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RESOLUÇÃO No 028, de 13 de novembro de 2017.

Altera o nome e aprova o Regimento Interno do
Programa Interdepartamental de Pós-graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade – PIPAUS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, e considerando o Parecer no 083, de 13/11/2017, deste mesmo Conselho.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o nome do “Programa Interdisciplinar de Pós-graduação Stricto
Sensu em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade” para “Programa Interdepartamental de Pós-
graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade”, com a manutenção da
mesma sigla – PIPAUS.

Art. 2º Aprovar o Regimento Interno do Programa Interdepartamental de Pós-
graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade – Nível: Mestrado, anexo
a esta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São João del-Rei, 13 de novembro de 2017.

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Presidente do Conselho Universitário

Publicada nos quadros da UFSJ em 14/11/2017.
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REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE
PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ARTES, URBANIDADES E

SUSTENTABILIDADE
(PIPAUS)

Tendo em vista a subordinação deste Regimento Interno (RI) do Programa Interdepartamental de
Pós-graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) às normas
vigentes1, o disposto abaixo trata apenas das disposições específicas do Programa.

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO, NATUREZA, FINALIDADES E OBJETIVOS DO PROGRAMA

Art. 1º O Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), mestrado acadêmico, vinculado ao Departamento de
Letras, Artes e Cultura (DELAC) e ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas
(DAUAP) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), destina-se à formação e ao
aperfeiçoamento interdisciplinar de docentes e pesquisadores em Artes Cênicas, Arquitetura, Artes
Visuais, Urbanismo, Ciências Biológicas, Letras e áreas afins, tendo em vista os seguintes objetivos:

I – proporcionar o aprimoramento em diferentes áreas do saber, visando a conferir ao
discente nível de elevado padrão técnico, científico e profissional;

II – desenvolver um ambiente de incentivo à produção de conhecimento por meio do
ensino e da pesquisa na UFSJ;

III – interagir com a graduação na produção, atualização e divulgação do
conhecimento;

IV – promover pesquisas que objetivem o desenvolvimento de estudos artístico-
científicos de forma sistemática em sua Área de Concentração e de suas aplicações, contribuindo
para a qualidade do ensino e da atividade criativa para o diagnóstico e solução de problemas de
interesse regional e nacional no campo Interdisciplinar;

V – qualificar interdisciplinarmente profissionais de elevado nível acadêmico com
capacidade de:

a) realizar pesquisas interdisciplinares, contribuindo para o desenvolvimento artístico
e científico da área interdisciplinar e aprimorando reflexões e práticas criativas;

b) promover a difusão de conhecimentos, integrando ensino e pesquisa;
c) atuar no ensino e em outros campos da atividade profissional desde uma

perspectiva inter e transdisciplinar;
d) aprimorar o padrão de competência artística, científica e pedagógica na área

Interdisciplinar;
e) divulgar e documentar o patrimônio artístico regional e nacional;

VI – articular atividades de ensino e pesquisa, desenvolvidas tanto na graduação
quanto na pós-graduação, possibilitando a organização de grupos e núcleos que articulem projetos de
pesquisa em torno de questões relativas ao campo Interdisciplinar ou campos correlatos, tendo as
artes, a urbanidade e a sustentabilidade como eixo;

VII – promover o diálogo inter e transdisciplinar entre os campos das artes e das
humanidades, visando a oferecer aos egressos dessas formações um horizonte contínuo e
permanente de estudos aprofundados, resguardada a relevância específica pertinente aos projetos.

Art. 2º O Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) da Universidade Federal de São João del-Rei, de caráter
interdisciplinar, é constituído por um ciclo de estudos regulares avançados e atividades de pesquisa,

1 Portaria n° 81, de 03/06/2016, da CAPES; Regimento Geral da UFSJ (RG), Título V, Capítulo I, Seção III; e
Resolução/CONSU nº 062, de 07/11/2011, modificada pela Resolução/CONSU nº 005, de 29/02/2016.
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desenvolvidos em seguimento ao ciclo de graduação e organizados sob a forma de Curso de
Mestrado Acadêmico.

§ 1º O Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) tem como área de concentração: Poéticas Artísticas e
Socioculturais: Espaço, Memória e Tecnologias.

§ 2º O Curso de Mestrado Acadêmico do Programa Interdepartamental de Pós-
graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) confere ao aluno o
grau de Mestre Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade após realização de estudos
avançados e a produção de dissertação vinculada a uma de suas Linhas de Pesquisa.

Art. 3º O Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) tem por finalidades, além daquelas definidas nas normas
gerais que regulam o funcionamento dos cursos de pós-graduação na UFSJ, a formação de pessoal
qualificado artística, técnica e cientificamente para o exercício de atividades profissionais de ensino e
pesquisa interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, visando ao avanço do
conhecimento nessa área.

Art. 4º Os objetivos específicos do Programa Interdepartamental de Pós-graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) são:

I – em relação aos alunos: oferecer oportunidade para aprofundamento do
conhecimento interdisciplinar em nível técnico, profissional e acadêmico, bem como para o
desenvolvimento de habilidades e capacidades para a realização de pesquisas científicas
interdisciplinares nas áreas de Artes, Urbanidades e Sustentabilidade;

II – em relação aos professores: dar-lhes condições de desenvolver atividades de
ensino e pesquisa interdisciplinares que visem à consolidação e à ampliação das linhas de pesquisa
em que atuam, bem como oportunidades para colaboração com centros de excelência e
oportunidades de difusão do conhecimento nas áreas de artes, urbanidades e sustentabilidade;

III – em relação à Instituição: mediante a organização de atividades contínuas de ensino
e pesquisa, da construção de infraestrutura de pesquisa e da união de pesquisadores e especialistas,
tornar a Instituição referência em pesquisa na área de artes, urbanidades e sustentabilidade desde
uma perspectiva inter e transdisciplinar;

IV – interagir com a graduação na iniciação à pesquisa por meio da formação, do
treinamento e do apoio à produção, atualização e divulgação do conhecimento científico e
tecnológico produzido nas áreas artísticas, urbanísticas e sustentáveis, promovendo o enfoque inter
e transdisciplinar.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 5º São instâncias administrativas do Programa Interdepartamental de Pós-
graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS):

I – o Colegiado do Curso;
II – a Coordenadoria do Programa.

Art. 6º A administração do Programa dispõe de Secretaria Acadêmica própria.

Parágrafo único. A Secretaria Acadêmica é diretamente subordinada à Coordenadoria
do Programa.

Seção I
Do Colegiado do Curso

Art. 7º O Colegiado do Curso é órgão normativo, consultivo e deliberativo do
Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e
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Sustentabilidade (PIPAUS) e é composto e eleito conforme dispõem as normas gerais que regulam o
funcionamento dos programas de pós-graduação nesta Universidade.

Art. 8º Os representantes docentes são escolhidos por eleição direta pelos membros
do Corpo Docente do Programa para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição.

Parágrafo único. A eleição visando à renovação de representação de membros
docentes do Colegiado, em consonância com este Regimento e com as demais normas gerais desta
Universidade aplicáveis e respeitado o disposto no Estatuto e no Regimento Geral da UFSJ, será
realizada em até 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos em vigor.

Art. 9º Os representantes discentes, titular e suplente, serão escolhidos pelos seus
pares regularmente matriculados no curso por eleição direta e para um mandato de 1 (um) ano,
permitida uma reeleição.

Parágrafo único. O representante discente suplente terá mandato vinculado ao
mandato do respectivo titular, a quem substituirá nos casos de impedimento.

Art. 10. Além das competências estabelecidas e definidas nas normas gerais que
regulam o funcionamento dos cursos de pós-graduação desta Universidade, compete ainda ao
Colegiado do Programa:

I – aprovar os programas das disciplinas;
II – definir ou alterar o elenco de disciplinas ofertadas pelo Programa;
III – fixar normas e deliberar sobre o credenciamento e descredenciamento de

docentes junto ao Programa;
IV – aprovar a participação de pesquisadores externos ao Programa em atividades

acadêmicas no Programa;
V – estabelecer critérios e deliberar sobre as regras do processo de seleção para

admissão ao Programa;
VI – referendar os critérios de alocação de bolsas estabelecidos pela comissão de

bolsas do Programa e acompanhar o trabalho dos bolsistas;
VII – fixar o número máximo de orientados por docente do Programa, observados os

critérios estabelecidos pela CAPES;
VIII – designar, quando pertinente, orientadores e coorientadores aos discentes do

Programa;
IX – aprovar a indicação de docentes, internos ou externos ao Programa, para

atuarem como coorientadores, levando em consideração os seguintes aspectos: a afinidade com
alguma das linhas de pesquisa do Programa, a interdisciplinaridade da sua área de atuação, a
experiência em orientação discente, a produtividade e os projetos de pesquisa aprovados em
Agências de Fomento;

X – orientar, coordenar e avaliar as atividades e o desempenho dos docentes junto ao
Programa, podendo, em casos excepcionais, solicitar à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
(PROPE) a indicação ou substituição de docentes, respeitado o disposto no inciso IX supracitado;

XI – colaborar com a PROPE quanto à implementação de medidas necessárias ao
incentivo, acompanhamento e avaliação da pesquisa e produção do Programa;

XII – avaliar a adequação da estrutura curricular e o desempenho da Área de
Concentração e das Linhas de Pesquisa e propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONEP), por intermédio da PROPE, modificação e criação de componentes curriculares, linhas de
pesquisas ou áreas de concentração;

XIII – encaminhar à administração superior da Universidade propostas e sugestões de
medidas visando ao bom andamento do Programa;

XIV – colaborar com a PROPE no que for solicitado;
XV – estabelecer procedimentos que assegurem ao estudante do Programa efetiva

orientação acadêmica;
XVI – avaliar e aprovar a participação de discentes no Programa de Monitoria de Pós-

graduação, considerando o disposto nas normas pertinentes estabelecidas pelos Conselhos
Superiores da Universidade;
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XVII – reunir-se, no mínimo, no início e no final de cada semestre letivo;
XVIII – estabelecer normas e critérios para a realização do exame de qualificação e

de defesa de dissertação e referendar os resultados de exame de qualificação e defesa de
dissertação;

XIX – aprovar e avaliar os planos de trabalho dos discentes do Programa;
XX – aprovar calendários, horários e a programação de todas as atividades da Pós-

graduação;
XXI – designar grupos de trabalho para exame de questões relativas à Pós-graduação

e instituir outras comissões que se façam necessárias;
XXII – avaliar e propor diretrizes, critérios e normas complementares a este

Regimento para o desenvolvimento da pesquisa vinculada ao Programa;
XXIII – apreciar, avaliar ou propor ações e providências vinculadas:
a) ao funcionamento, ao desenvolvimento qualitativo e à consolidação do Programa;
b) à operacionalização da integração didático-científica e administrativa do Programa

com o ensino de Graduação, a pesquisa e a extensão;
XXIV – cumprir e fazer cumprir as normas do Programa mediante manuais,

resoluções, ordens de serviço e similares;
XXV – resolver casos omissos a este Regimento, que digam respeito às ações,

providências e atividades referentes ao Programa Interdepartamental de Pós-graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS).

Art. 11. O Colegiado se reúne:

I – ordinariamente, por convocação do coordenador do Programa, 2 (duas) vezes por
semestre, sendo uma no início e outra ao final deste, em datas previamente definidas pelo
próprio Colegiado;

II – extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocação do coordenador
ou pela vontade, expressa por escrito, de 1/3 (um terço) de seusmembros.

§ 1º De cada reunião, será lavrada ata em livro próprio, distribuindo-se cópia a cada
membro do Colegiado antes da reunião subsequente, na qual a ata será aprovada.

§ 2º As votações serão feitas por maioria simples, tendo o coordenador, além do voto
singular, direito a voto de minerva.

Seção II
Da Coordenadoria do Programa

Art. 12. A Coordenadoria do Programa é o órgão executivo das deliberações dos
órgãos superiores e do Colegiado do Curso no que concerne à organização e funcionamento do
Programa e do curso, e é composta e eleita conforme dispõem as normas gerais que regulam o
funcionamento dos programas de pós-graduação nesta Universidade.

§ 1º A eleição para a escolha do coordenador e do vice-coordenador do Programa
será realizada em forma de chapa, sendo ambos eleitos conjuntamente pelos alunos regularmente
matriculados no curso e pelos docentes que estejam ministrando aulas no curso, obedecidas as
normas do Conselho Universitário, paraum mandato de 2 (dois) anos, permitidas as reeleições.

§ 2º Na ausência ou impedimento do coordenador do Programa, responde pela
unidade o vice-coordenador e, na ausência deste, um membro do Colegiado de Curso, que será
eleito dentre os 5 (cinco) membros do Colegiado em caráter Pró-Tempore, ficando obrigado a
convocar novas eleições em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após sua nomeação pelo
Colegiado.

Art. 13. As competências do coordenador do Programa são definidas conforme as
normas gerais que regulam o funcionamento dos cursos de pós-graduação desta Universidade.
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CAPÍTULO III
DA ADMISSÃO, MATRÍCULA E BOLSAS DE ESTUDO

Seção I
Da Admissão

Art. 14. O Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) é destinado a candidatos portadores de diploma
registrado de curso de graduação em nível superior interessados no Programa.

Art. 15. O número de vagas do Programa será definido em edital específico, o qual será
aprovado pelo Colegiado, observados os limites máximos de comprometimento de
docentes/orientadores e conforme o disposto no art. 10, inciso VII.

Parágrafo único. O preenchimento parcial das vagas para ingresso no primeiro
semestre letivo poderá acarretar um novo processo seletivo para admissão no curso no segundo
semestre letivo.

Art. 16. Ao se inscrever na seleção para o Programa Interdepartamental de Pós-
graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), o candidato deverá
instruir o seu requerimento conforme normas estabelecidas em edital específico.

Art. 17. Para ser admitido no Programa, o candidato deverá seguir as exigências
estabelecidas em edital próprio.

Art. 18. Com a aprovação do Colegiado e a anuência do professor responsável pela
Disciplina, o interessado poderá ser admitido em Disciplinas isoladas, na condição de aluno especial,
com direito a atestado de frequência e aproveitamento, no máximo, em 2 (duas) Disciplinas.

Art. 19. Para a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

I – formulário de pedido de admissão devidamente preenchido;
II – histórico escolar do Curso de Graduação;
III – diploma de Graduação ou equivalente;
IV – Curriculum Lattes;
V – documento de identidade;
VI – pagamento de taxa de inscrição;
VII – uma fotografia 3 x 4 recente;
VIII – anteprojeto de pesquisa.

Art. 20. O processo de Seleção para o Mestrado será realizado por Comissões de
Seleção nomeadas pelo Colegiado de Pós-graduação de acordo com os procedimentos e critérios
previamente aprovados no mesmo.

Art. 21. O processo seletivo compreende duas etapas, discriminadas a seguir:

I – Primeira etapa (eliminatória):

a) Avaliação do anteprojeto de pesquisa em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade
levando-se em consideração a qualidade acadêmica da proposta, sua
característica inter e transdisciplinar, a especificidade da matéria e seu
enquadramento à Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa, e a
exequibilidade do plano;

II – Segunda etapa (eliminatória e classificatória):

a) Prova escrita versando sobre autores e temas interdisciplinares pertinentes às
áreas de Artes, Urbanidades e Sustentabilidade;
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1. Os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 7 (sete) na prova escrita
serão considerados aprovados, e os candidatos que obtiverem nota menor do
que 7 (sete) na prova escrita serão considerados eliminados.

b) Defesa pelo candidato de seu anteprojeto de pesquisa;
1. Os candidatos farão a defesa de seu anteprojeto de pesquisa em uma

apresentação com 10 (dez) a 15 (quinze) minutos de duração, seguida de
arguição pela banca também com duração de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos;

2. Serão avaliados a qualidade acadêmica da proposta, o estabelecimento de
relações inter e transdisciplinares entre as áreas de Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade; o enquadramento na Área de Concentração e Linhas de
Pesquisa do Programa à qual a proposta está sendo apresentada; e a
exequibilidade do plano de trabalho proposto;

3. As defesas do anteprojeto de cada candidato, bem como a arguição da banca,
serão gravadas.

c) Prova de proficiência em língua estrangeira (escolhida dentre as seguintes: inglês,
espanhol, francês e alemão), consistindo em exame de compreensão de texto da
área ou da apresentação de certificados de proficiência emitidos por instituições
de referência, definidas pela Comissão de Seleção.

§ 1º O candidato que não comparecer a qualquer uma das fases mencionadas será
automaticamente eliminado do processo seletivo.

§ 2º A classificação será feita por Linha de Pesquisa, com base no cálculo da nota
final de cada candidato inscrito na linha, obtida pela média das notas atribuídas ao Projeto, à prova
escrita e à defesa do anteprojeto.

§ 3º A pontuação da Prova Escrita e da Defesa do Anteprojeto será emitida em escala
de 0 (zero) a 10 (dez), conforme critérios a serem estabelecidos a cada concurso pela Comissão de
Seleção e divulgados em Edital específico.

§ 4º No julgamento da prova de proficiência em língua estrangeira, será atribuído o
conceito “suficiente” ou “insuficiente” e será considerado eliminado o candidato que obtiver
“insuficiente”, salvo o caso previsto no parágrafo 5º deste artigo.

§ 5º O candidato que obtiver o conceito “insuficiente” na prova de proficiência em
língua estrangeira e for aprovado nas demais etapas do processo seletivo poderá ser admitido no
Curso, a critério da Comissão de Seleção, caso haja vaga sobressalente.

§ 6º No caso do disposto no parágrafo anterior, a permanência do aluno no Programa
estará condicionada à sua aprovação em nova prova de proficiência a ser realizada antes da matrícula
no terceiro semestre do Curso.

§ 7º A Comissão de Seleção tem autonomia para propor resoluções a casos omissos
neste Regimento no que concerne ao processo de seleção (aprovação, reprovação, número de
vagas etc.), devendo encaminhar suas propostas para deferimento final do Colegiado do Programa.

§ 8º Não caberá recurso da decisão final da Comissão de Seleção.

Seção II
Da Matrícula

Art. 22. Os candidatos aprovados terão direito à matrícula pela ordem de classificação,
observado o limite de vagas.

Art. 23. As matrículas obedecerão às normas da Universidade e deste Regimento.

§ 1º O trancamento de matrícula será permitido apenas por 1 (um) semestre letivo.
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§ 2º O período de trancamento não será computado nos prazos estabelecidos para a
obtenção dos títulos.

Seção III
Das Bolsas de Estudo

Art. 24. O Colegiado de Pós-graduação distribuirá as quotas disponíveis de bolsas de
estudo entre bolsas novas e renovações.

Parágrafo único. As bolsas novas são distribuídas segundo critério classificatório
definido por instrução normativa própria.

Art. 25. As bolsas de estudo têm duração máxima estabelecida pelos órgãos
financiadores, podendo ser interrompidas pelo Colegiado de Curso.

Parágrafo único. Para a avaliação da manutenção das bolsas dos alunos, serão
usados os critérios dispostos fixados pelas normas gerais que regulam o funcionamento dos cursos
de pós-graduação nesta Universidade e aqueles estabelecidos em instrução normativa própria do
Programa.

CAPÍTULO IV
DO REGIME ACADÊMICO, APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E RENDIMENTO ESCOLAR

Seção I
Do Regime Acadêmico

Art. 26. O Mestrado terá a duração de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 04 (quatro)
semestres, e poderá ser prorrogado por no máximo, 6 (seis) meses, e este prazo renovado por no
máximo mais 6 (seis) meses, por recomendação justificada do orientador, com aprovação do
Colegiado do Programa.

Art. 27. As atividades exigidas no curso são organizadas e distribuídas em unidades
curriculares e, para efeito de integralização, são computadas sob a forma de créditos.

Parágrafo único. Cada unidade de crédito obtida no curso é equivalente a 18 (dezoito)
horas/aula de atividades.

Art. 28. Para obter o grau de Mestre, o discente deverá:

I – estar matriculado no Programa e cumprir integralmente as exigências deste pelo
período mínimo de 2 (dois) semestres, respeitado o caput do art. 26 deste Regimento;

II – integralizar um mínimo de 28 (vinte e oito) créditos cursados.

Parágrafo único. O número mínimo de créditos cursados, necessários à integralização,
deverá corresponder, obrigatoriamente, às seguintes quantidades de créditos por tipo de unidade
curricular:

I – 16 (dezesseis) créditos nas disciplinas obrigatórias;
II – 12 (doze) créditos nas disciplinas eletivas ou Tópicos Especiais.

Art. 29. Os conteúdos programáticos de cada Disciplina, que variam semestralmente
de acordo com as conveniências de ensino e de pesquisa, atendidas as suas respectivas Ementas,
serão aprovados pelo Colegiado do Programa e divulgados antes do período de matrícula semestral.

Seção II
Do Aproveitamento de Créditos
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Art. 30. Mediante proposta do Orientador e a juízo do Colegiado, o estudante
regularmente matriculado no Programa poderá aproveitar créditos obtidos anteriormente em
disciplina(s) isolada(s).

Parágrafo único. Os créditos de unidade curricular obtidos por discentes inscritos na
condição de disciplina isolada somente poderão ser aproveitados num prazo máximo de até 2 (dois)
anos após o encerramento da unidade, conforme estabelecido no art. 18.

Art. 31. Para efeito das exigências previstas para obtenção do grau de Mestre, só terão
validade os créditos obtidos dentro do período correspondente ao tempo máximo admitido para
conclusão do curso fixado pelas normas gerais que regulam o funcionamento dos cursos de pós-
graduação nesta Universidade.

Parágrafo único. O estudante que obtiver do Colegiado autorização para prorrogação
de prazo ou autorização para rematrícula poderá aproveitar os créditos obtidos durante o seu curso.

Seção III
Do Rendimento Escolar

Art. 32. O rendimento escolar mínimo necessário para aprovação nas unidades
curriculares deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis).

Parágrafo único. O estudante que for reprovado mais de uma vez em unidades
curriculares por ter obtido nota inferior a 6,0 (seis) ou frequência menor que 75% (setenta e cinco por
cento) será excluído do Programa.

CAPÍTULO V
DO CORPO DOCENTE

Art. 33. O corpo docente do Programa Interdepartamental de Pós-graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) é formado, preferencialmente,
por professores doutores da Universidade Federal de São João del-Rei, com atividades e Pesquisas
relacionada às linhas de pesquisa do Programa, está organizado em estrita observância à Portaria
CAPES Nº 81, de 3 de junho de 2016, e é composto de 4 (quatro) classes de professores:

I – docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do Programa;
II – docentes colaboradores;
III – docentes visitantes;
IV – docentes convidados.

Art. 34. O credenciamento e o recredenciamento dos docentes obedecerão ao
disposto na Portaria CAPES Nº 81, de 3 de junho de 2016, e complementados em instrução
normativa própria emitida pelo Colegiado, com validade para o quadriênio subsequente às visitas de
acompanhamento e avaliação do Programa realizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Parágrafo único. O recredenciamento de todos os professores do Corpo Docente será
realizado a cada ano com base na média de publicação anual e orientações realizadas.

Art. 35. O corpo docente tem as seguintes atribuições:

I – exercer atividades científicas, artísticas e didático-pedagógicos que procurem
atender ao ideal de excelência a que o Programa se propõe como parâmetro;

II – adequar o Projeto de Pesquisa individual à Linha de Pesquisa, de sorte que
ambas fiquem integradas;

III – promover a integração entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão,
envolvendo os níveis de Graduação e de Pós-graduação;
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IV – participar das Comissões de Seleção, de Comissões Examinadoras de
dissertações e de outras que se fizerem necessárias;

V – apresentar produção bibliográfica e artística continuada, contendo,
essencialmente, publicação regular em veículos científicos com corpo editorial e produção,
observando-se os critérios do Qualis Livro e Periódicos da CAPES, e artística vinculada a projetos e
linhas de pesquisa do Programa, conforme critérios do Qualis Artístico da CAPES;

VI – desenvolver Projetos de Pesquisa dentro das Linhas de Pesquisa que compõem
a Área de Concentração do Programa;

VII – exercer atividades didático-acadêmicas na Linha de Pesquisa em que estiver
integrado;

VIII – participar das atividades didático-acadêmicas das demais Linhas de Pesquisa,
visando à integração do Programa;

XIX – orientar dissertações conforme sua Linha de Pesquisa;
X – participar das reuniões do Colegiado e de outras atividades consideradas

relevantes para o Programa;
XI – encaminhar à Coordenação do Programa o relatório de aproveitamento dos

alunos e demais documentos necessários ao bom andamento das atividades;
XII – cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Seção I
Do Professor Orientador

Art. 36. A função de professor orientador de Mestrado será exercida por docente
credenciado pelo Programa e que possua o título de doutor ou equivalente.

Parágrafo único. A atividade de orientação poderá ser complementada por
coorientador, desta ou de outra Instituição, por sugestão do professor orientador e a critério da
Comissão de Coordenação.

Art. 37. Cada estudante aceito terá um professor orientador, aprovado pelo Colegiado
de Curso, levando em conta a Linha de Pesquisa de preferência de estudo do candidato e o aceite do
professor orientador.

Parágrafo único. A escolha e aprovação do professor orientador de dissertação de
Mestrado ocorrerá durante o primeiro semestre de estudos.

Art. 38. A desistência da orientação por parte do professor ou do aluno será
homologada mediante justificativa ao Colegiado de Curso.

Art. 39. O professor orientador, se em afastamento, poderá ser substituído por outro
professor por ele indicado mediante aprovação do Colegiado de Curso.

Art. 40. Ao professor orientador, compete:

I – orientar as atividades acadêmicas do aluno como a montagem do projeto de
pesquisa, do relatório de qualificação e dos Trabalhos de Conclusão de Mestrado do aluno;

II – acompanhar o trabalho realizado pelo aluno em todas as suas fases, inclusive a
definição de componentes curriculares a serem cursados, podendo submeter ao Colegiado do
Programa opedido de cancelamento do projeto e respectivo plano de trabalho;

III – propor, quando necessário, coorientação;
IV – propor ao Colegiado de Curso a composição de Comissões Examinadoras de

dissertação de alunos sob sua orientação;
V – coordenar e presidir a Comissão Examinadora da Dissertação.

Art. 41. Será permitida a coorientação, inclusive por docentes de outras instituições,
desde que aprovada pelo Colegiado de Curso do Programa, mediante requerimento e justificativa do
aluno e com a anuência do orientador.



11

CONSU – UFSJ
Parecer No 083/2017

Aprovado em 13/11/2017

§ 1º O aluno poderá solicitar mudança de orientador, uma única vez durante o curso,
mediante requerimento e justificativa dirigidos ao Colegiado de Curso do Programa.

§ 2º Na falta ou impedimento do orientador, o Colegiado de Curso do Programa
designará um substituto, em acordo com este, em qualquer fasedos trabalhos.

Art. 42. Os números mínimo e máximo de orientandos por orientador serão definidos,
periodicamente, conforme critérios e normas estabelecidos pelo Colegiado do Programa, de acordo
com as diretrizes da CAPES, as demandas da comunidade acadêmica e as condições de trabalho do
corpo docente.

CAPÍTULO VI
DA QUALIFICAÇÃO E DA DISSERTAÇÃO

Art. 43. O discente regularmente matriculado deverá apresentar ao orientador o seu
projeto de dissertação, no máximo, até o 12º (décimo segundo) mês após sua matrícula.

Parágrafo único. O projeto final de dissertação, a juízo do orientador, poderá ser
apresentado em qualquer fase da obtenção dos créditos, desde que não entre em contradição com o
art. 31.

Art. 44. O discente regularmente matriculado deverá submeter-se a um Exame de
Qualificação, cujo objeto é o seu projeto de dissertação.

§ 1º Será formada uma Banca Examinadora, cuja composição e atribuições são
definidas em Resolução normativa emitida pelo Colegiado.

§ 2º O Exame de Qualificação deverá ser realizado até o final do terceiro semestre ou
até o 16º (décimo sexto) mês contado a partir da data de matrícula do discente como aluno regular
no Curso, com a apresentação de,no mínimo, o sumário, a introdução e um capítulo elaborado.

§ 3º A realização do Exame de Qualificação depende de autorização do Colegiado do
Curso.

§ 4º Pode solicitar a autorização para a realização do Exame de Qualificação somente
o discente que tiver sido aprovado na Prova de Língua Estrangeira em nível Instrumental.

§ 5º A Banca do Exame de Qualificação será composta pelo orientador e por mais 2
(dois) membros portadores do grau de doutor.

§ 6º Será considerado aprovado no Exame de Qualificação o candidato que obtiver
aprovação unânime da Banca Examinadora.

Art. 45. A dissertação de mestrado deverá basear-se em trabalho de pesquisa e revelar
domínio do tema, da metodologia e da literatura relevante, bem como na demonstração de
capacidade de sistematização e de independência de pensamento.

Parágrafo único. A dissertação deverá oferecer contribuição à área de conhecimento
em que se situa.

Art. 46. O orientador deverá requerer ao Colegiado as providências necessárias para a
defesa da dissertação.

§ 1º É responsabilidade do estudante e do seu orientador reproduzir e entregar um
exemplar da sua dissertação para cada membro da Banca Examinadora.
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§ 2º A Banca Examinadora será indicada pelo orientador e pelo aluno, será aprovada
pelo Colegiado do Programa e sua composição e atribuições são definidas em resolução normativa
emitida pelo Colegiado.

§ 3º É de responsabilidade do estudante e de seu orientador a elaboração da ficha
catalográfica junto à Biblioteca da UFSJ.

Art. 47. A Comissão Examinadora, dada a defesa da dissertação, considerará o aluno
aprovado, aprovado com ressalvas ou reprovado, fazendo constar tal consideração na ata de defesa
de dissertação.

§ 1º É considerado aprovado na defesa da dissertação o candidato que obtiver
aprovação unânime da Banca Examinadora.

§ 2º Às atas das defesas de dissertação aprovadas com ressalvas, deverá ser
anexado um parecer da banca indicando as razões e os encaminhamentos referentes à ressalva.

§ 3º No caso do disposto no parágrafo anterior, o aluno terá 40 (quarenta) dias para
reapresentar a dissertação, com as modificações necessárias, junto com parecer do professor
orientador, atestando as referidas modificações.

§ 4º Somente após a reapresentação da dissertação com o parecer do professor
orientador é que o aluno será considerado aprovado.

§ 5º Às defesas de dissertação aprovadas podem ainda, a critério da Comissão
Examinadora, ser acrescentada a menção de “louvor” nos casos de demonstração inequívoca de
destacada excelência acadêmica.

Art. 48. A Comissão Examinadora redigirá ata da defesa de dissertação, a qual deverá
ser lida ao final da sessão de defesa, assinada pelos membros da Banca e pelo candidato, e
encaminhada à Secretaria da Pós-graduação no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO VII
DA CONCESSÃO DE GRAU

Art. 49. Para obter o grau de Mestre, o estudante deverá satisfazer às seguintes
exigências:

I – completar pelo menos 28 (vinte e oito) créditos em um mínimo de 7 (sete)
disciplinas divididas em atividades acadêmicas obrigatórias (16 créditos) e optativas ou
eletivas/isoladas (12 créditos), assim distribuídos:

a) 4 (quatro) créditos obtidos em 1 (uma) disciplina obrigatória a todos os alunos
(das três linhas);

b) 12 (doze) créditos obtidos em 3 (três) disciplinas obrigatórias em cada linha,
sendo uma de cada linha (os alunos irão cursar cada uma das três de acordo com
a linha em que estiverem inseridos);

c) 12 (doze) créditos obtidos em 3 (três) disciplinas Optativas (Eletivas), que serão
oferecidas semestralmente para cada linha, sendo que o aluno deverá cursar 3
(três), 1 (uma) obrigatoriamente dentro da linha e 2 (duas) livres, podendo,
inclusive, serem realizadas em outro programa e/ou em outra instituição, desde
que com anuência prévia do professor orientador

II – ser aprovado nas atividades obrigatórias sem crédito, a saber: Projeto de
Pesquisa, Atividades de Pesquisa Orientada e Seminários de Pesquisas em Andamento;

III – ser aprovado no Exame de Qualificação;
IV – ser aprovado na Prova Instrumental de Língua Estrangeira;
V – ser aprovado na defesa de dissertação no período máximo de 24 (vinte e quatro)

meses ou conforme disposto neste Regimento.
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Art. 50. São condições para a expedição do diploma de Mestre:

I – comprovação de cumprimento, pelo estudante, de todas as exigências
regulamentares;

II – remessa, pela Secretaria do Programa, à Divisão de Acompanhamento e Controle
Acadêmico (DICON):

a) da ata de defesa da dissertação;
b) do histórico escolar do concluinte;
c) da comprovação de quitação da taxa de expedição de diploma e das obrigações

junto à Biblioteca Universitária;

III – remessa, pela Secretaria do Programa, à PROPE, de 1 (uma) cópia eletrônica da
versão final da Dissertação;

IV – remessa, pela Secretaria do Programa, à Biblioteca da Universidade, de 1 (uma)
cópia encadernada da versão final da dissertação.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS DO PROGRAMA

Art. 51. Compete ao Colegiado do Curso decidir, em primeira instância, sobre os
casos omissos neste Regimento, segundo as normas legais estatutárias e regimentais vigentes.

Art. 52. Ressalvados os casos de disposições imperativas superiores, este Regimento
poderá ser alterado pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros do Colegiado, só vigorando as
alterações depois de submetidas à aprovação superior nos termos da legislação vigente.

Art. 53. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

São João del-Rei, 13 de novembro de 2017.

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Presidente do Conselho Universitário
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