
   

RESOLUÇÃO Nº 38/CONSUNI, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019.

Aprova  a  revogação  das  resoluções
abaixo  relacionadas  de  criação  de
cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu
da UFC. 

O  REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ,  no
uso  de  suas  atribuições  legais  e  estatutárias  e  considerando  o  que  deliberou  o
Conselho Universitário (CONSUNI), em sua reunião de 1º de novembro de 2019, na
forma do que dispõe o inciso V do Art. 53 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e tendo em vista as competências previstas nos artigos 11, letra “i”, e 25, letra
“s”, do Estatuto em vigor e acatando que, embora as criações dos programas de pós-
graduação  tenham  sido  homologadas institucionalmente,  não  chegaram  a  ser
recomendadas,  na  época,  pelo  Conselho Técnico-Científico  da  Educação Superior
(CTC-ES)  da Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior
(CAPES),  órgão  competente,  no  País,  pelo  julgamento  e  autorização  de
funcionamento  de  novos  cursos de  pós-graduação stricto  sensu, propostos  pelas
Instituições  de  Ensino  Superior,  conforme  se  pode  verificar  na  página  a
seguir: http://www.capes.gov.br/avaliacao/dados-do-snpg/cursos-recomendados-
reconhecidos.

 RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada mediante
o  processo  nº  23067.008095/2019-59,  a  revogação  das  resoluções,  abaixo
relacionadas, de criação de cursos de pós-graduação stricto sensu da UFC. 

 Resolução nº 19/CONSUNI, de 29 de maio e 2018, que aprova a criação do
curso de Doutorado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Avaliação
de Políticas Públicas da UFC; 

 Resolução nº 6/CONSUNI, de 29 de maio DE 2018, que aprova a adesão ao
curso de Doutorado Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática,  a ser
proposto pela UFS na forma de associação em rede com a UFC;

 Resolução nº 56/CONSUNI, de 30 de outubro de 2017, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Secretariado Executivo da UFC;

 Resolução nº 55/CONSUNI, de 30 de outubro de 2017, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Mídias Digitais da UFC;

http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao55_consuni_2017.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao56_consuni_2017.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2018/resolucao16_consuni_2018.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2018/resolucao19_consuni_2018.pdf
http://www.capes.gov.br/avaliacao/dados-do-snpg/cursos-recomendados-reconhecidos
http://www.capes.gov.br/avaliacao/dados-do-snpg/cursos-recomendados-reconhecidos


 Resolução nº 52/CONSUNI, de 30 de outubro de 2017, que aprova a criação do
Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Patologia da UFC;

 Resolução nº 50/CONSUNI, de 30 de outubro de 2017, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFC

 Resolução nº 08/CONSUNI, de 29 de abril de 2016, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Computação da UFC;

 Resolução nº 07/CONSUNI, de 29 de abril de 2016, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Mídias Digitais da UFC;

 Resolução nº 06/CONSUNI, de 29 de abril de 2016, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da UFC;

 Resolução nº 05/CONSUNI, de 29 de abril de 2016, que aprova a criação do
Curso  de  Doutorado  em Biotecnologia  no  Programa de  Pós-Graduação  em
Biotecnologia da UFC;

 Resolução  nº  54/CONSUNI,  de  14  de  agosto  de  2015,  que  homologa  a
Resolução ad referendum 45/CONSUNI, de 06/08/2015, que aprovou a criação
do  Programa de  Pós-Graduação  em Computação  (Mestrado  Acadêmico)  da
UFC;

 Resolução  nº  51/CONSUNI,  de  14  de  agosto  de  2015,  que  homologa  a
Resolução ad referendum 42/CONSUNI, de 06/08/2015, que aprovou a criação
do Programa de Pós-Graduação em Música (Mestrado Acadêmico) da UFC;

 Resolução  nº  45/CONSUNI,  de  6  de  agosto  de  2015,  que  aprova ad
referendum a  criação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Computação
(Mestrado Acadêmico) da UFC;

 Resolução  nº  42/CONSUNI,  de  6  de  AGOSTO  de  2015,  que  aprova ad
referendum a  criação do Programa de Pós-Graduação em Música (Mestrado
Acadêmico) da UFC;

 Resolução nº 26/CONSUNI, de 22 de julho de 2014, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Música da UFC;

 Resolução nº 25/CONSUNI, de 22 de julho de 2014, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Gastronomia da UFC;

 Resolução nº 24/CONSUNI, de 22 de julho de 2014, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFC;

 Resolução nº 15/CONSUNI, de 02 de maio de 2013, que aprova a criação do
Programa de Mestrado em Estatística e Matemática Aplicada da UFC;

 Resolução nº 12/CONSUNI, de 02 de maio de 2013, que aprova a criação do
Programa de Mestrado em Ciências da Informação da UFC;

 Resolução nº 10/CONSUNI, de 22 de junho de 2012, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Mestrado) da UFC;

 Resolução nº 08/CONSUNI, de 04 de julho de 2011, que aprova a adesão ao
Curso de Doutorado em Ciências do Ambiente e do Clima, a ser proposto pela
UECE, em Associação Ampla (AA) com a UFC;

http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2011/resolucao08_consuni2011.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2012/resolucao10_consuni_2012.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2013/resolucao12_consuni_2012.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2013/resolucao15_consuni_2013.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2014/resolucao24_consuni_2014.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2014/resolucao25_consuni_2014.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2014/resolucao26_consuni_2014.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2015/resolucao42_consuni_2015.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2015/resolucao45_consuni_2015.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2015/resolucao51_consuni_2015.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2015/resolucao54_consuni_2015.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2016/resolucao05_consuni_2016.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2016/resolucao06_consuni_2016.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2016/resolucao07_consuni_2016.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2016/resolucao08_consuni_2016.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao50_consuni_2017.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao52_consuni_2017.pdf


 Resolução nº 06/CONSUNI, de 04 de julho de 2011, que aprova a criação do
Curso de Mestrado em Agronomia, na área de concentração em Agropecuária
no Semiárido da UFC;

 Resolução nº 14/CONSUNI, de 01 de julho de 2010, que aprova a criação do
Curso  de  Mestrado Acadêmico em Otimização  e  Métodos  Quantitativos  da
UFC;

 Resolução nº 08/CONSUNI, de 30 de abril de 2010, que aprova a criação do
Curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção da UFC;

 Resolução nº 07/CONSUNI, de 25 de março de 2009, que aprova a criação do
Curso de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Regional Sustentável da
UFC;

 Resolução nº 05/CONSUNI, de 25 de março de 2009, que aprova a criação do
Curso de Mestrado Acadêmico em Estatística e Matemática Computacional da
UFC;

 Resolução nº 13/CONSUNI, de 28 de março de 2008, que aprova a criação do
Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e
Meio Ambiente (PRODEMA) em rede da UFC;

 Resolução nº 10/CONSUNI, de 28 de março de 2008, que aprova a criação do
Curso de Mestrado Profissional em Comércio Exterior da UFC;

 Resolução nº 14/CONSUNI, de 30 de março de 2007, que aprova a criação do
Curso de Mestrado em Ciências da Saúde da UFC;

 Resolução nº 11/CONSUNI, de 20 de abril de 2006, que aprova a criação do
Curso de Mestrado em Engenharia de Produção da UFC;

 Resolução nº 08/CONSUNI, de 17 de dezembro de 2004, que aprova a criação
do Curso de Doutorado em Odontologia da UFC;

 Resolução nº 10/CONSUNI, de 29 de setembro de 2003, que aprova a criação
do Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFC;

 Resolução nº 08/CONSUNI, de 29 de setembro de 2003, que aprova a criação
do Curso de Mestrado em Ecologia da UFC;

 Resolução nº 07/CONSUNI, de 29 de setembro de 2003, que aprova a criação
do Curso de Mestrado em Ciência da Informação da UFC;

 Resolução nº 06/CONSUNI, de 28 de agosto de 2002, que aprova a criação do
Curso de Doutorado em Economia Rural da UFC;

 Resolução nº 04/CONSUNI, de 22 de agosto de 2002, que aprova a criação do
Programa de Pós-Graduação (Doutorado) em Engenharia Elétrica da UFC;

 Resolução nº 04/CONSUNI, de 02 de março de 1995, que aprova a criação do
Curso de Mestrado em Saúde Materno-Infantil da UFC;

 Resolução nº 06/CONSUNI, de 28 de setembro de 1994, que cria o Curso de
Mestrado em Educação, com área de concentração em Avaliação Educacional.

 

http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_1994/resolucao06_consuni_1994.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_1995/resolucao04_consuni_1995.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2002/resolucao04_consuni_2002.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2002/resolucao06_consuni_2002.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2003/resolucao07_consuni_2003.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2003/resolucao08_consuni_2003.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2003/resolucao10_consuni_2003.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2004/resolucao08_consuni_2004.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2006/resolucao11_consuni_2006.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2007/resolucao14_consuni_2007.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2008/resolucao10_consuni_2008.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2008/resolucao13_consuni_2008.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2009/resolucao05_consuni_2009.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2009/resolucao07_consuni_2009.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2010/resolucao08_consuni_2010.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2010/resolucao14_consuni_2010.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2011/resolucao06_consuni2011.pdf


Art.2º A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação,
revogadas as disposições em contrário. 

Reitoria da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, em 1º de novembro de 2019. 

Prof. Dr. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque

Reitor


