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RESOLUÇÃO CONSU Nº 06/2006

Regulamenta a concessão de Incentivo de Pós-Graduação


O Presidente do Conselho Universitário - CONSU, no uso de suas atribuições, com amparo no artigo 48 da Lei nº 9.394/96, no artigo 29 da Lei nº 8.352, de 2 de setembro de 2002, na  Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001, e no deliberado pelo Conselho Pleno, na 26ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2006,


RESOLVE


Art. 1º - Serão concedidos os seguintes incentivos de pós-graduação sobre o vencimento básico:

I – 20% (vinte por cento) pela obtenção do título comprobatório de conclusão do curso de especialização ou aperfeiçoamento realizado de acordo com as exigências do Conselho Nacional de Educação;
II – 40% (quarenta por cento) pela apresentação do diploma de mestre;
III – 60% (sessenta por cento) pela apresentação do diploma de doutor.

Art. 2º - Os diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu obtidos de instituições de ensino superior estrangeiras, para terem validade,  devem ser reconhecidos e registrados por universidades brasileiras que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior ou em área afim.



Art. 3º - Nos casos de cursos stricto sensu realizados com afastamentos autorizados pela UESC, enquanto não for expedido o diploma respectivo, que deverá ser apresentado no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data da conclusão do curso, será aceita a certidão de conclusão de curso.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Republicada por ter saído com incorreção.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 13 de dezembro de 2006.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE

 

