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CEPE 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

RESOLUÇÃO N° 06/2012 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em sessão de 
28/03/2012, tendo em vista o constante no processo n° 23078.030753/11-96, 
nos termos do Parecer n° 01/2012 da Comissão de Legislação 

RESOLVE 

alterar a Resolução n° 29/2005 do CEPE, que trata das NORMAS PARA 
REGULAMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA COM TITULAÇÃO 
SIMULTÂNEA EM DOIS PAÍSES, NO ÂMBITO DA UFRGS, da forma a seguir: 

saber: 
I) Alterar o caput do Art. 2°, incluindo-lhe, também, um parágrafo, a 

{{Art. 2° As atividades de cotutela ficam 
condicionadas à existência de convenção especifica, que 
defina as condições particulares para a cotutela e a 
expedição de diploma, devidamente aprovada pela UFRGS e 
pela instituição estrangeira envolvida. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese poderá ser 
regulamentada uma convenção encaminhada após ocorrida 
a defesa do trabalho de conclusão do curso, em uma ou 
ambas instituições envolvidas." 

li) Promover alterações no Art. 3.0
, de forma a seguir : 

({Art. 3° ... 
I - o conjunto de atividades a serem desenvolvidas, 

incluindo o projeto de pesquisa, em cada uma das 
instituições; 

11 - a listagem das atividades já desenvolvidas, 
quando for o caso, em cada uma das instituições; 

111 - o tempo programado para o desenvolvimento das 
atividades, tanto na UFRGS como na instituição estrangeira 
congênere, e o tempo previsto para a integralização do curso; 

W - a formalização da concordância dos orientadores 
em ambas instituições participantes; 
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V - o(s) idioma(s) definido(s) para a redação do 
trabalho final (dissertação ou tese}, a forma de apresentação, 
local e demais detalhes pertinentes; 

VI - as obrigações financeiras a serem assumidas 
pelas partes envolvidas, na forma da lei; 

VII - demais exigências especificas a serem 
cumpridas pelo aluno, incluindo a titulação a ser conferida 
nos respectivos sistemas educacionais, aos quais cada 
instituição se vincula.'' 

III) Alterar o caput do Art. 5°, da seguinte forma: 

"Art. 5° Durante o tempo de permanência no exterior, previsto 
no inciso III do Art. 3°, os alunos da UFRGS conservarão seu 
vínculo com a Universidade através da modalidade: 
(Afastamento para Realização de Estudos de Pós
Graduação'." 

Porto Alegre, 28 de março de 2012. 
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RUI VICENTE OPPERMANN, 
Vice-Reitor. 


