleitoral.

 

CAPÍTULO II     

DOS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DO CURSO

 

Art. 44. O processo de avaliação do curso se dará por meio da autoavaliação docente,
autoavaliação discente e avaliação discente dos conteúdos do programa cursado aplicado no semestre
anterior.

 

§ 1º Os processos de avaliação serão realizados pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA), via SIGAA, ao final de cada período le�vo.
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§ 2º As ações de aperfeiçoamento do programa oriundas das avaliações da CPA serão
implementadas pelo colegiado e pela coordenação do curso.

 

TÍTULO V      

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS     

 

Art. 45. Os trâmites referentes à conclusão da Residência Agrária - Curso de Especialização
em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido serão efe�vados seguindo o Edital nº 01/2020 -
Programa de Residência Profissional Agrícola do MAPA, o Manual de Residência Agrária e pelo Regimento
Geral da Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

Art. 46. Os casos omissos serão julgados no âmbito do conselho do IDR.    

 

 

Referência: Processo nº 23282.413019/2020-51 SEI nº 0237320


