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DOS CURSOS DE pOS-GRADuAcAO DO INPE

TtTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 10. - Os Cursos de Pós-Graduacão do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE, doravante denorninados Cursos, tm por
objetivo capacitar e atualizar recursos humanos nos campos da
Cincia Espacial e da Atmosfera, da Meteorologia, das Ap1icac6es
Espaciais e da Engenharia e Tecnologia Espacial, bern corno em
dorninios correlatos.

Pargrafo Unico - Os Cursos reger-se-ão pelas normas

ora

baixadas e demais disposic6es legais e regulamentares ap1icveis.

Art. 2o. - Os Cursos visarn desenvolver e aprofundar estudos
feitos em nrvel de graduaco e compreendern dois niveis de formaco,
Mestrado e Doutorado, conduzindo aos graus de Mestre e de Doutor,
respectivarnente.

Pargrafo lo. - 0 Mestrado objetiva enriquecer a competncia
cientifico-profissional de graduados.
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Pargrafo 2o. - 0 Doutorado objetiva proporcionar ao candidato
forrnacão cientifica ampla e profunda, e desenvolver a capacidade de
pesquisa independente e original.

TtTULO II
DA ORGANIZAcAO GERAL

Art. 3o. - A P6s-Graduacão, no INPE, tern a seguinte organizacoj
geral:
I

- Conseiho de P6s-Graduacão;

II - Conselhos de Curso;
III - Corpos Docentes de Cursos;
IV - Corpos Discentes de Cursos.
• Pargrafo 10. - 0 Conseiho de P6s-Graduaco o 6rgo superior
de gesto acadrnica e de deliberaco para questöes relativas aos
Cursos.

Pargrafo 2o. - As atividades acadmico-adrninistrativas de P6sGraduacão estão a cargo da unidade de Ensino e Documentacão, que
integra a Estrutura Regimental do Instituto.

Pargrafo 3o. - 0 Conselho de Curso

6

o 6rgo de gesto

acadmica e de deliberacão para cada Curso.

Pargrafo 4o. - 0 Corpo Docente de cada Curso

6

o conjunto de

profissionais habilitados e de reconhecida competncia para o ensino
em suas especialidades.
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Pargrafo 5o. - 0 Corpo Discente de cada Curso & o conjunto dos
alunos nele regularmente matriculados.

TITULO III
DO CONSELHO DE POS-GRADUAcAO
Art. 4o. - 0 Conseiho de P6s-Graduacão composto de:

I - Urn Presidente
II - Seis membros
III - Chefes das Unidades de Ensino e Docurnentacão,
e de Pôs-Graduacão, da Estrutura Regimental do INPE.
Pargrafo lo. - 0 Presidente e

Os

seis rnembros do Conseiho de

Pôs-Graduação são designados pelo Diretor do INPE, corn mandato de
dois anos, podendo ser reconduzidos e devendo ser Docentes dos
Cursos.
Parãgrafo 2o. - 0 quorum para reunião serã composto pelo
Presidente e, no rn5nirno, quatro mernbros do Conseiho de POsGraduagão.

Parágrafo 3o. - As deliberagöes

serão tomadas por maioria

simples dos presentes.
Parâgrafo 4o. - 0 Presidente terá voto pessoal.

Art. 5o. - Compete ao Conseiho de P6s-Graduacão:
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I - submeter propostas de politica de ensino de P6sGraduaco do INPE para apreciaco e aprovaco do Diretor do INPE,
aplicando-as quando aprovadas;

II - submeter propostas de criaco ou desativacão de
Cursos, para aprovacão pelo Diretor do INPE;.

III - deliberar sobre
alteraç6es, propostos

Os

Regimentos dos Cursos e suas

pelos respectivos Conselhos de Curso;

IV - deliberar sobre a estrutura curricular dos Cursos,
bern como eventuais alterac6es, propostas atravs dos Conselhos de
Curso pelos respectivos Corpos Docentes;

V - deliberar sobre a constituico do Corpo Docente dosi
Cursos;

VI - deliberar sobre a indicaco dos presidentes dos
Conselhos de Curso, para homologaco do Diretor do INPE;

VII - avaliar periodicamente o progresso de cada Curso;

VIII - deliberar sobre o niimero mximo de vagas em cada
Curso, proposto pelo respectivo Conseiho, para homo1ogaco pelo
Diretor do INPE;
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IX - deliberar sobre a admisso de candidatos ao
Doutorado que não possuam o titulo de Mestre ou equivalente;

X - deliberar sobre a escoiha de orientadores de
pesquisa não pertencentes a Corpos Docentes do INPE;

XI - deliberar sobre o desligamento de Discentes
reprovados nos termos do Pargrafo 3o. do Art. 24 deste Regimento;

XII - deliberar sobre a aceitaco do titulo de Mestre
outorgado a alunos de Doutorado, assim como a aceitagão de crditos
ji obtidos por estes alunos;

XIII - deliberar sobre

trancamentos temporrios de

matriculas;

XIV - julgar recursos a ele encaminhados;

XV - deliberar sobre

Os

casos omissos neste Regimento;

XVI - propor ao Diretor do INPE complementac6es e
modificac6es no Regimento dos Cursos de Pôs-Graduago;

XVII - zelar pelo cumprimento do presente Regimento, das
normas sobre o assunto e demais disposic5es pertinentes.
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Art. 6o. - Atrjbujgöes do Presidente do Conseiho de PósGraduacão:

I - convocar o Conseiho de Pôs-Graduacão, divu1gando
previamente a agenda da reunio;

II - designar Bancas Exarninadoras para Exarnes Integrados,
Teses e Dissertac6es, e Corniss6es "ad-hoc" para Entrevistas de
Qualificação, encarninhadas pelos Conseihos de Curso;

III - designar membros do Conseiho de P6s-Graduacão para
relatar processos a este encarninhados;

IV - baixar

documentaco

de

implernentacão

das

deliberac6es do Conseiho de Pôs-Graduaco;

V - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.

TITULO IV
DO CONSELHO DE CURSO

Art. 7o. - 0 Conseiho de Curso composto de:

I - urn Presidente e mais doismembros, pertencentes
ao seu Corpo Docente;
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II - urn representante do Corpo Discente, matriculado
no Curso, sem direito a voto.

Pargrafo lo. - Os membros do Conseiho de Curso serão indicados
pelo respectivo Corpo Docente, sendo urn deles subsequenternente
indicado pelo Conseiho de P6s-Graduacão para Presidente; o
representante do Corpo Discente,

6

indicado pelos alunos do Curso

respectivo.

Pargrafo 2o. - A designaco dos componentes do Conseiho de
Curso

6

feita pelo Diretor do INPE.

Art. 80. -0 Presidente exerce a func.o de Coordenador'
Acadmico do Curso, e em seu impedirnento, esta

4

exercida por urn dos

membros do Conseiho de Curso por ele escoihido.

Art. 9o. - Compete a cada Conseiho de Curso:

I - propor ao Conseiho de Pós-Graduaco o nümero de
vagas para cada ano letivo, ouvido o Corpo Docente do Curso;

II - deliberar sobre a admisso de novos alunos,
ouvido a Corpo Docente do Curso;

III - propor a admisso de candidatos ao doutorado que
não possuam o titulo de Mestre ou equivalente, submetendo ao
Conseiho de P6s-Graduacão;
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IV - deliberar sobre os professores de disciplinas
para cada periodo letivo, ouvido o Corpo Docente do Curso;

V - deliberar sobre a designaco de Orientadores
Acadmicos, ouvido o Corpo Docente do Curso;

VI - deliberar sobre os Orientadores de Pesquisa,
ouvidos cada indicado e o respectivo orientado;

VII - deliberar sobre Orientadores de Pesquisa no
pertencentes a Corpos Docentes do INPE, ouvidos cada indicado e o
respectivo orientado, para homo1ogaco do Conseiho de P6s-Graduaco;

VIII - opinar sobre a aceitacão de crditos de
disciplinas, obtidos em outras instituic6es, para de1iberago pelo
Conseiho de P6s-Graduaco;

IX - assistir o Corpo Docente do Curso na elaboraco
das ementas de cada disciplina e da estrutura curricular do Curso,
para aprovaco pelo Conselho de P6s-Graduac0;

X - deliberar sobre Comiss6es "ad-hoc" para
Entrevista de, Qualificaco e Bancas Examinadoras para Exames
Integrados, Teses e Dissertac6es, para designaco pelo Presidente do
Conseiho de P6s-Graduaco;
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XI - submeter o Regimento do Curso e suas alterac6es,
em conjunto com o respectivo Corpo Docente, para de1iberaco pelo
Conseiho de P6s-Graduacão;

XII - acompanhar o desenvolvimento do Curso em sua
programac.o anual;

XIII - deliberar sobre as propostas de trabaiho de Tese
e Dissertaco, •ouvidas as Chefias das Unidades envolvidas em sua
rea1izaco;

XIV - acompanhar o desempenho acadmico dos membros
dos corpos Docente e Discente do Curso;

XV - encaminhar ao Conseiho de P6s-Graduaco os casos
omissos e considerados fora de sua competncia;

XVI - zelar, no ambito de sua competncia, pelo fiel
cumprimento deste Regimento, do Regimento do Curso, das normas e
disposic6es pertinentes.

Art. 10 - Atribuic6es do Presidente do Conseiho de Curso:

I - exercer a coordenaco das atividades acadmicas
do Curso, na qualidade de Coordenador Acadmico;

II - convocar Reuni6es do Conseiho de Curso;
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III - convocar Reuni6es dos Corpos Docente e Discente
do Curso;

IV - designar os Orientadores Acadmicos, ouvido o
Corpo Docente;

V - baixar a documentação de irnplementaco das
deliberaç6es do Conseiho de Curso;

VI - cumprir e fazer cumprir

0

presente Regimento e o

Regimento do Curso.

TITULO V
DO CORPO DOCENTE

Art. 11 - 0 Corpo Docente de cada Curso constituido por
Doutores ou equivalente e, a juzo do Conselho Federal de Educaco,
por Mestres ou graduados corn experincia equivalente.

Pargrafo Unico - A constituico dos Corpos Docentes deve ser
aprovada pelo Conselho de P5s-Graduaco.

Art. 12 - Compete aos membros do Corpo Docente de cada Curso:

I - responsabilizar-se por, e ministrar disciplinas
constantes do curriculo do Curso;
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II - exercer a orientaco acadmica de alunos, e
orientar os trabaihos de Tese e de Dissertaco;

III - atender as reuni6es convocadas pelo Coordenador
Acadmico, ou por dois tercos dos membros do Corpo Docente do Curso;

IV - opinar junto ao Conseiho de Curso a respeito do
nümero de vagas para cada ano letivo;

V - participar da indicacao dos trs membros docentes
do Conseiho de Curso respectivo;

VI - opinar sobre a designagão dos responsveis pelas
disciplinas para cada periodo letivo;

VII - participar da

indicacao dos Orientadores

Acadmicos, para designacão pelo Coordenador Acadmico;

VIII - propor o Regimento do Curso e suas alteragöes, em
conjunto com o respectivo Conseiho de Curso;

Ix - elaborar sob a coordenacão do Conseiho de Curso,
as ementas de cada disciplina e a estrutura curricular do Curso,
para aprovacão pelo Conseiho de P6s-Graduacão;

X - cumprir e fazer cumprir, no ambito- de sua
competncia este Regimento, o Regimento do Curso, as normas e
disposic6es pertinentes.
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TITULO VI
DO CORPO DISCENTE

• Art. 13 - 0 Corpo Discente de cada Curso constitu5do por
alunos nele admitidos e rnatriculados regularmente, ap6s selecionados
dentro de urn universo rnais amplo possivel.

Art. 14 •- Cada Corpo Discente elegerci urn representante para o
respectivo Conseiho de Curso, corn rnandato de urn ano.

Art. 15 - Cada aluno deveri cumprir

0

presente Regimento, o

Regirnento de seu Curso, as normas e disposic6es pertinentes.

TtTULO VII
DA ADMISSAO AOS CURSOS

Art. 16 - Para admisso

aos Cursos,

o candidato dever

satisfazer os seguintes requisitos:

I - Para o Mestrado:
a) possuir diploma ou certificado de curso
superior, outorgado por instituico nacional, ou por instituico
estrangeira, sendo a aceitago, no segundo caso, dependente de
aprovaco do Conselho do Curso, ouvido o Corpo Docente respectivo;
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b) apresentar, quando do ato de inscricão e
dentro dos prazos estabelecidos, a documentacão pertinente;

c) ser aprovado em processo de selecão, em
conformidade corn o disposto no Regimento do Curso.

II - Para o Doutorado:

a) ser portador do Titulo de Mestre, o qual
poder g ser dispensado excepcionalmente, a critrio do Conseiho de
P6s-Graduaco;

b) apresentar, quando do ato de inscrico e
dentro dos prazos estabelecidos, a documentaco pertinente;

c) ser aprovado em processo de se1eco, em
conformidade com o disposto no Regimento do Curso.

TTTULO VIII
DAS ATIVIDADES DE POs-GRADuAcA0

Art. 17 - Os Cursos de Pôs-Graduacão compreendem, dentre outras
atividades, disciplinas obrigatórias e eletivas, seminrios,
trabaihos de laboratôrio, trabaihos de campo e estudos orientados
tanto na area de concentragão do Curso quanto em dorninios conexos,
prestago de exames integrados e de linguas, bem como atividades de
pesquisa e defesa de Teses ou de Dissertaçöes, atividades estas
definidas neste Regimento e nos dos Cursos.
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Pargrafo Unico - E obrigatória a matrcu1a em Atividade de
Pesquisa nos perodos em que o aluno no estiver matriculado em
disciplinas, exceto naqueles em que tiver trancarnento de matricula
concedido pelo Conseiho de P6s-Graduaço.

Art. 18 - Cada aluno tera urn Orientador Acadmico, designado
pelo Conseiho do Curso, dentre o Corpo Docente.

Pargrafo lo. - 0 Orientador Acadmico devera fixar o programa
de estudos do aluno.

Pargrafo 2o. - 0 Orientador Acadmico, quando for o caso,
avaliara a Atividade de Pesquisa do aluno.

Art. 19 - Cada aluno tera urn Orientador de Pesquisa, designado
pelo Conseiho de Curso, ouvidos o aluno e o indicado.

Pargrafo lo. - 0 Orientador de Pesquisa orientari a Tese ou
Djssertago e substituir g o Orientador Acadmico em suas funcöes.

Pargrafo 2o. - Excepcionalmente, por indicaco do Conseiho de
Curso e a critrio do Conseiho de P6s-Graduacão, o Orientador de
Pesquisa podera ser externo ao Corpo Docente de Cursos do INPE,
atendidas as demais exigncias.

Art. 20 - 0 aproveitamento em cada atividade de Pós-Graduacão,
avaliado atravs de provas, exames e trabaihos, expresso pela
atribuicão de urn dos seguintes conceitos:
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I - De aprovaco:
A+ Excepcional
A Excelente
A- Excelente
B+ Born
B Born
B- Born
C+ Regular
C Regular
C- Regular

II - De reprovaco: D

Pargrafo lo. - Quando no for aconselhve1 urn dos conceitos de
aprovaco mencionados no "caput" deste Artigo, corno em estudos
orientados, disciplinas avancadas, serninrios e atividades de
pesquisa, dever-se-5 atribuir o conceito P - Aprovado.

Pargrafo 2o. - Os seguintes indicadores podem ser atribuidos:

I - Incompleto: concedido ao aluno que, por
motivo aceito pelo responsvel, no tiver cornpletado todos

Os

requisitos da atividade correspondente, devendo obrigatoriarnente ser
substitudo por urn dos outros conceitos estipulados neste artigo, no
prazo rnximo de trs meses, contados a partir do trrnino do perodo
letivo.
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J - Trancamento justificado: atribu5do ao aluno
que desistir de urna disciplina corn justificativa aceita pelo
Conseiho de Pós-Graduacão, ouvido seu Orientador.

T - Transferido: atribudo as atividades cujos
crditos foram transferidos de outra instituico.

Art. 21 - Cada 15 horas de aulas formais ou equivalentes
correspondern a urn crdito.

Pargrafo lo. - As atividades realizadas corno disciplinas de
adaptago ou de nivelarnento, no recebem crdito.

Pargrafo 2o. - Seminrios e Atividade de Pesquisa de Mestrado
ou de Doutorado recebem zero crdito.

Art. 22 - 0 aproveitarnento do aluno durante o Curso sera
expresso por urn conceito global, determinado pela rndia ponderada de
todos os conceitos individuais, exceto os conceitos P, utilizando-se
os respectivos crditos corno pesos.

Pargrafo lo. - Para efeito de cicu10 da rndia estabelecida
neste artigo, adotada a seguinte correspondncia entre valores
nurnricos e os conceitos:
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A+

4,2

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D

0,0
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Pargrafo 2o. - 0 resultado da mdia ponderada sera aproximado
at a segunda casa decimal.

Pargrafo 3o. - 0 conceito global sera expresso por um conceito
literal, obedecendo

seguinte equivalncia:

A+ : 4,10 a 4,20
A : 3,85 a 4,09
A- : 3,45 a 3,84
3,15 a 3,44
B

2,85 a 3,14

B- : 2,45 a 2,84
C+ : 2,15 a 2,44
C : 1,85 a 2,14
C- : 1,55 a 1,84
D : abaixo de 1,55
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Art. 23 - A frequncia as aulas e demais atividades de uma
disciplina 6 obrigatôria, sendo reprovado o aluno que faltar a mais
de 15% delas.

Art. 24 - Sera desligado do Curso o aluno que tiver seu
conceito global igual ou inferior aos seguintes conceitos:

C ao fim do primeiro periodo letivo,
C+ ao fim do segundo perodo letivo,
B- ao fim

do terceiro perodo letivo ou

posteriores.

Pargrafo lo. - Os periodos citados no caput deste artigo so
contados a partir do lo. perodo letivo cursado pelo aluno, excluido
o de Adaptacão, se houver.

Pargrafo 2o. - 0 conceito D em qualquer disciplina de zero
crdito implica em desligamento do aluno do Curso.

Pargrafo 3o. - 0 conceito D em Seminrios, em Atividade de
Pesquisa ou em atividades com crdito e de conceito restrito a P ou
D,podera implicar em desligamento do aluno do Curso, a critrio do
Conselho de Pos-Graduacao.

Pargrafo 4o. - 0 aluno que nao se matricular em dois perrodos
letivos, sucessivos ou intercalados, quando a Atividade de Pesquisa
for obrigatôria, sera desligado do Curso.
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Art. 25 - A critrio do Conseiho de Pós-Graduacão e ouvido o
Conseiho de Curso, podero ser aceitos num Curso at6 12 crditos de
disciplinas obtidos em Cursos dé P6s-Graduaco "stricto sensu".

Pargrafo lo. - Para o caso de Mestrado,

Os

crditos

mencionados no caput deste artigo devero ser obtidos ap6s o Curso
de Graduagão.

Pargrafo 2o. - Aos crditos aceitos nos termos do caput deste
artigo seraatribuido o indicador T.

Art. 26 - Ao tituio de Mestre aceito pelo Conseiho de PósGraduacão correspondem 24 crditos em disciplinas no c&nputo para o
Doutorado.

Art. 27 - Todo candidato ao tItuio de Doutor deve submeter-se a
uma Entrevista de Qualificacão perante uma comisso "ad hoc"
indicada pelo Conseiho de Curso,.,presidida pelo seu Coordenador
Acadmico, e composta por t no minimo, mais tres pesquisadores
competentes nas areas do Curso em questo.

Pargrafo lo. - A Entrevista determina o seu piano geral de
estudos e trabaihos, que inciui urn minimo de doze crditos em
Disciplinas, e recomenda ao Conseiho de P6s-Graduagão a aceitaco de
crditos ja obtidos peio candidato.

Pargrafo 2o. - A Entrevista de Qua1ificago devera

ser

reaiizada at6 o final do primeiro periodo ietivo cursado peio aluno.
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Pargrafo 3o. - Havendo motivo relevante, a juzo do
Coordenador Acadrnico, realizar-se-a Entrevista de Qualificação
Complementar perante comissão "ad-hoc" constituida conforme o caput
deste artigo.

Art. 28 - Todos os alunos de Mestrado e Doutorado, perante uma
Banca Examinadora, devem prestar Exame Integrado, que cobrirâ os
assuntos considerados essenciais para o dominio seguro do campo
respectivo ao nivel do titulo desejado.

Pargrafo lo. - 0 Exame Integrado deveri ser prestado pelo
aluno antes de decorridos dois tercos do tempo disponivel para a
conc1uso do Curso e, se no realizado, implicara em reprovacão do
aluno.

Pargrafo 2o. - 0 aluno reprovado no Exame Integrado tera uma
nica oportunidade adicional para prest-lo at o final do periodo
letivo subsequente ao da realizaco do primeiro exame, mantendo-se
Os

critrios deste; em caso de nova reprovaco, o aluno sera

desligado do Curso.

Art. 29 - Obrigatoriamente os alunos de Mestrado devero ser
aprovados em Exame de Lingua Portuguesa e demonstrar proficincia em
uma Lingua Estrangeira; os alunos de Doutorado devero demonstrar
proficincia em duas linguas estrangeiras.

Art. 30 - A Defesa Final da Tese ou da Dissertaco feita em
sesso püblica, em local e hora previamente divulgados, perante uma
Banca Examinadora de 3 a 6 membros, para o Mestrado, e de 5 a 7,
para o Doutorado.
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Pargrafo lo. -

E.

necessria urna Defesa Preliminar da Tëse ou

da Dissertago perante urna Banca Examinadora,de 3 a 6 membros, para
a Mestrado, e de 5 a 7, para o Doutorado, visando avaliar o
andamento do trabaiho.

Pargrafo 2o. - A defesa Prelirninar dever ocorrer antes de
decorridos dois tercos do tempo disponivel para a conclusão do
Curso.
Pargrafo 3o. - Urn dos membros da Banca Examinadora da defesa
Final de Dissertacão de Mestrado e dois da defesa Final de Tese de
Doutorado devem ser elementos externos ao INPE.

Pargra-fo 4o. - A Banca Exarninadora de Tese ou de Dissertaco
ernite parecer escrito, devendo a aprovaco do trabalho ser feita
pela maioria simples dos membros da Banca.

TITULO IX
DA CONCESSAO DE TtTULOS ACADMICOS

Art. 31 - Para obtenco do titulo so necessrios:

I - de Mestre
a) minimo de 24 crditos em disciplinas;
b) aprovaco nas disciplinas obrigat6rias do
Curso e Exames de Lingua;
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c) conceito global igual ou superior a B;
d) aprovaco no Exame Integrado;
e) aprovacão de urna Dissertagão, correspondendo a
12 crditos;
f) entregar ao 6rg . o mencionado no pargrafo 29
do Art. 39 deste Regirnento, at urn rnxirno de
60 dias apôs a defesa Final de Dissertaco, o
original da versão definitiva do trabalho,
atendidas as eventuais recornendacöes da Banca
Examinadora e as normas vigentes.

II - de Doutor
a) rninimo de 48 crditos em disciplinas;
b) aprovaco
exigidas

nas

disciplinas
pela

e

atividades

Entrevista

de

Qua1ificaco e nos Exames de Linguas;
c) conceito global igual ou superior a B+;
d) aprovaco no Exame Integrado;
e) aprovacão de uma Tese, correspondendo a
36 crditos;
f) entregar ao ôrgão mencionado no pargrafo 29
do Art. 39 deste Regimento, at6 urn mxirno de
60 dias apôs a defesa Final da Tese, o
original da versão definitiva do trabaiho,
atendiclas as eventuais recornendaç5es da Banca
Examinadora e as norrnas vigentes.
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Art. 32 - 0 prazo mximo para a obtenco do titulo de Mestre
de 4 anos, e para o de Doutor,

de 5 anos.

Pargrafo lo. - 0 prazo mximo mencionado no caput deste Artigo
sera computado a partir do inicio da primeira disciplina v1ida para
o Programa do aluno.

Pargrafo 2o. - 0 Conseiho I de P6s-Graduaco podera autorizar o
trancamento temporrio de matricula em casos especiais, plenamente
p justificados.

Pargrafo 3o. - 0 trancamento, se concedido, no poder5 exceder
tres perodos letivos, consecutivos ou intercalados.

Pargrafo 4o. - 0 periodo em que o aluno estiver com matricula
trancada no sera computado no prazo estabelecido no "caput' t deste
Artigo.

TITULO X
DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 33 - Este Regimento poderá ser alterado por forca de Lei,
por modificacão do Regimento Interno do INPE, ou conforme c
estabelecido no item XVI do Art. 59 deste Regimento.

Art. 34 - Este Regimento entra em vigor na data de sua
promu1gaco pelo Diretor do INPE, revogadas as disposicöes em
contrrio.
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