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República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RESOLUÇÃO Nº 197, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E 
INOVAÇÃO da  Fundação  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  e  considerando  as  documentações  constantes  do  Processo  nº 
23104.005630/2015-01, resolve, ad referendum:

Art.  1º  Aprovar  o  Regulamento  do  Curso  de  Especialização em Gestão 
Judiciária,  com área de concentração em Direito,  da Faculdade de Direito,  nos termos do 
Anexo desta Resolução.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Art. 2º O Curso de Especialização em Gestão Judiciária, na modalidade presencial, 
de responsabilidade da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
tem por objetivo a formação continuada de portadores de diploma de nível superior em Direito 
ou áreas afins, bem como a qualificação de pessoal para o exercício de atividades profissionais 
no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º A estrutura curricular do curso é composta por um conjunto de quatorze 
disciplinas,  vinte  e  quatro  créditos,  além  de  trabalho  de  conclusão  de  curso,  conforme 
representação gráfica do perfil de formação inserida no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 4º O Curso será de caráter temporário e oferecerá sessenta vagas destinadas a 
bacharéis  em  Direito  ou  portadores  de  diploma  de  nível  superior  em  áreas  afins,  sendo 
destinado a profissionais atuantes no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

Parágrafo  único.  Dez  por  cento  das  vagas  serão  destinadas  gratuitamente  a 
servidores da UFMS, conforme Resolução nº 12/2001-CD.

Art. 5º O Curso será executado no período de doze meses para a conclusão das 
disciplinas,  acrescido  do  prazo  de  seis  meses  para  a  elaboração  e  apresentação  de  artigo 
científico, totalizando dezoito meses.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA

Art. 6º Em conformidade com o disposto no art. 3º podem inscrever-se no Curso de 
Especialização em Gestão Judiciária bacharéis em Direito ou portadores de diplomas em áreas 
afins egressos da UFMS ou de outras Instituições de Ensino Superior com cursos reconhecidos, 
bem como profissionais da área jurídica em geral, desde que portadores de diploma de nível 
superior válido na República Federativa do Brasil.
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Art. 7º Os candidatos serão selecionados a partir de análise de pré-projeto para 
elaboração  de  artigo  científico,  análise  de  currículo  e/ou  entrevista,  por  Comissão  a  ser 
composta especificamente para este fim, composta por docentes do Curso de Especialização 
em Gestão Judiciária.

§  1º Os  requisitos  para  a  seleção,  a  data  da  entrevista  e,  posteriormente,  o 
resultado da seleção, com a relação dos candidatos selecionados, serão publicadas por meio 
de Edital. 

§  2º  A  composição  da  Comissão  referida  no  caput do  presente  artigo  será 
constituída por meio de Instrução de Serviço da Direção da Faculdade de Direito.

Art.  8º  Os  candidatos  selecionados  deverão  realizar  sua  matrícula,  mediante 
requerimento,  no  prazo  e  na  forma  estabelecida  em  edital,  obrigando-se  o  candidato  a 
cumprir todas as condições estabelecidas em edital, especialmente a entrega dos documentos 
necessários à sua matrícula regular, em cópias autênticas.

CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Art.  9º  A  cada  disciplina  corresponderá  um  valor  expresso  em  créditos, 
correspondendo  cada  quinze  horas-aula  a  um crédito,  na  forma  das  normas  sobre  pós-
graduação em vigor na UFMS.

§ 1º  Os  créditos  de  cada  módulo  ou  disciplina  serão  conferidos  apenas  aos 
alunos regularmente matriculados e que obtiverem aproveitamento e frequência suficientes, 
em conformidade com o presente Regulamento.

§ 2º  Consideram-se regularmente  matriculados  apenas  os  alunos que  tenham 
realizado a entrega de toda a documentação estabelecida em Edital.

§ 3º Os créditos relativos a cada disciplina só serão conferidos ao aluno que 
obtiver, no mínimo, o conceito “C”, de acordo com a seguinte escala:

I – de 90 a 100, A (excelente);
II – de 80 a 89, B (bom);
III – de 70 a 79, C (regular); e
IV – de 0 a 69, D (insuficiente).

§ 4º A frequência é obrigatória e o limite de ausências não poderá ultrapassar 
setenta e cinco por cento da carga horária total de cada módulo ou disciplina.

Art. 10. A integralização curricular pressupõe a conclusão, com aprovação, nos 
termos  estabelecidos  no  artigo  anterior,  de  vinte  e  quatro  créditos,  correspondentes  a 
trezentas e sessenta horas, bem como aprovação do artigo.

§ 1º A Comissão Examinadora do artigo, aprovada pela Comissão Especial de 
Curso, será constituída pelo Orientador e mais dois membros, portadores, no mínimo, da 
titulação de Mestre.
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Anexo da Resolução nº 197, Copp, de 15de dezembro de 2015.
Regulamento do Curso de Especialização em Gestão Judiciária

§ 2º A apreciação do artigo científico levará em consideração, para a atribuição 
de nota e conversão dessa em conceito,  na forma do § 3º do art.  8º, aspectos formais e 
substanciais  e,  especialmente,  a  atualidade  e/ou  relevância  do  tema,  a  qualidade  e 
profundidade de seu desenvolvimento, o encadeamento lógico da exposição, o domínio dos 
conceitos necessários à adequada exploração do tema proposto, a clareza e objetividade da 
redação, a cientificidade do trabalho e as referências  utilizadas  para sua realização,  bem 
como o desempenho do aluno na exposição e na arguição.

§ 3º A constatação de plágio em qualquer atividade avaliativa das disciplinas ou 
módulos do curso ou no trabalho de conclusão acarretarão a reprovação do aluno.

Art. 11. A avaliação do artigo científico produzido compreenderá sua defesa em 
sessão pública perante a Comissão Examinadora.

§ 1º O artigo científico deverá ser entregue pelo aluno com antecedência mínima 
de trinta dias da data designada para a apresentação à Coordenação do Curso, em quatro vias 
idênticas, mediante protocolo.

§  2º  A  Comissão  avaliará  o  artigo  científico de  acordo  com  os  critérios 
estabelecidos pelo § 2º do art. 10 do presente Regulamento, observado o disposto no § 3º, 
através de formulários de avaliação individuais a serem fornecidos pela Secretaria, lavrando 
ata circunstanciada de seus trabalhos.

§ 3º A exposição do artigo científico será realizada no prazo de vinte minutos, 
com tolerância máxima de cinco minutos para mais ou para menos. Após, cada examinador 
terá dez minutos para realizar a arguição do candidato, possuindo este o mesmo tempo de 
resposta.

§ 4º Após a exposição, a Comissão Examinadora reunir-se-á em sessão secreta 
para proceder à avaliação do artigo e da apresentação, dando publicidade ao resultado logo 
após a deliberação.

§ 5º
 Considerar-se-á reprovado o aluno que não entregar  seu artigo científico no 

prazo estabelecido no § 1º do presente artigo,  bem como o que deixar de comparecer  à 
sessão de avaliação de seu trabalho, estabelecendo-se limite de tolerância de dez minutos 
para  eventuais  atrasos,  salvo  situação  comprovada  de  força  maior,  a  ser  avaliada  pela 
Comissão Examinadora ou, se em data posterior, pela Comissão Especial de Curso. 

Art. 12. São atribuições do Professor Orientador:
I – orientar o aluno na organização e execução de seu projeto de elaboração de 

artigo científico;
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Anexo da Resolução nº 197, Copp, de 15de dezembro de 2015.
Regulamento do Curso de Especialização em Gestão Judiciária

II – zelar pelo cumprimento das normas aplicáveis;
III – tomar parte na Comissão Examinadora de seus orientandos;
IV  –  exercer  outras  atividades  definidas  no  Regulamento  ou  atos 

complementares.

CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO DO CURSO

Art. 13.  A Coordenação didática do Curso será exercida pela Comissão Especial 
de Curso, presidida por um de seus membros docentes, e terá mandato por período igual à 
duração do Curso.

Art. 14.  A Comissão Especial de Curso será constituída por quatro membros, 
sendo  três  docentes  que  exerçam  atividades  permanentes  no  Curso  e  que  pertençam  à 
Carreira do Magistério Superior da UFMS, e por um representante discente, de acordo com 
o Regimento Geral da UFMS.

§ 1º   Os representantes docentes serão escolhidos entre seus pares.

§ 2º   O Diretor  da Faculdade de Direito,  por meio  de Instrução de Serviço, 
designará a Comissão Especial de Curso, bem como o seu presidente.

§  3º  A  critério  da  Comissão  Especial  de  Curso,  poderá  ser  admitido  como 
Orientador docente não vinculado ao curso.

Art. 15.  São atribuições da Comissão Especial:
I – orientar e dirigir as atividades do Curso; 
II – propor aos órgãos responsáveis as medidas necessárias ao bom andamento 

do Curso;
III  –  indicar  os  nomes  para  composição das Comissões  Examinadoras  dos 

artigos científicos, bem como nome do orientador;
IV  –  criar  mecanismos  aptos  a  assegurar  efetiva  orientação  acadêmica  aos 

alunos, notadamente no que se refere à elaboração do artigo científico; 
V  –  reunir-se  ordinariamente,  antes  do  início  de  cada  etapa  do  Curso  e, 

extraordinariamente, quando necessário; e
VI – exercer outras atribuições definidas neste Regulamento e nas Normas de 

Pós-graduação Lato Sensu presenciais.

Art. 16.  São atribuições do Presidente da Comissão Especial:
I – organizar e presidir as reuniões necessárias à consecução das atividades do 

curso;
II – assinar atas e documentos emanados da Comissão; 
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III – coordenar a execução do Curso de acordo com o Regulamento, e demais 
deliberações da Comissão;

IV  –  remeter  à  Coordenadoria  de  Pós-Graduação/Propp  relatórios  periódicos 
sobre as atividades do Curso e demais informações solicitadas; 

V – representar oficialmente o Curso; e
VI – exercer outras atribuições definidas neste Regulamento e nas Normas de 

Pós-graduação Lato Sensu da UFMS.

CAPÍTULO V
DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS, DESLIGAMENTO E TRANCAMENTO DE 

MATRÍCULA

Art. 17. Não é permitido ao aluno trancamento de matrícula nem aproveitamento 
de créditos.

Art. 18. Será desligado o aluno que obtiver frequência inferior a setenta e cinco 
por cento dos créditos em qualquer das disciplinas ou módulos, ou, ainda, conceito “D” em 
qualquer componente curricular do Curso.

Art. 19. Considerando se tratar de curso de caráter temporário, não será admitido 
aos alunos desistência ou trancamento de matrícula.

Art. 20. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial do Curso, nos 
limites de sua competência.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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