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RESOLUÇÃO Nº 03/2011 
 

Altera o ART. 24º do Capítulo VIII, 
o ART. 2º, §4º da Resolução 01/2007, 

e o ART. 1º da Resolução 03/2008, 
que regulam sobre a duração do curso, 

do Mestrado em Informática 
 
O Colegiado de Coordenação Didática do Mestrado em Informática da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, no uso de suas atribuições Regimentais e Estatutárias, 
 
RESOLVE: 
 
ART. 1º - Fica aprovada alteração do ART. 2º, § 4º da resolução 01/2007, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“§ 4º - O aluno poderá solicitar trancamento total de matrícula, o qual será concedido por, no 
máximo, dois semestres letivos não necessariamente consecutivos. O período de trancamento 
será considerado no cálculo dos prazos mencionados nos parágrafos 1º, 2º e 3º.” 
 
ART. 2º - Ficam aprovadas alterações do ART. 24º do capítulo VIII do regulamento do 
Mestrado em Informática, e ART. 1º da resolução 03/2008, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“ART. 24º - A duração do curso poderá variar entre o mínimo de 12 (doze) e o máximo de 
36(trinta e seis) meses, contados a partir da data da primeira matrícula.” 
 
“§ 1º - Excepcionalmente, caso o aluno tenha integralizado todos os créditos, a critério do 
colegiado poderão ser concedidos até 03 (três) meses, além do prazo máximo previsto para a 
conclusão da dissertação. Neste caso, o aluno deverá apresentar ao Colegiado do Curso a 
solicitação de extensão de prazo de conclusão e justificativa com a concordância de seu 
orientador, acompanhada do cronograma de elaboração, cópia da última versão da dissertação 
e data prevista para a defesa.” 
 
“§ 2º - No cômputo do período do curso, serão considerados os semestres em que o estudante 
tiver obtido trancamento global da matricula, observado um máximo de dois semestres.” 
 
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
 
ART. 4º – As exceções e casos omissos serão apreciados pelo colegiado do programa. 
 
ART. 5º - Revogam-se as disposições contrárias. 

 
 

Belo Horizonte, 03 de maio de 2011. 


