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REGULAMENTO GERAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO ‘STRICTO SENSU’ 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DA CARACTERIZAÇÃO, DA ORGANIZAÇÃO GERAL E DOS 

OBJETIVOS 

 

 

ART. 1 - A pós-graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, objeto de uma coordenação central exercida pela 

Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação – PROPPg –, ou por órgão 

equivalente definido no Estatuto da Universidade, é constituída por 

programas regulares sistematicamente organizados, que visam a desenvolver 

e aprofundar conhecimentos de alto nível, bem como a propiciar a criação de 

novas formas de saber, conduzindo à obtenção de grau acadêmico. 

 

ART. 2 - Os programas de pós-graduação stricto sensu da 

Universidade têm como objetivo a formação de pessoal qualificado para o 

exercício da pesquisa, do magistério e de atividades profissionais nos 

diversos campos do conhecimento. 

 

ART. 3 - A pós-graduação stricto sensu compreenderá 2 (dois) níveis 

de formação - mestrado e doutorado. 

 

Parágrafo único - A pós-graduação está aberta a candidatos diplomados 

em cursos de graduação reconhecidos pelo MEC que atendam às exigências 

deste Regulamento e do Regulamento do programa específico. 

 

ART. 4 - O mestrado e o doutorado proporcionarão aprofundamento 

vertical na área de conhecimento, exigindo para sua conclusão a elaboração 

de uma dissertação ou trabalho equivalente, no caso do mestrado, ou de uma 

tese, no caso do doutorado. 
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ART. 5 - Nas áreas acadêmicas, os programas receberão as designações 

do campo do conhecimento a que se referem, com indicação no diploma, 

quando for o caso, da especialidade correspondente. 

 

ART. 6 - O mestrado e o doutorado de natureza multidisciplinar ou 

interdisciplinar terão denominação própria, adequada à sua natureza. 

 

ART. 7 - Na organização dos programas de pós-graduação 

stricto sensu, devem ser observados os seguintes princípios gerais: 

 I - flexibilidade curricular que atenda à diversidade de 

tendências e de conhecimentos dos estudantes e lhes ofereça amplas 

possibilidades de aprimoramento técnico, científico e cultural;  

 II - abertura a candidatos provenientes das várias áreas da 

graduação. 

 

ART. 8 - Os programas de pós-graduação stricto sensu da 

Universidade devem ser estruturados e conduzidos de modo que os 

estudantes, dentro das possibilidades e peculiaridades de cada área, 

sejam orientados para: 

 

 I - utilizar a literatura, nacional e estrangeira, pertinente à 

sua área de estudo; 

 II - identificar e discutir problemas de sua área de estudo,  

principalmente os de âmbito nacional; 

 III - elaborar e executar projetos de pesquisa; 

 IV - participar de equipes de trabalho, ter iniciativa própria, 

bem como desenvolver a capacidade crítica; 

 V - redigir e apresentar os resultados dos trabalhos de 

pesquisa realizados; 

 VI - relacionar conhecimentos de sua área  de estudo com os 

de outras; 

 VII - colaborar em projetos inovadores de cunho social, em 

sua área de atuação. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

DA CRIAÇÃO, DA INSTALAÇÃO E DO 

CREDENCIAMENTO DOS PROGRAMAS 
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ART. 9 - A criação de qualquer programa de pós-graduação 

stricto sensu da Universidade é condicionada à existência de: 

 I - condições propícias à atividade criadora e de pesquisa, 

aliadas à disponibilidade de recursos materiais; 

 II - condições adequadas de qualificação e de dedicação do 

corpo docente, nas áreas de conhecimento ou linhas de pesquisas 

propostas nos cursos; 

 III - atividade inovadora demonstrada pela produção de 

trabalhos originais, de valor comprovado, na área de atuação específica. 

 

ART. 10 - Os programas de pós-graduação stricto sensu a serem 

instalados serão propostos à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, 

mediante projeto elaborado segundo as normas da Capes, que contenha, 

no mínimo, as seguintes informações: 

 I - objetivos do programa; 

          II - cursos, níveis e áreas de concentração oferecidos pelo 

programa; 

 III - justificativa do programa, demonstrando sua relevância 

para o desenvolvimento da área, sua posição relativa nas ofertas 

regionais de cursos congêneres e suas perspectivas futuras; 

 IV - relação do corpo docente, com dados relativos à 

formação acadêmica, ao regime de trabalho e à forma de participação no 

programa, acompanhados da síntese do curriculum vitae de cada  

professor,  restrita aos dados que  interessem  à  pós-graduação, quais 

sejam  a produção científica e as atividades vinculadas à área de atuação 

nesse nível;   

 V - relação dos docentes responsáveis pela orientação de 

teses, dissertações ou trabalhos equivalentes, explicitando as linhas de 

pesquisa em que atua cada  pesquisador; 

           VI - relação e descrição das linhas de pesquisa e dos 

projetos a elas vinculados, tanto concluídos quanto em andamento; 

 VII - estrutura curricular do programa, determinando o 

caráter obrigatório ou optativo das disciplinas, suas cargas horárias, 

créditos, ementas, pré-requisitos e distribuição por departamento; 

 VIII - regulamento do programa, no qual deverá ser 

estabelecida a sua organização administrativa e acadêmica, incluindo os 

requisitos para a obtenção do título e a modalidade de trabalho final; 

 IX - descrição sucinta e atualizada das instalações, 

equipamentos, bibliotecas e recursos bibliográficos a serem utilizados no 

curso; 
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 X - autorização dos centros, institutos e órgãos envolvidos 

no curso, quanto à utilização de instalações, equipamentos e material e 

quanto à colaboração de seu pessoal; 

 XI - indicação dos recursos financeiros que atenderão às 

necessidades do programa durante o seu funcionamento, com  

explicitação de suas fontes prováveis; 

 XII - número inicial de vagas e critérios para o seu 

preenchimento; 

 XIII – data prevista para o início dos cursos; 

 XIV - relação dos principais trabalhos realizados e em 

andamento nos institutos envolvidos no programa, com indicação 

completa da forma de divulgação dos primeiros. 

 

ART. 11 - O projeto de cada programa deverá ser apresentado 

em duas vias, pelo menos 90 (noventa) dias antes da data prevista para o 

seu início, à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, que o analisará 

e submeterá ao Conselho de Ensino e Pesquisa e ao Conselho 

Universitário. 

 

 Parágrafo único - O programa, ou cada curso que depois 

venha a ser oferecido, só poderá iniciar-se depois de avaliado e aprovado 

o respectivo projeto pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, e autorizado 

seu funcionamento pelo Conselho Universitário, em decisão homologada 

pela Sociedade Mineira de Cultura. 

 

ART. 12 - Para integrar cada programa no sistema nacional de 

pós-graduação, a Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação deverá: 

 I - encaminhar o projeto, já aprovado pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa e pelo Conselho Universitário, à apreciação da Capes, 

juntamente com o pedido de recomendação do programa; 

 II - submeter oportunamente à Capes os relatórios de 

atividade dos programas, ou outra documentação exigida, com vistas à 

sua inclusão no processo de avaliação nacional da pós-graduação, no 

qual se fundamentam o credenciamento e o recredenciamento dos 

programas. 

 

ART. 13 - Garante-se o direito de transferência, quando 

solicitado, para os alunos matriculados, quando de uma  suspensão 

temporária, cancelamento ou a negativa de renovação de credenciamento 

de um programa pelos órgãos competentes.  
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CAPÍTULO III 

 

DAS DISCIPLINAS 

 

ART. 14 - As disciplinas dos programas de pós-graduação 

deverão ser estruturadas em dois grupos: 

 I - área de concentração, constituída de disciplinas 

pertencentes ao campo específico do conhecimento do programa; 

 II - domínio conexo, constituído de disciplinas que, embora 

não pertencentes ao campo específico de conhecimento do programa, 

sejam consideradas complementares à área de concentração. 

 

 Parágrafo único - A definição de disciplinas obrigatórias e 

optativas ficará a cargo de cada programa. 

  

ART. 15 - A criação, a transformação e a extinção de disciplina 

deverão ser propostas pelo colegiado do programa à Pró-reitoria de 

Pesquisa e de Pós-graduação. 

 

 § 1º - A proposta de criação ou de transformação de 

disciplina deverá conter: 

 I - justificativa; 

 II - ementa, bibliografia básica e metodologia; 

 III - número de horas de aulas teóricas e /ou  práticas; 

 IV - número de créditos; 

 V - indicação das áreas de estudo às quais poderá servir; 

 VI - indicação do professor responsável, acompanhada da 

síntese de seu curriculum vitae. 

 

 § 2º - A proposta de criação ou de transformação de 

disciplina deverá demonstrar que: 

  I - a criação ou transformação não implica duplicação de 

meios para fins idênticos; 

 II - a disciplina foi aprovada pelo colegiado do programa; 

 III - o funcionamento da disciplina é viável em termos de 

recursos humanos e materiais. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS 

 

ART. 16 - A coordenação dos programas de pós-graduação 

stricto sensu será exercida por um colegiado, sob a presidência de um 

coordenador. 

 

ART.17 – Os membros do colegiado serão eleitos pelo conjunto 

dos professores do programa, assegurada a representação das diversas 

áreas de concentração ou linhas de pesquisa. 

 

ART. 18 – O coordenador será escolhido pelo Reitor, ouvida a 

PROPPg, de lista tríplice organizada pela assembléia do programa e 

integrada por nomes de docentes que compõem o colegiado.  

 

  § 1º - O mandato do coordenador do curso será de 3 

(três) anos, permitida a recondução. 

                    § 2º - Ouvidos o coordenador do programa e o Pró-

reitor de Pesquisa e de Pós-graduação, o Reitor designará, dentre os 

membros do colegiado, um coordenador adjunto, que auxiliará o 

coordenador no exercício de suas atribuições e o substituirá em suas 

ausências e impedimentos. 

  

ART. 19 - São atribuições do colegiado do programa: 

 I - deliberar sobre as disciplinas curriculares, sua 

transformação ou extinção e sugerir a criação de outras julgadas 

necessárias ao programa;  

 II - aprovar semestralmente a programação das disciplinas, 

apresentadas com as respectivas ementas e bibliografias; 

 III - sugerir à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

quaisquer medidas julgadas necessárias à execução do programa de pós-

graduação; 

 IV - aprovar os nomes dos professores, mediante análise dos 

respectivos curricula vitae; 

 V - aprovar os nomes dos orientadores de dissertação e de 

tese, encaminhando-os à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

para fins de credenciamento; 

 VI - acompanhar a organização e o desenvolvimento do 

plano de estudos do estudante; 

 VII - aprovar, mediante parecer de professor ou de comissão 

especial, o projeto de trabalho que vise à elaboração de tese, dissertação 

ou trabalho equivalente; 
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 VIII - designar a comissão examinadora da dissertação ou 

tese, ouvido o orientador do estudante; 

 IX - acompanhar e avaliar as atividades internas e externas 

do programa, em todos os setores da Universidade ou fora dela; 

 X - estabelecer as normas do programa ou propor 

modificações às mesmas, encaminhando-as à Pró-reitoria de Pesquisa e 

de Pós-graduação, que as analisará e, quando necessário, as submeterá ao 

Conselho de Ensino e Pesquisa; 

 XI - submeter à aprovação do Reitor a proposta do número 

de vagas do programa para o período seguinte, por intermédio da Pró-

reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, que se pronunciará a respeito; 

 XII - tomar conhecimento das representações referentes ao  

ensino e à pesquisa que lhe forem dirigidas; 

 XIII - colaborar com a Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-

graduação na elaboração do catálogo geral dos programas de pós-

graduação; 

 XIV - exercer outras atribuições estabelecidas no 

Regulamento do programa. 

 

ART. 20 - Compete ao coordenador do programa: 

 I - coordenar academicamente a execução do programa, 

sugerindo à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação as medidas que 

se fizerem necessárias ao bom andamento das atividades planejadas; 

 II - gerir as atividades do programa; 

III - remeter à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, 

anualmente, relatório das atividades do programa, de acordo com  

as  instruções daquele órgão; 

 IV - enviar ao Conselho de Ensino e Pesquisa, de acordo 

com o calendário geral da Universidade, a programação e o cronograma 

das principais atividades acadêmicas de cada período letivo; 

 V - organizar o processo que instruirá o pedido de 

credenciamento do programa ou de qualquer de seus cursos e submetê-lo 

à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, com aprovação do 

colegiado. 

 VI - exercer outras atribuições definidas no Regulamento do 

programa. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DO CORPO DOCENTE E DOS ORIENTADORES DE 

DISSERTAÇÃO OU TESE 
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ART. 21 - Os docentes dos programas serão aprovados pelo 

colegiado do programa e pela Comissão Central de Pessoal Docente – 

CCPD -, observadas as exigências da legislação pertinente e com base na 

avaliação de titulação, de proposta de trabalho e de produção acadêmica. 

Parágrafo único – A participação de professor visitante obedecerá 

aos mesmos critérios estabelecidos no caput. 

 

ART. 22 - Os orientadores de dissertação ou tese deverão ter o 

título de doutor ou de livre-docente, ser aprovados pelo colegiado do 

programa e estar credenciados pela Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-

graduação. 

  

ART. 23 - O credenciamento do orientador de dissertação ou 

tese terá validade pelo prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual poderá ser 

renovado, por proposta do colegiado do programa. 

 Parágrafo único - Para ter renovado seu credenciamento, o 

orientador deverá comprovar sua produtividade no qüinqüênio anterior, 

em termos de trabalhos publicados, de orientações de teses, dissertações 

ou  trabalhos equivalentes, ou de outras formas de atividade acadêmica. 

 

ART. 24  - Professor da Universidade não ligado ao programa, ou 

pertencente a outra instituição, poderá ser credenciado como orientador 

(especial ou ad hoc), por tempo determinado, desde que seja portador do 

título de doutor ou livre-docente e ateste sua disponibilidade de tempo. 

 

ART. 25 - O número de orientandos por orientador deve estar em 

consonância com a recomendação da Capes. 

 

ART. 26 - Compete ao orientador de dissertação ou tese: 

 I - dar assistência ao estudante na elaboração e na execução 

de seu projeto de tese, dissertação ou trabalho equivalente; 

 II - presidir os trabalhos da comissão examinadora da defesa 

de tese, dissertação ou trabalho equivalente que tenha orientado; 

 III - exercer outras atribuições estabelecidas no 

Regulamento do programa. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NOS PROGRAMAS 
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ART. 27 - O número de vagas de cada curso oferecido pelo 

programa deverá ser proposto anualmente pela sua coordenação à 

Reitoria, antes de qualquer divulgação, por intermédio da Pró-reitoria de 

Pesquisa e de Pós-graduação, que analisará a matéria e se pronunciará a 

respeito. 

 

ART. 28 - Para a proposta do número de vagas, a coordenação 

do programa deverá levar em consideração, entre outros, os seguintes 

elementos: 

 I - existência de orientadores credenciados, com 

disponibilidade de tempo; 

 II - linhas e projetos de pesquisa em andamento; 

 III - capacidade e disponibilidade de instalações adequadas 

para os estudos e pesquisas a serem realizados pelos estudantes; 

 IV - capacidade financeira da instituição; 

         V - fluxo anual dos alunos. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA ADMISSÃO AOS PROGRAMAS 

 

ART. 29 - Para inscrever-se nos exames de seleção para os 

programas de pós-graduação stricto sensu, em qualquer de seus níveis, o 

candidato deverá apresentar à secretaria do programa os seguintes 

documentos: 

I - formulário de inscrição, devidamente preenchido e 

acompanhado de 1 (uma) fotografia 3 x 4  cm; 

II - cópia do diploma de graduação em curso reconhecido 

pelo MEC, ou, em casos especiais, declaração de conclusão de 

curso de graduação, a ser oportunamente substituída pelo diploma; 

 III - histórico escolar do curso de graduação; 

 IV - curriculum vitae; 

 V - prova de quitação com as obrigações militares e 

eleitorais, no caso de ser o candidato brasileiro; 

 VI - outros documentos exigidos pelo Regulamento do 

programa. 

 

ART. 30 - Para ser admitido como estudante regular em 

programa de pós-graduação, em qualquer de seus níveis, o candidato 

deverá satisfazer às seguintes exigências: 
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 I - ter concluído a graduação em curso reconhecido pelo 

MEC;  

 II - ser selecionado mediante entrevista, prova de 

conhecimento, anteprojeto de pesquisa ou outro processo previsto nas 

normas de cada programa; 

 III - comprovar capacidade de traduzir, de uma língua 

estrangeira moderna, na seleção para o mestrado e, de duas, na seleção 

para o doutorado, texto extraído de literatura técnica ou científica ligada 

à área pretendida, de acordo com as normas do programa; 

 IV - apresentar comprovante de pagamento ou de dispensa 

da primeira parcela da semestralidade. 

 

ART. 31 – O candidato graduado no exterior, para atender ao 

inciso II do artigo 29 e ao inciso I do artigo 30, terá seu diploma 

analisado pela Coordenação do Programa. 

 

ART. 32 - Dos candidatos estrangeiros, excetuados os de língua 

portuguesa, será exigido um exame de língua portuguesa instrumental, 

em substituição ao exame de língua estrangeira, no caso de mestrado, ou 

de uma das línguas estrangeiras, no caso de doutorado. 

 

ART. 33 - Em casos excepcionais, candidatos de comprovada 

competência que postularem a entrada direta no doutorado serão 

avaliados de acordo com critérios específicos dos regulamentos de cada 

programa. 

 

ART. 34 - A critério do colegiado do programa e mediante 

aprovação da Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, poderão ser 

aceitos pedidos de transferência de estudantes originários de programas 

de pós-graduação similares. 

 

ART. 35 - O candidato à transferência deverá apresentar à 

secretaria do programa os seguintes documentos: 

 

 I - requerimento, em formulário próprio, acompanhado de 1 

(uma) fotografia 3 x 4  cm; 

 II - cópia do diploma de graduação ou documento 

equivalente; 

 III - histórico escolar de pós-graduação, no qual constem as 

disciplinas cursadas, as cargas horárias, os créditos obtidos, os nomes e a 

titulação máxima dos professores responsáveis; 

 IV - cópia dos programas das disciplinas cursadas; 
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 V - curriculum vitae; 

 VI - prova de quitação com as obrigações militares e 

eleitorais, no caso de ser o candidato brasileiro; 

 VII - outros documentos exigidos pelo Regulamento do 

programa. 

 

ART. 36 - O estudante transferido deverá obter, nas disciplinas 

da área de concentração do programa, no mínimo 1/4 (um quarto) dos 

créditos exigidos para a obtenção dos graus de mestre ou de doutor, 

independentemente do número de créditos obtidos fora da Universidade. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DA MATRÍCULA 

 

ART. 37 - Dentro do prazo estabelecido no calendário escolar e 

com a orientação da Coordenação do Programa, o estudante admitido em 

programa de pós-graduação deverá requerer sua matrícula nas disciplinas 

de seu interesse, relativas a cada período letivo. 

 

 § 1º - A matrícula deverá ser feita na Secretaria do 

Programa. 

 

 § 2º - O estudante poderá solicitar à Coordenação do 

Programa substituição de disciplinas em que se tenha matriculado, antes 

de decorridos 15% (quinze por cento) do total das aulas previstas para  

a(s)  nova(s)  disciplina(s). 

  

 § 3º  -  O estudante poderá solicitar à Coordenação do 

Programa o trancamento de sua  matrícula, dentro do primeiro terço de 

cada período letivo, devendo a Secretaria do Programa, neste caso, fazer 

o devido registro. 

 

 § 4º - Será concedido trancamento de matrícula apenas 2 

(duas) vezes na mesma disciplina. 

 

 § 5º - A coordenação do programa poderá conceder 

trancamento total de matrícula por mais de 2 (dois) semestres à vista de 

motivos relevantes, devendo o registro ser feito pela secretaria do 

programa. 
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 ART. 38 - Durante a fase de elaboração de tese, dissertação ou 

trabalho equivalente, até seu julgamento, o estudante que não estiver 

matriculado em disciplinas curriculares deverá inscrever-se em 

"Elaboração de Dissertação” ou “Elaboração de Tese". 

 

ART. 39 - Será considerado desistente o estudante que deixar de 

renovar sua matrícula por 2 (dois) semestres consecutivos. 

 

ART. 40 - O estudante poderá matricular-se em disciplina de 

pós-graduação não integrante do currículo do seu programa,  considerada 

disciplina eletiva, desde que  autorizado pela  coordenação do programa. 

 

Parágrafo único - A carga horária, o resultado final da avaliação e 

os créditos correspondentes à disciplina eletiva deverão ser registrados 

no histórico escolar do estudante. 

 

ART. 41 - Será permitida a matrícula em disciplina isolada, 

desde que haja vaga. 

 

 § 1º - A coordenação do programa estabelecerá critérios 

para o preenchimento das vagas existentes em disciplinas isoladas e  

decidirá do aproveitamento dos seus créditos, se vier a ser  requerido por  

aluno  regular. 

 

 § 2º - Em função da especificidade curricular e da 

capacidade instalada dos programas, poderão os seus regulamentos 

estabelecer limites para o aproveitamento de créditos obtidos em 

disciplina isolada.  

 

 § 3º - Para  inscrever-se  em  disciplina isolada, o candidato 

deverá  apresentar  à secretaria do programa o formulário de inscrição,  

acompanhado da documentação  exigida pelo regulamento do programa. 

 

ART. 42 - Cada disciplina terá um valor expresso em créditos, 

mediante proposta da coordenação do programa. 

 § 1º - Cada crédito corresponde a 15 (quinze) horas de aula 

teórica, de aula prática ou de trabalho equivalente. 

 § 2º - Poderão ser atribuídos créditos a Estudos Especiais 

Orientados, previstos no regulamento do programa, até o máximo de 1/4 

(um quarto) do número máximo de créditos exigidos para a obtenção do 

grau. 
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ART. 43 - Se necessário, poderá ser exigido do candidato o 

aproveitamento em disciplinas, cursos ou estágios, sem direito a créditos. 

 

ART. 44 - Mediante proposta da coordenação do programa, a 

Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação poderá admitir o 

aproveitamento de créditos obtidos em outros programas de pós-

graduação stricto sensu, recomendados pela Capes, até o máximo de 

40% (quarenta por cento) dos créditos exigidos pelo regulamento do 

programa. 

  

ART. 45 - Poderão ser aceitos no mestrado pedidos de 

aproveitamento de créditos obtidos em cursos de pós-graduação lato 

sensu, até o máximo de 1/4 (um quarto) dos créditos exigidos pelas 

normas de cada programa para a obtenção do grau de mestre. 

  

 § 1º - O aproveitamento de créditos mencionado no caput 

deste artigo só será possível se: 

I - o candidato houver concluído o curso de pós-graduação 

lato sensu no período máximo de 5 (cinco) anos antes da 

data de sua matrícula no curso de mestrado; 

         II - a(s) disciplina(s) tiver(em) sido ministrada(s) por 

professor com o título de doutor ou livre-docente. 

 

 § 2º - O candidato deverá apresentar requerimento à 

secretaria do programa, em formulário próprio, acompanhado de: 

 I - cópia do certificado de conclusão do curso de pós-

graduação lato sensu  ou documento equivalente; 

 II - histórico escolar completo do curso de pós-graduação 

lato sensu, no qual constem, para cada disciplina: carga horária, créditos 

e notas e ou conceitos de aproveitamento; 

 III - documento do qual constem os nomes e a titulação 

máxima dos professores responsáveis pelas disciplinas; 

 IV - cópia dos programas das disciplinas cursadas; 

V - outros documentos exigidos pelo regulamento do 

programa. 

 

ART.46 – Os mestrados profissionalizantes, quando 

oferecidos em regime de parceria, poderão ampliar o limite de créditos 

passíveis de aproveitamento, até o máximo de 50% (cinqüenta por 

cento), no caso de curso de pós-graduação lato sensu realizado em 

qualquer das instituições conveniadas.  
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 ART. 47 - Créditos obtidos em programa de mestrado 

poderão ser aceitos no doutorado, desde que atendam ao interesse e ao 

nível desse programa. 

 

 § 1º - O candidato deverá apresentar requerimento à 

secretaria do programa, em formulário próprio, acompanhado de : 

 

 I - histórico escolar completo do curso de mestrado, no qual 

constem, para cada disciplina: carga horária, créditos e notas e/ou 

conceitos de aproveitamento; 

 II - documento do qual constem os nomes e a titulação 

máxima dos professores responsáveis pelas disciplinas; 

 III - cópia dos programas das disciplinas cursadas; 

 IV - outros documentos exigidos pelo regulamento do 

programa. 

 § 2º - Se o candidato pretender o aproveitamento dos 

créditos do mestrado no doutorado do mesmo programa, será dispensada 

a apresentação dos documentos exigidos no parágrafo anterior. 

 

ART. 48 – O rendimento escolar do estudante nas 

disciplinas será expresso em notas, numa escala variável de 0 (zero) a 

100 (cem) pontos, com sua equivalência em conceitos, de A a E, de 

acordo com a seguinte escala de correspondência: 

 

De 90 a 100   - A 

De 80 a   89   - B 

De 70 a   79   - C 

De 40 a   69   - D 

De   0 a   39   - E  

 

 Parágrafo único – Em casos especiais, poderá ser atribuído, 

temporariamente, o conceito I (em avaliação). 

 

 ART. 49 - São condições para a aprovação e conseqüente 

obtenção de créditos, em cada disciplina: 

I - freqüência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento); 

II - aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos 

correspondente ao conceito C. 
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                     Parágrafo único - Cada programa deverá estabelecer, em 

seu regulamento, critérios de afastamento do estudante, com base em seu 

aproveitamento escolar.   

 

 ART. 50 - O regulamento de cada programa fixará o total 

de créditos exigidos, respeitados os seguintes mínimos: 

 I - 24 (vinte e quatro) créditos para o mestrado; 

 II - 48 (quarenta e oito) créditos para o doutorado.  

 

 Parágrafo único - Os créditos obtidos no mestrado poderão 

ser aproveitados em doutorado da mesma área ou de área afim. 

 

 ART. 51 - As exigências para a obtenção do grau 

acadêmico devem ser cumpridas nos seguintes prazos: 

 I - para o mestrado, mínimo de 12 (doze) e máximo de 36 

(trinta e seis) meses; 

II - para o doutorado, mínimo de 24 (vinte e quatro) e 

máximo de 54 (cinqüenta e quatro) meses. 

 

§1º - O não cumprimento dos prazos referidos nos incisos I 

e II do art. 51 implicará em desligamento automático do aluno da 

Universidade. 

 

§2º - Cabe ao regulamento específico de cada programa a 

adequação dos prazos máximos às normas de avaliação da Capes. 

 

 ART. 52 - Nenhum candidato será admitido à defesa de 

tese ou dissertação, ou à apresentação de trabalho equivalente, antes de 

ter obtido os créditos exigidos em disciplinas e atendido às exigências 

preliminares previstas no regulamento do programa. 

  

 ART. 53 - Para efeito de atendimento das exigências 

previstas para a obtenção do grau de mestre ou de doutor, os créditos 

obtidos em qualquer disciplina só terão validade durante 5 (cinco) anos. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DA TESE E DA DISSERTAÇÃO OU TRABALHO EQUIVALENTE 

 

 ART. 54 - A tese e a dissertação deverão desenvolver-se, 

desde o seu projeto até a sua apresentação final, sob a direção de um 
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professor-orientador, escolhido pelo estudante dentre os orientadores 

credenciados. 

 §1º - A coordenação do programa deverá  aprovar a escolha 

do professor-orientador, em função de sua titulação, disponibilidade de 

tempo e número de orientandos já aceitos. 

 

 §2º - A mudança do professor-orientador poderá ser 

solicitada por uma das partes interessadas e será submetida à apreciação 

da coordenação do programa. 

  

 ART. 55 - A dissertação deverá resultar de um trabalho de 

pesquisa e demonstrar, por parte do estudante, capacidade de 

organização do trabalho intelectual, de utilização da metodologia 

científica e de elaboração de um texto estruturado, sobre tema 

significativo em sua área do conhecimento. 

 

 ART. 56 - A tese deverá resultar de uma atividade de 

pesquisa sistemática que, além de demonstrar a capacidade do estudante 

de utilizar a metodologia científica, represente uma contribuição original 

e relevante para o desenvolvimento da sua área de conhecimento. 

 

 ART. 57 - O projeto da tese ou dissertação será 

encaminhado pelo professor-orientador à coordenação do programa, para 

aprovação, homologação e registro. 

 

 Parágrafo único - O projeto deverá conter os seguintes 

elementos: título, ainda que provisório; justificativa do trabalho; 

objetivos; revisão da bibliografia pertinente ao assunto; tópicos 

prováveis; material e métodos previstos; relação da bibliografia 

consultada; fases e cronograma provável. 

 

 ART. 58 - A tese ou dissertação deverá ser apresentada  

digitada, estar de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e obedecer às normas vigentes de 

apresentação, estabelecidas pela Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-

graduação. 

 

 ART. 59 - O candidato à defesa, devidamente autorizado 

pelo seu orientador, deverá apresentar à secretaria do programa o número 

de exemplares definido pelo respectivo regulamento, acompanhados de 

requerimento ao coordenador, em que solicita as providências 

necessárias para a defesa do trabalho. 
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          ART. 60 - O orientador deverá apresentar à secretaria do 

programa uma declaração liberando a dissertação ou tese para defesa e  

indicando os membros da banca, para aprovação da  coordenação do 

programa.  

 

 ART. 61 - A defesa da dissertação se realizará em sessão 

pública, perante comissão examinadora composta de, pelo menos, 3 

(três) membros, um dos quais o professor-orientador, que presidirá os 

trabalhos. 

 Parágrafo único - Sempre que possível, a comissão 

examinadora será integrada por um membro externo ao programa. 

 

 ART. 62 - A defesa da tese se realizará em sessão pública, 

perante comissão examinadora integrada pelo professor-orientador, que 

presidirá os trabalhos, e mais 4 (quatro) membros, 2 (dois) dos quais 

externos aos quadros do programa.   

 

 ART. 63 - Considerar-se-á aprovado na defesa de tese ou 

dissertação o candidato que obtiver aprovação de seu trabalho pela 

comissão examinadora.   

 

 § 1º - A comissão examinadora justificará, em pareceres 

individuais ou em parecer conjunto, a aprovação ou reprovação do 

candidato. 

         § 2º - Do histórico escolar do candidato constará apenas um 

dos conceitos: "Aprovado" ou "Reprovado". 

  

ART. 64 - A ata da defesa da tese ou dissertação deverá 

transcrever o parecer conclusivo da comissão examinadora ou, se for o 

caso, os pareceres individuais de seus membros, por eles assinados. 

 

ART. 65 - No caso de insucesso na defesa da tese ou dissertação, 

poderá o Colegiado do Programa, mediante proposta justificada da 

comissão examinadora, dar oportunidade ao candidato para, dentro do 

prazo máximo de 12 (doze) meses, apresentar novo trabalho, respeitado 

o previsto nos artigos 48 e 51. 

 

ART. 66 - Para atender às peculiaridades da área do 

conhecimento, de acordo com o regulamento do programa, a dissertação 

de mestrado poderá ser substituída por trabalho equivalente. 

 



 
 

 19 

 § 1º - Os critérios para a admissão do estudante à 

apresentação do referido trabalho, bem como a natureza deste, sua forma 

de desenvolvimento e apresentação final, deverão ser claramente 

definidos no regulamento do programa. 

 

 § 2º - A avaliação do trabalho obedecerá às mesmas normas 

que regem a avaliação da dissertação e deverá ser registrada em ata. 

 

 

CAPÍTULO X 

 

DOS GRAUS ACADÊMICOS E DOS DIPLOMAS 

 

ART. 67 - Para obter o grau de mestre, o estudante deverá 

satisfazer, pelo menos, às seguintes exigências: 

 I - ter completado, em disciplinas, o número mínimo de 

créditos exigidos no regulamento do programa; 

 II - ter sido aprovado na defesa da dissertação ou na 

apresentação de trabalho equivalente. 

 

ART. 68 - Para obter o grau de doutor, o candidato deverá 

satisfazer, pelo menos, às seguintes exigências: 

 I - ter completado, em disciplinas, o número mínimo de 

créditos exigidos no regulamento do programa; 

 II - ter sido aprovado em exame de qualificação que 

evidencie a amplitude e a profundidade de conhecimentos do candidato, 

bem como a sua capacidade crítica; 

III - ter sido aprovado na defesa de tese. 
 

ART. 69 - Para a expedição do diploma de mestre ou de doutor, 

a secretaria do programa deverá remeter à Pró-reitoria de Pesquisa e de 

Pós-graduação os seguintes documentos: 

 I - cópia do histórico escolar; 

 II - cópia da ata dos trabalhos da comissão examinadora; 

 III - 1 (um) exemplar da tese ou dissertação, em que 

constem as assinaturas de todos os membros da comissão examinadora, o 

qual será destinado, após o registro do diploma, ao banco de teses da 

Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação; 

 IV - relatório do trabalho equivalente à dissertação, quando 

for o caso. 

 



 
 

 20 

ART. 70 - O diploma de mestre ou de doutor será expedido pela 

Universidade e assinado pelo Reitor, pelo Pró-Reitor de Pesquisa e de 

Pós-graduação, pelo coordenador do programa e pelo diplomado. 

 

 Parágrafo único - O diploma só será entregue ao concluinte 

do curso depois de efetuado o seu registro na Pró-reitoria de Pesquisa e 

de Pós-graduação. 

 

ART. 71 - Do histórico escolar, cuja cópia acompanha o diploma 

de mestre ou de doutor, deverão constar as seguintes informações: 

 

 I - nome completo, filiação, data e local de nascimento e 

nacionalidade do estudante; 

 II - número da cédula de identidade e nome do órgão que a 

expediu, no caso de estudante brasileiro; ou número do passaporte e 

local em que foi emitido, quando o candidato for estrangeiro; 

 III - grau(s) acadêmico(s)  anterior(es); 

 IV - data de ingresso no curso; 

 V - resultado dos exames de seleção; 

 VI - data da aprovação no(s) exame(s) de língua(s) 

estrangeira(s); 

 VII - relação das disciplinas, com as respectivas notas, 

conceitos e créditos obtidos, períodos letivos em que foram ministradas e 

nomes dos respectivos professores; 

 VIII - data, título e conceito obtido na tese, dissertação ou 

trabalho equivalente e nomes dos membros da comissão examinadora; 

 IX - assinatura do(a) secretário(a) e do(a) coordenador(a) do 

programa. 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ART. 72 - A Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação poderá 

solicitar ao Conselho de Ensino e Pesquisa a suspensão de qualquer 

programa de pós-graduação que deixar de cumprir o presente 

regulamento ou os Ordenamentos Básicos da Universidade, ou cujo nível 

estiver comprometendo as finalidades do próprio programa. 

 

ART. 73 - Exceções a este Regulamento Geral poderão ser 

admitidas nos regulamentos dos programas de pós-graduação, desde que, 
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a juízo da PROPPg ou do órgão definido no Estatuto da Universidade, 

venham a: 

 

I – contribuir para maior eficiência do ensino e da pesquisa; 

II – constituir experiência nova de provável valor para a 

consolidação do sistema; 

III – tornar-se necessárias para ajuste com outras Instituições. 

 

 Parágrafo único – Para as exceções previstas no caput deste 

artigo, a coordenação do programa deverá enviar proposta justificada à 

Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, que decidirá da sua 

tramitação posterior. 

 

ART. 74 - Das decisões da coordenação do programa caberá 

recurso ao Conselho de Ensino e Pesquisa. 

 

ART. 75 - Os casos não previstos neste regulamento serão 

resolvidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação dentro de 

sua esfera de competência, ou pelo Conselho de Ensino e Pesquisa.  

 

ART. 76 - O presente regulamento entrará em vigor na data de 

sua aprovação pelo Conselho Universitário. 


