
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO MESTRADO 

ACADÊMICO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO DA PUC MINAS 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO GERAL E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião integra o Departamento de Ciências da 

Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PPGCR), no Instituto de Filosofia e Teologia 

Dom João de Resende Costa (IFTDJ). No âmbito de sua área de conhecimento, tem por objetivo desenvolver, 

aprofundar, divulgar e formar recursos humanos qualificados para a investigação de caráter acadêmico-

científico em Ciências da Religião por meio e para o exercício do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Art. 2º. A realização deste objetivo se dará no desenvolvimento do curso de Mestrado acadêmico, que 

habilitará no grau de mestre e curso de Doutorado, que habilitará no grau de doutor, segundo a legislação 

vigente.  

§ 1° O Curso de Mestrado Acadêmico tem como objetivo desenvolver atividades educacionais e 

investigativas e de extensão visando à análise crítica, desenvolvimento, divulgação do conhecimento, inovação 

e formação de recursos humanos qualificados para o exercício do ensino e da pesquisa e da extensão em 

Ciências da Religião. 

§ 2° O Curso de Doutorado tem como objetivo desenvolver, em alto nível de aprofundamento, 

atividades educacionais e investigativas e de extensão visando à análise crítica, divulgação do conhecimento, 

inovação e formação de recursos humanos qualificados para o exercício do ensino e da pesquisa e da extensão 

em Ciências da Religião. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISCIPLINAS, ATIVIDADES, CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DOS CURSOS 



 

Art. 3º - O currículo dos Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Ciências da Religião se 

constituirá de conteúdos traduzidos em atividades acadêmico-científicas e estruturados em componentes 

curriculares, distribuídos por períodos letivos semestrais. 

§ 1° Entende-se por componente curricular, disciplina, atividade, ou qualquer outro elemento curricular 

previsto no projeto pedagógico ou na legislação vigente. 

§ 2° Entende-se por disciplina, o conjunto de atividades correspondentes ao programa do curso, 

desenvolvido em um período letivo, com carga horária fixada no respectivo currículo. 

Art. 4º As disciplinas e atividades constantes do projeto pedagógico serão classificadas como 

obrigatórias, optativas e eletivas, em conformidade com o seguinte critério: 

I. obrigatória será a disciplina ou atividade prevista no projeto pedagógico como 

requisito essencial para integralização curricular; 

II. optativa será a disciplina ou atividade complementar à formação acadêmica, 

prevista no projeto pedagógico para integralização curricular; 

III. eletiva será a disciplina ou atividade de livre escolha do discente, em 

conformidade com o disposto no projeto pedagógico. 

§ 1° - Tópico especial será a disciplina ou atividade de conteúdo variável, que pode ter caráter 

obrigatório, eletivo ou optativo. 

§ 2° - Atividades obrigatórias sob orientação serão consideradas aquelas atividades relativas à produção 

bibliográfica e técnica dos discentes, tais como comunicação científica, artigo científico e participação em 

Grupo de Pesquisa; a dissertação de mestrado ou tese de doutorado; as atividades obrigatórias sem atribuição de 

crédito, tais como os seminários de projeto de pesquisa, qualificação de dissertação e de tese; e as atividades 

obrigatórias sob demanda de órgão de fomento, tais como os Estágios em docência. 

Art. 5º - A carga horária das disciplinas e atividades poderá ser traduzida em créditos correspondendo 

cada crédito a 15 (quinze) horas. 

Art. 6º - O discente comporá seu plano individual de estudos sob a supervisão do orientador e de acordo 

com a oferta semestral de disciplinas e atividades. 

Art. 7º - A avaliação do desempenho do discente será feita por disciplina ou atividade, em conformidade 

com o projeto pedagógico do curso, abrangendo os aspectos de assiduidade e aproveitamento nos termos do 

Art. 38 do presente regulamento. 

Art. 8º - A juízo do orientador, discentes do Mestrado acadêmico e do Doutorado poderão realizar 

disciplinas e/ou atividades optativas constantes no Projeto Pedagógico, tais como: 

I – Estudos especiais orientados 

II – Estágio em docência III 



III – Disciplina Fundamentos de Ciências da Religião para não egressos de cursos de graduação e/ou 

mestrado em Ciências da Religião.  

§ 1° - Por Estudos Especiais Orientados compreendem-se as atividades desenvolvidas pelo discente sob 

acompanhamento do orientador com o intuito de aprofundamento em tema pertinente à sua pesquisa ou a título 

de nivelamento. 

§ 2° - Por Estágio em Docência III compreende-se a modalidade de atividade opcional prevista no § 47 

deste Regulamento 

§ 3° - Discentes do Doutorado, não egressos de cursos de graduação ou mestrado em Ciências da 

Religião poderão cursar a disciplina Fundamentos de Ciências da Religião como disciplina optativa.  

§ 4° - A solicitação de matrícula em disciplinas e/ou atividades optativas deverá ser apresentada ao 

Colegiado de Coordenação Didática pelo discente interessado, acompanhada de circunstanciado parecer 

favorável do orientador e do plano de estudos/atividades. 

Art.9º - Para obtenção do grau de Mestre, o discente deverá perfazer, no mínimo, vinte e quatro (24) 

créditos. 

Art.10º - Para obtenção do grau de Doutor, o discente deverá perfazer, no mínimo, quarenta (40) 

créditos. 

Art. 11º - As exigências para a obtenção do grau acadêmico de mestre devem ser cumpridas entre doze 

(12) e vinte e quatro (24) meses.  

Art. 12º - As exigências para a obtenção do grau acadêmico de doutor devem ser cumpridas entre trinta 

(30) e quarenta e oito (48) meses.  

Art. 13º - Em casos excepcionais o discente terá direito à prorrogação por 6 (seis) meses, a ser 

concedida mediante autorização do Colegiado, após avaliação de justificativa do discente, parecer 

circunstanciado do orientador, anexação de documentos comprobatórios e, quando for o caso, parecer do posto 

Médico da PUC Minas.  

Parágrafo Único - São considerados casos excepcionais as enfermidades graves, devidamente 

diagnosticadas e atestadas por profissional competente, licença maternidade e lactância.  

 

CAPÍTULO III 

DOS COLEGIADOS E DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS 

 

Art. 14º - O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião será constituído por: 

I. um professor doutor representante de cada linha de pesquisa descrita no projeto 

pedagógico, eleito pela Assembleia, dentre os professores do corpo permanente do programa, 

conforme disposto no art. 91, Título III, do Estatuto da PUC Minas. 



Parágrafo único: Os docentes do Colegiado terão mandato de três (3) anos, permitida uma recondução.  

II. representação estudantil, na forma estabelecida no Estatuto e no Regimento Geral. 

Parágrafo Único - A representação estudantil terá mandato de um (1) ano, permitida recondução. 

Art. 15º - O coordenador será designado pelo Reitor, dentre os professores eleitos pela Assembleia do 

Programa para a composição do respectivo Colegiado, conforme disposto no Art. 92, do Estatuto da PUC 

Minas. 

§ 1º O coordenador será substituído, em suas faltas e impedimentos, por outro membro do Colegiado de 

Coordenação Didática, conforme legislação vigente.  

§ 2º Na ausência de todos os professores membros do Colegiado, responde pelo Programa seu docente 

mais antigo na Universidade.  

§ 3º A convocação para a eleição do Colegiado de Coordenação Didática será realizada até trinta (30) 

dias antes do término do mandato. 

Art. 16º – Além das competências previstas no art. 93 do Estatuto da Universidade, são atribuições do 

Colegiado do Programa: 

I. aprovar a programação das disciplinas, seminários e atividades do Programa; 

II. propor o credenciamento e o descredenciamento de docentes, de acordo com 

critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores da Pós-graduação, pela PROPPG e pelo 

regulamento específico deste Programa; 

III. aprovar a indicação dos orientadores e, quando for o caso, avaliar sua substituição, 

conforme art. 26; 

IV. aprovar a composição da comissão examinadora de dissertação ou tese sugerida 

pelo orientador; 

V. sugerir a introdução de alterações no regulamento do Programa, encaminhando a 

correspondente proposta à PROPPG, que, após parecer favorável, providenciará seu 

encaminhamento ao Conselho Universitário, para aprovação; 

VI. elaborar o edital de seleção de discentes, de acordo com as normas institucionais, 

e encaminhá-lo à PROPPG, que, após aprová-lo, o encaminhará à Secretaria Geral, para 

publicação;  

VII. acompanhar e avaliar as atividades e relações institucionais do Programa na 

Universidade, no País e no Exterior; 

VIII. aprovar, mediante parecer favorável de professor ou de comissão especial, 

projetos de elaboração de dissertação e tese; 

IX. elaborar propostas de criação de cursos novos e de alteração curricular ou 

mudança de projeto pedagógico e encaminhá-las aos órgãos competentes, de acordo com o 

presente Regulamento; 



X. propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, através da Pró-reitoria de 

Pesquisa e de Pós-graduação, a criação de novas áreas, linhas de pesquisa e disciplinas bem 

como a transformação ou a extinção das já existentes. 

Art. 17º - Compete ao Coordenador: 

I. Convocar e presidir as sessões do Colegiado de Coordenação Didática; 

II. Gerir as atividades e coordenar a execução do programa; 

III. Sugerir à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação as medidas necessárias ao 

bom andamento das atividades planejadas; 

IV. Executar as deliberações do Colegiado de Coordenação Didática; 

V. Remeter à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, de acordo com as 

instruções desse órgão, relatório anual das atividades do Programa; 

VI. Organizar o processo que instruirá o pedido de credenciamento e 

recredenciamento do Programa e submetê-lo à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, com 

a aprovação do Colegiado de Coordenação Didática;  

VII. Enviar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de acordo com o calendário 

geral da Universidade, a programação e o cronograma das principais atividades acadêmicas de 

cada período letivo.  

Art. 18º - Compete aos membros do Colegiado de Coordenação Didática: 

I. Substituir o coordenador em suas faltas e impedimentos; 

II. Colaborar com o coordenador nas tarefas da rotina administrativa. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 19º - O corpo docente do Programa será composto por professores permanentes, colaboradores e 

visitantes. 

§ 1° Considera-se permanente o professor que integra o núcleo principal de docentes do Programa e 

ministra aulas, seminários, desenvolve projetos de pesquisa e orienta discentes de Mestrado e/ou Doutorado.  

§ 2° Considera-se colaborador o professor que, embora integre o corpo docente do Programa, não 

desenvolve neste todas as atividades a que se refere o § 1° deste artigo. 

§ 3° Considera-se visitante o professor assim definido no inciso I, do §1°, do art. 26, do Estatuto da 

Carreira Docente da Universidade. 

Art. 20º – Verificada a necessidade efetiva de pessoal docente, o corpo docente do Programa contará 

com professores em número e com qualificação estabelecidos em conformidade com as disposições expedidas 

pelos órgãos reguladores da pós-graduação, para a respectiva área de conhecimento. 



Parágrafo Único - Os professores a que se refere o caput terão atribuições definidas em conformidade 

com as normas internas da Universidade e com o disposto em regulamentação emanada dos órgãos reguladores 

da pós-graduação. 

Art. 21º – Cumpridos os requisitos estabelecidos no Estado da Carreira Docente para ingresso do 

professor, seu credenciamento ou descredenciamento como docente permanente ou colaborador do Programa 

será proposto pelo Colegiado, observados as exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores da pós-

graduação e os critérios previstos neste Regulamento, para decisão da Câmara do Departamento, à qual caberá 

adotar as providências compatíveis com o disposto no inciso XIV, do art. 76, do Estatuto da Universidade. O 

presente regulamento estabelece os seguintes critérios: 

I. Maturidade acadêmica comprovada através de atividade regular e qualificada 

de ensino, pesquisa e extensão na pós-graduação, expressa na oferta regular de disciplinas, 

seminários, atividades, orientação de discentes, projetos de pesquisa e de extensão;  

II. Produção bibliográfica regular e constante, observado o mínimo de três produtos 

no triênio, com predomínio de publicações classificadas pelo menos no estrato B2 do Qualis 

Periódicos da área e/ou livros e capítulos ao menos no estrato L3; 

III. Regularidade e constância na manutenção de projetos de pesquisa com 

predomínio de projetos financiados por agências de fomento; 

IV. Atividade regular de orientação com a devida conclusão nos prazos estabelecidas 

pelo documento de área;  

V. Atividades regulares de ensino, pesquisa e extensão na graduação. 

Art. 22º - Ao final de cada ciclo de avaliação do Programa, o Colegiado deliberará sobre a manutenção 

do credenciamento do professor como docente permanente ou colaborador, em conformidade com as exigências 

estabelecidas pelos órgãos reguladores da pós-graduação e por este regulamento. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 23º - A orientação de dissertações ou teses será atribuída a docentes permanentes do Programa. 

§1º A distribuição das orientações entre os docentes permanentes do Programa será definida na 

assembleia dos professores, observado o limite de orientandos por orientador, estabelecido pelos órgãos 

reguladores da pós-graduação e pelas normas internas da Universidade. 

§ 2° A orientação de dissertação ou tese será atribuída a docente permanente que apresente o perfil 

exigido pelos órgãos reguladores da pós-graduação e pelo regulamento específico deste Programa. 

Art. 24º - Compete ao orientador: 

I. dar assistência ao discente na elaboração e na execução do projeto da dissertação ou tese; 



II. presidir os trabalhos da comissão examinadora na sessão pública de defesa da dissertação ou 

tese, desenvolvidos sob sua orientação; 

III. exercer as atribuições estabelecidas neste regulamento.  

Art. 25º - Em casos excepcionais poderá ocorrer a substituição do orientador, por iniciativa do 

Colegiado ou por deliberação favorável deste, ao examinar solicitação nesse sentido, apresentada pelo 

orientador ou pelo discente interessado. 

Parágrafo Único – Constatada a necessidade de se proceder à substituição, o Colegiado indicará novo 

orientador. 

 

CAPITULO VI 

DA ADMISSÃO AO CURSO 

 

Art. 26º - O ingresso nos cursos do Programa se dará mediante processo seletivo, divulgado por meio de 

edital, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Universidade. 

§ 1° Poderão ingressar nos cursos de Mestrado acadêmico e Doutorado, uma vez aprovados nos 

processos seletivos, diplomados em curso superior legalmente reconhecido. 

§ 2° Em casos especiais, a banca de qualificação da dissertação de mestrado poderá recomendar ao 

colegiado o ingresso do discente ao curso de doutorado.  

§ 3° Candidatos graduados no exterior deverão apresentar diploma revalidado. 

Art. 27º - O número de vagas do curso deverá ser definido de acordo com as normas internas da 

Universidade e constarão do edital de seleção.  

Art. 28º - A inscrição de candidatos nos exames de seleção para o curso de Mestrado acadêmico e 

Doutorado deverá ser feita conforme edital específico para o processo seletivo. 

Art. 29º - O processo seletivo estará a cargo de Banca Examinadora constituída pelo Colegiado de 

Coordenação Didática entre os docentes do Programa.  

Art. 30º -
 
O candidato que não alcançar a suficiência no exame de língua estrangeira e aprovado no 

exame escrito e na entrevista, seguindo a classificação geral, receberá a oportunidade de repeti-lo num período 

de até seis (6) meses.  

Parágrafo Único - O candidato de língua materna não portuguesa deverá apresentar proficiência em 

língua portuguesa.  

 

CAPITULO VII 

DA MATRÍCULA 

 



Art. 31º - Quando classificado no exame de seleção, o candidato deverá efetivar a matrícula na 

Secretaria do Programa de Pós-graduação. 

Parágrafo único - No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar todos os documentos solicitados 

no edital de seleção. 

Art. 32º - A critério do Colegiado de Coordenação Didática, poderão ser aceitos pedidos de 

transferência de discentes originários de cursos de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela CAPES.  

§ 1º O candidato à transferência deverá apresentar os mesmos documentos exigidos no mais recente 

edital de seleção discente acrescido de cópia do histórico escolar do curso de origem, carta de apresentação do 

seu orientador e/ou da coordenação do curso circunstanciando o perfil acadêmico do candidato e detalhando o 

estágio atual de sua pesquisa como discente naquele Programa. 

§ 2º O discente transferido poderá obter aproveitamento de crédito em conformidade com o disposto no 

Art. 39 do presente regulamento.  

Art. 33º - Após a matrícula, mediante parecer circunstanciado do orientador, o discente poderá solicitar 

ao Colegiado de Coordenação Didática a substituição de até duas (2) disciplinas antes de decorridos quinze por 

cento (15%) do total das aulas de cada disciplina/atividade a ser substituída. 

Art. 34º - Será permitido ao discente solicitar, mediante parecer circunstanciado do orientador, ao 

Colegiado de Coordenação Didática o trancamento de sua matrícula em uma (1) ou mais disciplinas, dentro do 

primeiro terço de cada período letivo.  

§ 1º O trancamento de matrícula será possível apenas duas (2) vezes na mesma disciplina. 

§ 2º O trancamento total de matrícula só será possível à vista de motivos relevantes a juízo do Colegiado 

de Coordenação Didática. 

Art. 35º - Será considerado desistente o discente que deixar de renovar sua matrícula por dois (2) 

semestres consecutivos.  

Art. 36º - Dentro das vagas existentes e a juízo do Colegiado de Coordenação Didática, será permitida a 

matrícula de interessados na complementação e atualização de conhecimentos em disciplinas isoladas.  

§ 1º O preenchimento das vagas para matrícula em disciplinas isoladas será regido por edital próprio.  

§ 2º Créditos obtidos em disciplinas isoladas poderão ser aproveitados a pedido do discente, e mediante 

parecer circunstanciado favorável do orientador, até o limite de seis (6) créditos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 37º - A avaliação do desempenho do discente feita por disciplina ou atividade, em conformidade 

com o projeto pedagógico do curso, abrangendo os aspectos de assiduidades e aproveitamento. 



§ 1º - Para aferição do aproveitamento do discente, será utilizado um sistema de notas em valores 

numéricos, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

§ 2º Estará aprovado o discente que alcançar 70 (setenta) pontos nas atividades de avaliação do 

aproveitamento e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial da 

disciplina ou atividade considerada. 

CAPÍTULO IX 

DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS 

 

Art. 38º - O aproveitamento de créditos correspondentes às disciplinas cursadas no próprio Programa ou 

em outros Programas de Pós-graduação stricto sensu poderá ser deferido pelo Colegiado, mediante 

requerimento do discente, e parecer circunstanciado do orientador, em conformidade com este Regulamento e a 

legislação vigente. 

§ 1º Poderão ser aceitos no curso de Mestrado acadêmico e de Doutorado pedidos de aproveitamento de 

créditos obtidos em Cursos de Pós-graduação stricto sensu até o máximo de ¼ (um quarto) dos créditos ou 

carga horária exigidos para a integralização do respectivo curso. 

§ 2º O aproveitamento de créditos de que trata o caput apresenta os seguintes pré-requisitos: 

I. A disciplina deve ter sido concluída em período máximo de 3 anos antes da data 

da matrícula no curso; 

II. Existência mínima de correspondência de 75% (setenta e cinco por cento) de 

carga horária e conteúdo programático entre a disciplina cursada e aquela na qual se solicita 

dispensa. 

III. O aproveitamento de créditos se dará exclusivamente em disciplinas eletivas e em 

disciplinas e/ou atividades optativas. 

 

CAPITULO X 

DA DISSERTAÇÃO E DA TESE 

 

Art. 39º - A dissertação de Mestrado ou a tese de Doutorado deverá desenvolver-se sob direção de um 

orientador, proposto pelo discente e designado pelo Colegiado de Coordenação Didática, entre os professores 

credenciados. 

§ 1º Ao início do segundo semestre de curso de Mestrado acadêmico, o discente do Mestrado deverá 

apresentar o seu projeto de pesquisa em banca preparada e presidida pelo orientador na atividade Seminário de 

Projeto de Pesquisa I. 



§ 2º Até o final do terceiro semestre do curso Mestrado acadêmico, o discente fará a qualificação 

apresentando um capítulo da dissertação em banca preparada e presidida pelo orientador na atividade 

Qualificação de Dissertação de Mestrado. 

§ 3º Comporá a banca do projeto de pesquisa e a banca de qualificação da dissertação o orientador e um 

segundo docente do Programa ou ad hoc. 

§ 4º Ao início do terceiro semestre de curso de Doutorado, o discente deverá apresentar o seu projeto de 

pesquisa em banca preparada e presidida pelo orientador na atividade Seminário de Projeto de Pesquisa II.  

§ 5º Até o final do quinto semestre do curso de Doutorado, o discente fará a qualificação apresentando 

um capítulo da tese na atividade Qualificação de Tese.  

§ 6º Comporá a banca do projeto de pesquisa e a banca de qualificação da tese o orientador, um segundo 

docente do Programa e um terceiro docente ou ad hoc. 

§ 7º A reprovação do projeto de pesquisa ou do capítulo de qualificação da dissertação ou tese demanda 

nova apresentação em prazo máximo de três (03) meses. 

§ 8º O conteúdo das atividades obrigatórias sob orientação, concernentes à produção bibliográfica e 

técnica, poderá constar no corpo da dissertação ou tese. 

§ 9° Prorrogação de prazos descritos nos §§ 1º, 2º, 4º e 5º pode ser concedida mediante solicitação 

justificada do candidato, anuência do orientador mediante parecer circunstanciado e autorização do Colegiado. 

Art. 40º - O orientador encaminhará ao Colegiado do Programa, com quarenta e cinco (45) dias de 

antecedência da data prevista da defesa da dissertação ou da tese requerimento próprio em que solicita as 

providências necessárias, sugere, após consulta prévia de todos os envolvidos, a data da defesa e a Comissão 

Examinadora para apreciação e parecer do Colegiado de Coordenação Didática. 

Parágrafo Único - O discente, devidamente autorizado pelo orientador, através de requerimento próprio, 

deverá apresentar à secretaria do PPGCR, com quarenta dias (40) de antecedência do prazo final previsto para a 

realização da sessão de defesa, quatro (4) exemplares da dissertação ou seis (6) exemplares da tese no formato 

indicado no Padrão PUC Minas de Normalização.  

Art. 41º - O candidato ao grau de Mestre ou Doutor será admitido à defesa da dissertação ou tese, tendo 

concluído o total dos créditos exigidos em disciplinas e atividades obrigatórias. 

§ 1º A defesa da dissertação far-se-á em sessão pública, perante Banca Examinadora composta de três 

(3) membros, um dos quais externo aos quadros da PUC Minas, preferencialmente vinculado a Programas da 

área, sob a presidência do docente orientador. O membro suplente ou o co-orientador, indicado pelo orientador 

e previamente aprovado pelo Colegiado de Coordenação Didática, poderá compor a comissão examinadora para 

defesa de dissertação. 

§ 2º A defesa da tese far-se-á em sessão pública, perante Banca Examinadora composta de cinco (5) 

membros, dois dos quais externos aos quadros da PUC Minas, preferencialmente vinculados a Programas da 



área, sob a presidência do docente orientador, e dois membros suplentes, sendo, pelo menos, um deles externo à 

PUC Minas, indicados pelo orientador e previamente aprovado pelo Colegiado. Os membros suplentes ou o co-

orientador, indicados pelo orientador e previamente aprovado pelo Colegiado de Coordenação Didática, 

poderão compor a comissão examinadora para defesa de tese. 

§ 3º Na impossibilidade da presença do orientador na sessão pública de defesa, justificada por motivo 

relevante, o Colegiado indicará um membro para representar o orientador na composição da comissão 

examinadora. 

Art. 42º - Considerar-se-á aprovado na defesa da dissertação ou tese o discente que obtiver aprovação 

dos membros da Banca Examinadora.  

§ 1º Os membros da banca examinadora poderão emitir parecer individual ou parecer conclusivo único 

acerca da aprovação, aprovação com recomendações ou reprovação do candidato, que será registrado na ata de 

defesa. 

§ 2º O resultado será proclamado pelo presidente da Banca Examinadora perante o candidato e o público 

presente, por meio da leitura da ata.  

§ 3º No caso de aprovação com recomendações, ficará o orientador responsável por acompanhar o 

discente no atendimento às exigências definidas pela Banca Examinadora.  

§ 4º O candidato aprovado na defesa de dissertação encaminhará à secretaria do Programa, com 

aprovação expressa do orientador em requerimento próprio, no prazo máximo de até sessenta (60) dias a contar 

do dia da defesa, três (3) exemplares da dissertação aprovada ou aprovada com as recomendações corrigidas 

contendo a ficha catalográfica preparada pela Biblioteca Pe. Alberto Antoniazzi da PUC Minas; dois (2) CDs 

contendo a versão da dissertação em pdf; autorização de publicação com parecer do discente relativo à 

disponibilização da dissertação no Banco de Teses e Dissertações. 

§ 5º O candidato aprovado em defesa de tese encaminhará à Secretaria do Programa, com aprovação 

expressa do orientador em requerimento próprio, no prazo máximo de até sessenta (60) dias úteis a contar do 

dia da defesa, cinco (5) exemplares da tese aprovada ou aprovada com as recomendações corrigidas contendo a 

ficha catalográfica preparada pela Biblioteca Pe. Alberto Antoniazzi da PUC Minas; dois (2) CDs contendo a 

versão da dissertação em pdf; autorização de publicação com parecer do discente relativo à disponibilização da 

dissertação no Banco de Teses e Dissertações. 

§ 6º A titulação do candidato ficará condicionada ao atendimento do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º deste 

artigo. 

§ 7º Poderá o discente/egresso do Programa, para sua qualificação profissional e curricular, mediante 

orientação ou em co-autoria com seu orientador ou outros membros do grupo de pesquisa/linha de pesquisa, 

publicar artigos científicos decorrentes de sua pesquisa em periódicos científicos da área. 

Art. 43º - No caso de reprovação do candidato, poderá o Colegiado de Coordenação Didática, mediante 

anuência expressa da Banca Examinadora, dar oportunidade ao candidato de reapresentar a pesquisa. 



§ 1º Para candidatos de Mestrado a reapresentação deverá acontecer dentro do prazo máximo de seis (6) 

meses, desde que tal prorrogação não ultrapasse o prazo máximo de 30 (trinta) meses do curso. 

§ 2º Para candidatos de Doutorado a reapresentação deverá acontecer dentro do prazo máximo de seis 

(6) meses, desde que tal prorrogação não ultrapasse o prazo máximo de cinquenta e quatro (54) meses do curso. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

DA TITULAÇÃO E DOS DIPLOMAS 

 

Art. 44º - Será conferido o título de Mestre ou de Doutor ao discente que obtiver aprovação em todas as 

atividades acadêmico-científicas previstas no projeto pedagógico do curso e neste Regulamento. 

Art. 45º - O discente jubilado de acordo com esse regulamento não fará jus ao grau de mestre ou de 

doutor e nem receberá o certificado de especialista. 

Art. 46º - O diploma de Mestre ou de doutor, expedido pela Universidade e assinado pelo Reitor, pelo 

Pró-Reitor de Pesquisa e de Pós-graduação, pelo Coordenador do Programa e pelo Diplomado, só será entregue 

depois de efetuado o respectivo registro na Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação. 

 

CAPITULO XII 

DOS ESTÁGIOS 

 

Art. 47º - O estágio em docência terá como objetivo preparar e qualificar o pós-graduando para a 

docência e ocorrerá em conformidade com as normas emanadas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

conforme legislação vigente.  

Parágrafo Único: O estágio em docência está caracterizado como atividade opcional, sendo obrigatório 

apenas quando determinado por editais e programas de bolsa concedidos por órgãos de fomento. 

Art. 48º - O Programa poderá receber para estágio pós-doutoral bolsistas vinculados a outras 

instituições, nacionais ou estrangeiras, ou doutores diretamente beneficiados por bolsa de órgão de fomento, 

mediante autorização do Colegiado e da PROPPG. 

Art. 49º - Os docentes do Programa poderão realizar estágio pós-doutoral em outra instituição, de 

acordo com as normas da Universidade, mediante prévia autorização do Colegiado. 

 

 



 

 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 50º - O Programa poderá, mediante ajuste contratual, firmado pela Universidade com instituições 

de ensino superior públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, e em conformidade com este Regulamento: 

I. autorizar a participação de professor vinculado a outra instituição, para orientação 

ou co-orientação de alunos na elaboração e execução do projeto de trabalho de conclusão de 

curso; 

II. permitir que pesquisador vinculado a outra instituição participe de projetos de 

pesquisa desenvolvidos no âmbito do Programa. 

Art. 51 - Os casos não previstos neste Regulamento serão definidos pelo Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-graduação stricto sensu, pelas Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e de Pós-

graduação stricto sensu, pelo Estatuto, pelo Regimento Geral, pela PROPPG ou pelos Órgãos de Deliberação 

Superior da Universidade, no âmbito das respectivas competências. 

Art. 52 - Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 

Universitário. 

 

Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2015. 

 


