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REGULAMENTO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

INFORMÁTICA  DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

 

I - OBJETIVOS DO CURSO 

 

ART. 1º - O Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informática, em nível de 

Mestrado, com Área de Concentração em Ciência da Computação, da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais tem como objetivo a formação de pessoal 

qualificado para o exercício da pesquisa, do magistério superior, de atividades 

profissionais no seu campo de conhecimento específico para atuação em instituições 

públicas e privadas.  

 

II - COORDENAÇÃO 

  

ART. 2º - A Coordenação do Curso será exercida por Colegiado, que funcionará sob a 
presidência de Coordenador 
 

ART. 3o – Os membros do Colegiado serão eleitos pela assembléia composta pelo 

conjunto de professores do Programa, assegurada a representação, de forma paritária, 

das suas diversas linhas de pesquisa.. 

 

ART. 4o – O Coordenador será escolhido pelo Reitor, ouvida a PROPPG, de lista tríplice 

organizada pela assembléia do Programa e integrada por nomes de docentes efetivos 

que compõem o Colegiado. 

§ 1o. – O mandato do Coordenador do Programa 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. 

 

§ 3º - O Colegiado, composto pelo Coordenador, 04 (quatro) representantes do 

Corpo Docente e 01 (um) representante do Corpo Discente, será eleito, por voto 

secreto, por seus pares, em eleição convocada. Para cada membro do colegiado, 

deverá existir um suplente, também eleito por voto secreto pelos pares. 
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§ 4º - A eleição de novos membros do Colegiado, visando a sua renovação, 

deverá ser convocada pelo Coordenador do Programa ou, em sua falta ou 

impedimento, por seu substituto, até 30 (trinta) dias antes do término do  mandato 

dos  membros em exercício. 

 

ART. 5º - São atribuições do Colegiado do Curso: 

a) decidir sobre as disciplinas curriculares, sua transformação ou extinção e a 

criação de outras julgadas necessárias ao Programa; 

b) aprovar semestralmente a programação das disciplinas, apresentadas com as 

respectivas ementas e bibliografias; 

c) escolher, dentre os professores do programa, a banca examinadora do concurso 

de admissão de alunos do Programa de Mestrado;  

d) organizar e aprovar o processo de seleção; 

e) sugerir à Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação quaisquer medidas 

julgadas úteis à execução do Curso de pós-graduação; 

f) aprovar os nomes de professores, mediante análise dos respectivos curriculum 

vitae, ou homologar o resultado de concurso de admissão; 

g) aprovar os nomes dos orientadores de dissertação, encaminhando-os à Pró-

Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação para fins de credenciamento; 

h) aprovar, mediante parecer de professor ou de comissão especial, o projeto de 

pesquisa que visa a elaboração da dissertação; 

i) designar a Comissão Examinadora para a defesa de dissertação junto ao curso 

de Mestrado, ouvido o orientador do estudante; 

j) acompanhar e avaliar as atividades internas e externas do Curso, em todos os  

setores da Universidade ou fora dela; 

k) estabelecer as normas do curso 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; 

l) submeter à aprovação do Reitor a proposta do número de  vagas do Curso para o 

período seguinte, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, que 

se pronunciará a respeito; 

m) conhecer das representações  referentes  ao  ensino e à pesquisa que lhe forem 

dirigidas; 

n) colaborar com a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação na elaboração do 

catálogo geral do Curso de  pós-graduação; 
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o) conceder extensão do prazo de conclusão de dissertação, conforme disposto no § 

1º do Art. 24º. 

p) a partir de pedido e indicação do orientador, o colegiado poderá autorizar o 

credenciamento de um co-orientador; 

q) exercer outras atribuições estabelecidas no Regulamento. 

 

ART. 6º - Compete ao Coordenador do Curso: 

a) coordenar academicamente a execução do curso, sugerindo à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e de Pós-Graduação as medidas que se fizerem necessárias ao bom 

andamento das atividades planejadas; 

b) executar as deliberações do Colegiado e gerir as atividades do curso; 

c) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado de Curso;  

d) remeter à Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, anualmente, relatório 

das atividades do Curso, de acordo  com  as  instruções daquele órgão; 

e) 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 ano; 

f) organizar o processo que instruirá o pedido de credenciamento do curso e 

submetê-lo à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação com aprovação do 

Colegiado; 

g) exercer outras atribuições definidas no Regulamento. 

 

III - ADMISSÃO 

 

ART. 7º - Poderão candidatar-se às vagas do Curso os portadores de diploma de curso 

superior nas áreas de computação ou de áreas afins e profissionais de outras áreas que 

tenham interesse e ou experiência na temática desenvolvida no curso.  

 

ART. 8º - A Banca Examinadora, composta de três professores doutores, indicará os 

candidatos aptos para realizar o curso, dentre aqueles que melhor atenderem aos 

critérios do processo de seleção definidos pelo Colegiado. 

 

ART. 9o  - O Processo de Seleção poderá utilizar-se dos seguintes instrumentos de 

avaliação:  

a) análise do memorial do aluno, que conterá, entre outros, o curriculum vitae e o 

histórico escolar; 
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b) cartas de apresentação; 

c) proposta do objeto de estudo; 

d) prova escrita de língua estrangeira (inglês), que poderá envolver tradução e/ou 

interpretação de texto; 

e) prova de redação em português; 

f) entrevista. 

 

ART. 10o  - O preenchimento das vagas remanescentes da seleção poderá fazer-se, a 

critério do Colegiado. 

 

IV. REGIME ACADÊMICO 

 

ART. 11o - O regime acadêmico obedece às normas fixadas no Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e às 

normas fixadas neste Regulamento. 

 

ART. 12o - A cada disciplina cursada com aprovação correspondem créditos atribuídos na 

proporção de um (1) crédito para cada quinze (15) horas de aulas teóricas ou trinta (30) 

de aulas práticas. 

 

ART. 13o - A requerimento do interessado e a juízo do Colegiado do Curso, poderá haver 

aproveitamento de créditos nos seguintes casos: 

 

a) créditos obtidos por estudante transferido, em Mestrado da mesma área ou de 

área afim, recomendado pela CAPES, até o máximo de um terço (1/3) do total dos 

créditos exigidos para a obtenção do grau de Mestre; 

b) créditos obtidos no próprio Curso, em disciplina isolada, anterior à seleção e 

matrícula do estudante, até o máximo de um terço (1/3) do total dos créditos 

exigidos para a obtenção do grau de Mestre; 

 

V. REGIME DE APROVAÇÃO 

ART. 14o  -  O rendimento escolar do estudante nas disciplinas será expresso em 

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

 

Art. 15o . São condições para aprovação e conseqüente obtenção de créditos, em cada 

disciplina: 



                 Programa de Mestrado em Informática                                                              5 

a) freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento); 

b) aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos. 

§ Único – O aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos é exigido para a 

aprovação nas disciplinas de Tópicos 

 

Art. 16o  – O total mínimo de créditos em disciplinas, exigido para a obtenção do título de 

Mestre, é de 26 (vinte e seis). 

 

VI. REGIME DE ORIENTAÇÃO 

 

ART. 17o º -  O orientador de dissertação deve ter o título de Doutor, ser aprovado pelo 

Colegiado e credenciado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação.  

§ 1º - Excepcionalmente, a juízo da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-

Graduação, poderão ser admitidos como orientadores temporários, para projetos 

determinados, docentes não vinculados ao Curso ou pertencentes a outra 

Instituição, que apresentem o título de Doutor e comprovem sua disponibilidade 

de tempo para a orientação. 

 

ART. 18º - O credenciamento do orientador tem validade qüinqüenal, podendo ser 

renovado por proposta do Colegiado, mediante comprovação de produtividade no 

período. 

 

ART. 19º - Cada orientador pode orientar, no máximo, 04 (quatro) estudantes em fase de 

dissertação. 

 

VII. DISSERTAÇÃO 

 

ART. 20º - A dissertação deve resultar de trabalho de pesquisa e revelar, da parte do 

estudante, atualização bibliográfica, domínio do tema, uso de metodologia adequada e 

capacidade de produzir texto científico bem estruturado.  

 

ART. 21º - O aluno deverá  matricular-se nas disciplinas de Elaboração de Dissertação I e 

II durante o segundo ano do curso.  Para ser admitido na disciplina de Elaboração de  

Dissertação I o aluno deverá ter entregue ao Colegiado projeto de pesquisa aprovado 

pelo seu orientador. 
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ART. 22º - Para ser admitido à defesa da dissertação o estudante deverá atender o item 

(a) do ART. 26º, ter tido seu projeto de pesquisa aprovado pelo Colegiado, e estar 

regularmente matriculado no curso. 

 

 ART. 23º - A defesa será pública e far-se-á perante Comissão Examinadora constituída 

de no mínimo três (03) membros doutores, sendo o orientador, um professor do Curso e 

um membro externo à Instituição. 

§ Único – Excepcionalmente, um membro da banca poderá ser mestre, desde que 

comprovada sua qualificação no tema de dissertação e aprovada pelo Colegiado. 

 

VIII. DURAÇÃO DO CURSO 

 

ART. 24º - A duração do curso poderá variar entre o mínimo de 12 (doze) e o máximo de 

24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da primeira matrícula.  

 

§ 1º - Excepcionalmente, poderão ser concedidos até 06 (seis) meses além do 

prazo máximo previsto para a conclusão da dissertação, a critério do colegiado. 

Neste caso, o estudante deverá apresentar ao Colegiado do Curso a solicitação 

de extensão de prazo de conclusão, com a concordância de seu orientador, 

acompanhada do cronograma de elaboração e apresentação da dissertação. 

 

§ 2º - No cômputo do período do curso, não serão considerados os semestres em 

que o estudante tiver obtido trancamento global da matricula, observado um 

máximo de dois semestres. 

 

IX. DESLIGAMENTO DO ESTUDANTE 

 

  

ART. 25º - Será desligado do Programa o estudante que, estando regularmente 

matriculado: 

 

a) apresentar rendimento insuficiente, com reprovação em mais de uma disciplina ou 

na mesma disciplina duas vezes; 

b) completar 06 (seis) semestres de vinculação ao Curso sem ter apresentado sua 

dissertação final; 

c) deixar de cumprir o disposto no ART. 24º. 
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X. GRAU ACADÊMICO 

 

ART. 26º - Para obter o grau de Mestre, o estudante deverá: 

a) ter integralizado, no mínimo, os 26 (vinte e seis)  créditos referentes às disciplinas 

do Curso; 

b) ser aprovado na defesa da dissertação pelo conjunto dos membros da comissão 

examinadora. 

 

ART 27º – A ata da defesa da dissertação  deverá transcrever o parecer conclusivo da 

Comissão Examinadora e ser assinada por todos os seus membros. 

§1º Em caso de reprovação da dissertação, a Comissão Examinadora justificará a 

decisão, em pareceres individuais assinados por cada um de seus membros. 

 

§2° Do histórico escolar do candidato constará apen as um dos conceitos: 

“aprovado” ou “reprovado”. Entretanto, na ata da defesa poderá constar 

Aprovação com alterações. 

 

ART. 28º - Aplicam-se, no mais, as normas do Regulamento Geral dos Programas de 

Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

 

ART. 29º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino,  Pesquisa e Extensão.  

 


