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INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO DOUTORADO 

 

Caro(a) doutorando(a), 

Seja bem-vindo (a) ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC Minas. 

Desejamos que você tenha um bom curso. Seguem algumas informações acerca de nosso 

funcionamento. 

 

Distribuição de carga horária/créditos:  

A carga horária total do Doutorado em Psicologia é de 720 horas/aula, sendo 

correspondente a 48 créditos. O doutorando deve cursar 22 créditos em disciplinas 

obrigatórias e 26 créditos em disciplinas optativas. 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
GRADE DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS: NÍVEL DOUTORADO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

OB – 04 

Créditos 

 

Metodologia 

de Pesquisa I 

 

 

OB – 01 

Crédito 

 

Estudos 

Especiais 
Orientados I 

OB – 04 

Créditos 

 

Seminário 

de Pesquisa I 

 

 

OB - 01 

Crédito 

 

Estudos 

Especiais 
Orientados 

II 

OB – 04 

Créditos 

 

Matrizes dos 

Processos de 

Subjetivação 

OB – 02 

Créditos 

 

Prática de 

Pesquisa I 

OB – 02 

Créditos 

 

Prática de 

Pesquisa II 

OB – 01 

Créditos 

Elaboração 

de Tese I 

 

 

OB – 01 

Créditos 

 

Elaboração de 

Tese II 

 

(24 meses – 

prazo mínimo 

para obtenção 

do grau de 

doutor) 

OB – 02 

Créditos 

 

Elaboração de 

Tese III 

 

 

OPT – 03 

Créditos 

OPT – 03 

Créditos 

 

 

 

 

1. Cumprimentos de Créditos Obrigatórios 

1º SEMESTRE: Metodologia de Pesquisa I - 04 créditos e Estudos Especiais 

Orientados I - 01 crédito. 

2º SEMESTRE: Seminário de Pesquisa I - 04 créditos e Estudos Especiais Orientados 

II - 01 crédito. 

1º SEMESTRE ou 3º SEMESTRE (alternadamente): Matrizes dos Processos de 

Subjetivação - 04 créditos 

OUTROS SEMESTRES - Prática de Pesquisa e Elaboração de Tese 
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2. Aproveitamento de créditos 

2.1. Poderá ser aprovado, a critério do Colegiado, pedido de aproveitamento de 

créditos obtidos em disciplinas de cursos de pós-graduação stricto sensu cursadas 

em regime de matrícula regular ou isolada, na própria Universidade ou fora dela, 

desde que relacionadas à área de concentração do curso em que o aluno estiver 

matriculado; ou em realização de atividades como publicação em revistas 

avaliadas pelo Periódicos Qualis (Capes) e/ou capítulos de livros, apresentação de 

trabalho em congressos nacionais ou internacionais, após o ingresso no programa. 

2.2. O aproveitamento de créditos em disciplinas terá a sua validade definida pelo 

Colegiado, observadas as especificidades da área de conhecimento em que o 

programa se insere.  

2.3. O aproveitamento dos créditos obtidos em conformidade com o caput deste artigo 

não poderá ultrapassar 06 (seis) créditos no Doutorado. 

2.4. No caso de disciplinas cursadas fora da Universidade, o aproveitamento de 

créditos mencionado no caput deste artigo só será possível se o curso no qual os 

créditos foram obtidos tiver avaliação, por parte dos órgãos reguladores da pós-

graduação, igual ou superior à do Programa. 

2.5. O aproveitamento de créditos mencionado no item 2 deste artigo será feito 

mediante apresentação de requerimento ao Colegiado, acompanhado de certificado 

da instituição de origem, em que constem os seguintes elementos: nome do 

responsável pela disciplina; denominação da disciplina; ementa; programa; carga 

horária e créditos obtidos. 

2.6. No caso da publicação e apresentação em congresso, o candidato deve apresentar 

o comprovante para deliberação do colegiado. Cada atividade pode corresponder a 

1 (um) crédito, sendo o máximo de 06 (seis) créditos. 

2.7. A dispensa de disciplina gera, consequentemente, o seu aproveitamento na grade 

curricular, em forma de créditos, respeitados os critérios definidos nos itens 2.3. e 

2.4. deste artigo. 

2.8. Para integralização do número de créditos em disciplinas do Doutorado, serão 

computados até 20 (vinte) créditos obtidos em disciplinas do Mestrado, constantes 

do respectivo histórico escolar, independentemente da área de conhecimento em 

que se insira este. O histórico do Mestrado e as ementas das disciplinas cursadas 

serão analisadas pelo Colegiado. 

2.9. Na hipótese de não ter cursado, no Mestrado, as disciplinas obrigatórias indicadas 

na estrutura curricular do curso, considerada a área de concentração, ou de não as 

ter cursado em regime de matrícula isolada, o aluno ficará sujeito a cursá-las para 

integralização do currículo. 

 

3. Da frequência 

O aluno deverá cumprir um mínimo de 75% de frequência. 

3.1. As exigências para a obtenção do grau acadêmico de doutor devem ser cumpridas 

nos seguintes prazos: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e máximo de 48 
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(quarenta e oito) meses, podendo, por solicitação do aluno e consulta feita ao 

orientador e ao Colegiado do Programa, ser prorrogado por, no máximo, mais 06 

(seis) meses; e, em casos excepcionais, prorrogado por mais 06 (seis) meses a 

critério do Colegiado do Programa. Essa prorrogação implicará em um novo 

Contrato Financeiro no valor de 20% da mensalidade até a data da defesa. O não 

cumprimento dos prazos referidos acima implicará em desligamento automático 

do aluno da Universidade. Os casos excepcionais serão encaminhados pelo 

Orientador e/ou pelo aluno ao Colegiado do Programa e serão analisados. 

 

4. Sobre o Exame de qualificação 

O exame de qualificação se fará perante Banca Examinadora constituída do professor 

orientador e mais 2 (dois) professores e constará de arguição relativa a texto da tese 

que corresponda a, pelo menos, 2/3 (dois terços) de sua totalidade.  

4.1. Todo o procedimento deverá ser feito com antecedência mínima de 30 dias. 

4.2. O doutorando deve procurar a Secretaria para receber orientações sobre os prazos 

e formulários para requerer o exame de qualificação quando, junto com o 

orientador, decidir a data do exame. 

4.3. A Secretaria envia ao doutorando, por e-mail, os seguintes documentos: o 

Regulamento e os formulários de autorização para qualificação e o cadastro de 

membro externo para os integrantes da Banca do Exame de Qualificação, caso o 

participante ainda não seja cadastrado no Programa. 

4.4. O doutorando deverá entregar, preenchidos, na Secretaria, o cadastro dos 

membros externos e o formulário de autorização com a data, o horário, informação 

sobre o uso de equipamento e 03 cópias do exemplar da qualificação encadernadas 

recebidas na Secretaria do Programa e identificadas na capa com o nome e o título 

de sua qualificação. 

4.5. A autorização e os cadastros dos membros externos da banca podem ser entregues 

em cópia física ou via e-mail. 

4.6. Somente após todo esse procedimento acima realizado pelo orientador e 

doutorando que a Secretaria dará prosseguimento ao processo.  

 

5. Sobre os requisitos para a defesa da tese 

5.1. O doutorando deve procurar a Secretaria para receber orientações sobre os prazos 

e os formulários a serem preenchidos para requerer sua defesa de tese, quando 

junto com o orientador decidir a data do exame. 

5.2. A Secretaria envia ao doutorando, por e-mail, os seguintes documentos: o 

regulamento, os formulários de autorização para defesa e o cadastro do membro 

externo integrante da Banca de Defesa, caso o participante ainda não seja 

cadastrado no Programa. 

5.3. O doutorando deverá entregar, preenchidos, na Secretaria, o cadastro dos 

membros externos e o formulário de autorização com a data, o horário, o uso de 

equipamento e 07 cópias do exemplar da defesa de tese.  
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5.4. A autorização e o cadastro dos membros externos da banca podem ser entregues 

em cópia física ou via e-mail.  

5.5. Somente após esse procedimento acima realizado pelo orientador e doutorando 

que a Secretaria dará prosseguimento ao processo.  

5.6. Todo procedimento após a defesa de tese deverá ser realizado no prazo máximo 

de 30 dias corridos. 

 

6. Sobre a Tese, a Elaboração, a Defesa e a Obtenção do título de doutor  

6.1. A tese deverá resultar de uma atividade de pesquisa sistemática que, além de 

demonstrar a capacidade do aluno de utilizar a metodologia científica, represente 

uma contribuição original e relevante para o desenvolvimento da sua área de 

conhecimento.  

6.2. A defesa de tese será necessariamente precedida da aprovação no exame de 

qualificação realizado em sessão pública, até o final do sexto semestre, a contar do 

ingresso do aluno no curso, ressalvado os casos excepcionais a serem apreciados 

pelo Colegiado. 

6.3. Todo o procedimento deverá ser feito com antecedência mínima de 30 dias. 

6.4. Os casos excepcionais a que se refere o 6.2. deste item serão avaliados pelo 

Colegiado, mediante a apresentação, pelo aluno, do estágio de desenvolvimento da 

tese até o momento considerado e de um parecer do orientador atestando a 

possibilidade de a defesa ocorrer no prazo excepcionalmente previsto.  

6.5. As exigências para a obtenção do título no Doutorado são: mínimo de 24 (vinte e 

quatro) e máximo de 48 (quarenta e oito) meses. 

6.5.1. Em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá o Colegiado 

admitir a redução dos prazos previstos no item 6.2. deste artigo 

6.5.2. Excepcionalmente, o Colegiado poderá conceder a prorrogação do prazo de 

defesa por até 06 (seis), desde que requerida com base em motivo relevante, até o 

fim do 21º (vigésimo primeiro) mês de permanência no Programa, no caso dos 

mestrandos e do fim do 45º (quadragésimo quinto) mês de permanência no 

Programa, no caso dos doutorandos. 

 

6.6. O aluno poderá matricular-se em “Elaboração de Tese” em qualquer fase do curso, desde 

que tenha cumprido, respectivamente, no mínimo, 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas do 

Doutorado. 

 

6.7. O candidato à defesa, devidamente autorizado pelo orientador, deverá apresentar à 

Secretaria do Programa 07 (sete) exemplares da TESE equivalente aos membros que 

compõem a banca examinadora, sendo 5 componentes da banca e 2 suplentes (1 interno outro 

externo). 

6.7.1. O orientador encaminhará ao Colegiado do Programa carta de autorização da 

defesa, sugerindo a data de sua realização e informando os membros que constituirão a 

Comissão Examinadora. 

 



5  

 

 

6.8. Nenhum candidato ao grau de Doutor será admitido à defesa da tese antes de ter obtido o 

mínimo de créditos exigidos em disciplinas 

6.9. A defesa da dissertação ou tese far-se-á em sessão pública, perante Comissão 

Examinadora, presidida pelo professor orientador.  

 

6.9.1. No caso do Doutorado, a Comissão Examinadora será composta de 5 (cinco) 

docentes, 2 (dois) dos quais externos ao quadro docente do Programa, 

preferencialmente externos à Universidade. 

 

6.9.2. Excepcionalmente, a Comissão Examinadora poderá ter ampliado o número de 

membros externos ao quadro docente do Programa, por deliberação do Colegiado, 

observadas as recomendações emanadas da PROPPG e dos órgãos reguladores da pós-

graduação. 

 

6.9.3. Na impossibilidade de participação do professor orientador, a sessão de defesa 

será presidida por um membro indicado pelo Colegiado do Programa.  

 

6.10. Após a defesa da dissertação ou tese, a Comissão Examinadora emitirá parecer sucinto, 

assinado por todos os membros, justificativo do resultado final, dele constando a menção 

“Aprovado” ou “Reprovado”. 

  

6.10.1. No caso das sessões em que se utilize videoconferência, nas quais um ou mais 

membros da Comissão Examinadora não possam comparecer ao local onde se 

processa a defesa da dissertação ou tese, poderão ser emitidos dois pareceres, um 

pelos avaliadores presenciais, outro pelos avaliadores não presenciais. 

  

6.10.2. O resultado será proclamado pelo presidente da Comissão Examinadora 

perante o candidato e o público presente.  

  

6.11. Considerar-se-á aprovado na defesa da dissertação ou da tese o candidato que obtiver 

aprovação de todos os membros da Comissão Examinadora. 

  

6.11.1. No caso de constar do parecer da Comissão Examinadora a menção 

“Aprovado”, mas ser constata a necessidade de adequações no texto da tese, o fato 

deverá ser registrado na Ata da respectiva defesa, juntamente com a indicação das 

modificações recomendadas, ficando o aluno responsável por sua realização, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias. 

  

6.11.2. O orientador será responsável por certificar o cumprimento, pelo aluno, das 

adequações solicitadas pela banca examinadora. 
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6.11.3. O candidato aprovado, encaminhará à Secretaria do Programa, com aprovação 

expressa do orientador, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da defesa, 1 

(um) exemplar da tese, impresso ou digital, a critério do Colegiado, contendo o 

trabalho final, com a ficha catalográfica emitida pela Biblioteca e a autorização para 

disponibilização da dissertação/tese na Biblioteca Digital.  

  

6.11.4. A titulação do candidato, bem como o recebimento do diploma e do histórico 

escolar, ou de qualquer documento comprobatório referente à defesa, ficarão 

condicionadas ao atendimento aos dispostos nestas informações. 

  

6.11.5. Ultrapassado o prazo máximo indicado neste item 4, sem o cumprimento pelo 

aluno das providências necessárias, a Secretaria do Programa certificará o ocorrido, 

para conhecimento do Colegiado do Programa. 

  

7. Da não aprovação da tese  

No caso de não aprovação na defesa da tese, poderá o Colegiado, mediante proposta 

justificada da Comissão Examinadora, dar oportunidade ao candidato de apresentar novo 

trabalho, dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses. 

 

8. Do desligamento do programa 

Será desligado do Programa o aluno que: 

8.1. não renovar a matrícula, em tempo hábil, em algum semestre letivo; 

8.2. apresentar rendimento insuficiente, com reprovação em 2 (duas) disciplinas constantes da 

estrutura curricular do curso; 

8.3. não concluir a tese nos prazos máximos previstos, ressalvadas as situações especiais 

acima colocadas. 

8.4. incorrer em alguma das condutas tipificadas no art. 193, V, do Regimento Geral da 

Universidade, que prevê o desligamento disciplinar do aluno, do corpo discente da 

Universidade. 

8.4.1.O desligamento decorrente do disposto no inciso I, deste artigo, não produzirá 

efeito se o aluno já tiver integralizado os créditos exigidos para a defesa da 

dissertação ou tese.  

8.4.2. O aluno desligado do Programa poderá reingressar em seu corpo discente, a 

qualquer tempo, mediante aprovação em novo processo seletivo, salvo na hipótese 

prevista no inciso IV, caput, deste artigo, em que a sanção de desligamento 

implicará a proibição de reingresso do discente na Universidade, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, conforme disposto no § 3° do art. 193, do Regimento Geral da 

Universidade. 

8.5. Não cumprir com o disposto o item 4, não concluindo a tese nos prazos máximos 

previstos. 
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9. Orientações após a defesa 

O doutor deve enviar o arquivo com a tese em Word, finalizado, com todas as correções 

ortográficas e normalizado, para a confecção da ficha catalográfica, para o e-mail: 

ficha.catalográfica@pucminas.br  tel: 3319-4329 a/c de Rosiane.                                      

9.1. A biblioteca enviará a ficha catalográfica registrada, em arquivo PDF no prazo máximo 

de 03 dias úteis para o e-mail do aluno. 

9.2. A ficha catalográfica deverá ser impressa no verso da 2ª folha de rosto e fazer parte do 

arquivo único em PDF a ser entregue na Secretaria do curso.  

9.3.Após a confecção da ficha catalográfica o doutor deve ligar para a Secretaria e solicitar 

sua senha no SGA. 

9.4. Entrar em: www.pucminas.br e seguir os passos: 

✓ Biblioteca (no canto direito da página); 

✓ Biblioteca digital de teses e dissertações; 

✓ Publicação;  

✓ Formulário de cadastramento: É necessário inserir alguns dados da tese (título 

em inglês, resumo em português e inglês) e disponibilizar o texto completo para 

divulgação;  

9.5. Após preencher todo o cadastro, imprimir a autorização e assinar. 

9.6. Entregar na Secretaria em cópia física: 

9.7. Autorização assinada.  

9.8. 02 exemplares para serem encadernados com as capas do doutorado (uma cópia será 

entregue ao autor). A encadernação é feita pela secretaria do doutorado (não deixar de 

inserir a ficha catalográfica no verso da 2ª folha de rosto). 

9.9. 01 CD com a cópia da tese em arquivo único no formato PDF. 

9.10. Cópia da certidão de nascimento ou casamento. 

9.11. Cópia de um artigo para publicação em periódico. 

9.12. Após a entrega da documentação acima será encaminhado para o autor via correio 

uma cópia da tese, uma cópia do histórico escolar e uma cópia da ata da defesa.  

mailto:no_reply@apple.com?subject=assunto%20do%20e-mail
http://www.pucminas.br/
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9.13. A secretaria solicita para o doutor o diploma junto ao CRA (Centro de Registro 

Acadêmico) – prédio 3 - PUC Coração Eucarístico. O doutor deverá retirá-lo no prazo de 

45 dias, pagando uma taxa de R$ 55,00 reais. Telefone para contato do CRA: 3319-4195. 

 

10. Bolsas de Estudo 

10.1. As agências de fomento atuais são CAPES/PROSUP, FAPEMIG e CNPq. O 

relacionamento das agências é mediado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da PUC Minas.  

10.2. O critério para a escolha de bolsista doutorando é a avaliação do currículo, ou seja, a 

nota obtida no currículo. 

10.3. Os bolsistas CAPES devem desenvolver o “estágio de docência”. As atividades do 

estágio de docência são planejadas juntamente com o orientador e desenvolvidas nos 

cursos de graduação em Psicologia da PUC Minas. Tais atividades são consideradas 

importantes para a integração da pós-graduação com a graduação e para a formação 

do doutorando como docente.  

10.4. Todos os bolsistas devem concluir o doutorado em 48 meses, para que a bolsa possa 

ser liberada para novos alunos. 

10.5. Todos os bolsistas devem elaborar um relatório semestral de atividades, que deverá 

ser avaliado e assinado por seu orientador e encaminhado ao Colegiado de Curso.  

 

11. Representação Discente 

Os alunos do Programa têm direito à representação discente no Colegiado de 

Coordenação Didática do Curso. Deverão ser eleitos pela turma um representante e 

um vice. O vice-representante só participa das reuniões do Colegiado de Curso na 

impossibilidade da participação do representante. A eleição deve ser registrada em 

ata assinada por todos os votantes e encaminhadas ao Colegiado do Curso. O 

representante será convocado para as reuniões do Colegiado, geralmente às quintas-

feiras. 

 

12. SGA Aluno (Sistema de Gestão Acadêmica)  
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12.1. Para cadastrar a sua senha procure a Secretaria do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia.  

12.2. Para obter informações acadêmicas (Histórico escolar; 2ª via de boleto bancário) 

entrar no portal pucminas: www.pucminas.br – SGA Aluno – Digitar o número da 

matrícula e senha. Procure na barra de rolagem “Doutorado”. 

12.3. Através do SGA o aluno também tem acesso às notas lançadas pelos professores. 

 

13. Biblioteca – prédio 26 

13.1. Com a carteira de estudante, ir ao setor de Referência na biblioteca e solicitar sua 

senha para requisitar o empréstimo de livros.  

13.2. A biblioteca dispõe de terminais de computador com acesso livre ao portal da 

CAPES. O portal da CAPES disponibiliza dissertações e teses na íntegra.  

13.3. A biblioteca da PUC Minas dispõe de xerox. 

 

14. Reserva de equipamentos para sala de aula: 

A reserva para equipamentos, como datashow, TV-DVD, deverá ser feita com 

antecedência mínima de 03 dias por telefone, e-mail ou pessoalmente na Secretaria do 

curso. 

 

15. Sala de Estudos 

15.1. Está disponível para os alunos uma sala de estudos equipada com computadores 

ligados à rede acadêmica da PUC, mesa, cadeiras.  

15.2. Este espaço pode ser utilizado, no intervalo das aulas, para o lanche e ali há 

garrafas de café.   

15.3. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feiras de 8 às 19 horas  

 

16. Laboratório de estudos sobre os Processos de Subjetivação  

http://www.pucminas.br/
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Disponível para orientação de pesquisas, trabalho com orientadores, equipe de pesquisa e 

atividades afins. 

 

17. Acesso ao Estacionamento:  

15.1. Local: Campus Coração Eucarístico – próximo à biblioteca - entrada pelo 

acesso 10 - saída pelo acesso 11.  

15.2. Identificação para uso do estacionamento:  

 Ir à Pró-reitoria de Infraestrutura (PROINFRA/ 3319-4177), prédio 36, com os 

seguintes documentos: Original do documento do veículo, Carteira de estudante, 

Senha do SGA e 1 Foto 3x4 colorida 

15.3. Horário de funcionamento da PROINFRA: 08 às 21 horas. 

 

16. Divisão Financeira 

16.1. Alunos que cursaram disciplinas isoladas até 06 créditos no Doutorado em 

Psicologia da PUC Minas devem procurar a Divisão Financeira - prédio 18 (3319-

4142) para solicitarem o abatimento dos valores pagos no atual contrato.  

16.2. Horário de Funcionamento: 08 às 21 horas. 

 

17. Horário de Funcionamento da Secretaria do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia:  

✓ Marcelo (Secretário): 9 às 12 horas e 13 às 17 horas.  

✓ Cláudia (Auxiliar administrativo): 10 às 13 horas e 14 às 19 horas. 

✓ Diego (Auxiliar administrativo): 08 às 12 horas e 13 às 17 horas  

✓ Telefones: (31) 3319-4568/3319-4922 

✓ E-mail: ppgpsi@pucminas.br  

✓ Site: www.pucminas.br/pos/psicologia 

 

 

mailto:ppgpsi@pucminas.br
http://www.pucminas.br/pos/psicologia
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18. Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (Doutorado): 

 

Profa. Dra. Cristina Moreira Marcos cristinammarcos@gmail.com 

Profa. Dra. Ilka Franco Ferrari francoferrari@terra.com.br 

Profa. Dra Jacqueline de Oliveira Moreira jackdrawin@yahoo.com.br 

Prof. Dr. João Leite Ferreira Neto  jleite.bhe@terra.com.br 

Prof. Dr. José Newton Garcia de Araujo jinga@uol.com.br ou jaraujo@pucminas.br 

Profa. Dra. Luciana Kind do Nascimento lukind@gmail.com  

Prof. Dr. Luis Flávio Silva Couto luisflaviocouto@terra.com.br 

Profa. Dra. Márcia Stengel  marciastengel@gmail.com  

Profa. Dra. Maria Ignez Costa Moreira maigcomo@uol.com.br   

Profa. Dra. Roberta Carvalho Romagnoli robertaroma@uol.com.br 

 

 

Luciana Kind do Nascimento 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

Jacqueline de Oliveira Moreira 

Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

Márcia Stengel 

Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
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