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GUIA DE PROCEDIMENTOS PARA ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 
 

Para conclusão do curso, os alunos deverão cumprir atividades obrigatórias, bem como 
solicitar outros procedimentos, cujos trâmites deverão acontecer conforme descrito abaixo: 

Anteprojeto Prazo: 12 meses 
1. O orientador deverá enviar e-mail ao Programa, com o anteprojeto em anexo, solicitando 

a sua apreciação pelo Colegiado. Deve-se cuidar para que haja antecedência de no mínimo 
uma semana antes das reuniões, estimadas para acontecer na terceira semana de cada mês; 

2. Caso o anteprojeto seja aprovado com ressalvas, o orientador será comunicado sobre as 
alterações a serem feitas; 

3. Caso o anteprojeto seja reprovado, orientador e orientando terão o prazo estimado de 30 
dias para apresentar uma nova versão. 

  
Docência assistida Semestre previsto: 3º 

1. O orientador deverá enviar por e-mail o Requerimento de Docência Assistida (nº 05) 
preenchido ao Programa; 

2. Após a realização da docência, o orientador deverá enviar o Relatório de Docência Assistida (nº 
01) preenchido por ele e pelo orientando para apreciação pelo Colegiado; 

3. Caso o Relatório seja reprovado o orientando deverá realizar uma nova Docência Assistida 
ou complementar a atividade. 

 
Publicação Prazo: 24 meses 

1. O orientando deverá apresentar uma cópia da publicação ao Programa, por e-mail, 
enviando arquivo anexo no qual seja possível identificar, juntamente com o texto, a 
publicação, ISBN ou ISSN, instituição, ficha catalográfica e demais dados importantes; 

2. O aceite será dado pela Coordenação; 
3. Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado. 

 
Participação em eventos Prazo: 24 meses 

1. O Orientando deverá apresentar Certificado de Participação ao Programa; 
2. O aceite será dado pela Coordenação; 
3. Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado. 

 
Recital ou palestra Semestre previsto: 4º 

1. O orientador deverá comunicar ao Programa, data, hora, duração, meio e/ou plataforma 
virtual, instituição proponente, programa e contexto da realização da atividade, solicitando 
sua autorização; 

2. Por se tratar de atividade pública, orientador e orientando devem atentar à antecedência 
necessária para a divulgação do evento; 

3. Deverá ser enviado ao Programa o link para divulgação em caso de apresentação virtual, e 
o evento deverá ser gravado independente do meio; 

4. Após a sua realização deverá ser apresentado o programa do recital ou o resumo da 
palestra, que será levado ao Colegiado, que poderá validar ou não a atividade; 

5. Caso a atividade não seja validada o orientando deverá realizar um novo recital ou 
palestra. 
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Exame de Qualificação Prazo: 18 meses 
1. O orientando e o orientador deverão convidar os professores membros da banca extra-

oficialmente, marcando data, hora, meio e/ou plataforma virtual para a Qualificação; 
2. Definidas as datas e os membros da banca, o orientador deve enviar o Requerimento de 

Exame de Qualificação (nº 06) para o Programa; 
3. O programa vai encaminhar a solicitação ao Colegiado, para apreciação; 
4. Caso a banca não seja aprovada, orientador e orientando deverão montar uma nova banca, 

a ser apreciada novamente pelo Colegiado; 
5. Uma vez aprovada, o secretário cadastrada a atividade no SIGAA, o que libera o acesso do 

orientador para cadastrar a banca, com antecedência mínima de 15 dias da data do seu 
acontecimento. Se houver algum professor externo, o orientador também deverá cadastrar 
esse professor. Vide Tutorial Para Cadastramento de Bancas, disponível na página do 
Programa; 

6. Após o cadastro, o coordenador do curso recebe um comunicado via sistema para dar o 
aceite.  

7. O convite oficial aos membros da banca então será feito pela Coordenação; 
8. Por se tratar de atividade pública, orientador e orientando deverão atentar à antecedência 

necessária para a divulgação do exame e prazo para leitura pelos membros (desejável 3 
semanas ou mais); 

9. Deverá ser enviado ao Programa o link da Qualificação para divulgação em caso de 
apresentação virtual, e o evento deverá ser gravado independente do meio; 

10. A banca deverá confeccionar a Ata da sessão, indicando seus resultados; 
11. Uma vez assinada, a Ata deverá ser enviada para o Programa; 
12. Em caso de reprovação deverá ser realizado um novo exame. 

 
Defesa Prazo: 24 meses 

1. O orientando e o orientador deverão convidar os professores membros da banca extra-
oficialmente, marcando data, hora e plataforma para a Defesa; 

2. Definidas as datas e os membros, o orientador deverá enviar o Requerimento de Defesa (nº 07) 
para o Programa; 

3. O programa vai encaminhar a solicitação ao Colegiado, que deverá aprovar a banca; 
4. Caso a banca não seja aprovada, orientador e orientando deverão montar uma nova banca, 

a ser apreciada novamente pelo Colegiado; 
5. Uma vez aprovada, o secretário cadastrada a atividade no SIGAA, o que liberar o acesso 

do orientador para cadastrar a banca, com antecedência mínima de 15 dias da data do seu 
acontecimento. Se houver algum professor externo, o orientador também deverá cadastrar 
esse professor. Vide Tutorial Para Cadastramento de Bancas, disponível na página do 
Programa; 

6. Após o cadastro, o coordenador do curso receberá um comunicado via sistema para dar o 
aceite.  

7. O convite oficial aos membros da banca então será feito pela Coordenação; 
8. Por se tratar de atividade pública, orientador e orientando deverão atentar à antecedência 

necessária para a divulgação do exame e prazo para leitura pelos membros (desejável 3 
semanas ou mais); 

9. Por se tratar de atividade pública, orientador e orientando deverão atentar à antecedência 
mínima de 30 dias para a marcação da Defesa; 
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10. Deverá ser enviado ao Programa o link para a Defesa em caso de apresentação virtual, e o 
evento deverá ser gravado, independente do meio; 

11. A banca deverá confeccionar a Ata da sessão, indicando seus resultados; 
12. Uma vez assinada, a Ata deverá ser enviada para o Programa; 
13. Em caso de reprovação deverá ser realizado uma nova Defesa. 
14. Em caso de aprovação, o orientando terá o prazo de até 90 dias para entrega do texto final 

revisado conforme parecer da banca, em formato PDF conforme formatação vigente, 
bem como em versão impressa em 3 vias, em todos constando ficha catalográfica (a ser 
solicitada à Divisão de Biblioteca pelos autores) e folha de aprovação assinada (fac-simile). 

15. A versão impressa deverá ser em capa dura azul e letras douradas, com logo da UFSJ. Os 
orientandos deverão consultar a Coordenação para conhecer os padrões da encadernação. 

 
Proficiência em Língua Inglesa Prazo: 12 meses 

1. Os alunos deverão apresentar o Certificado de Proficiência ao programa dentro dos 
prazos estabelecidos; 

2. A atividade será validada pelo Programa. 
 

Co-orientação A qualquer tempo 
1. Estando em comum acordo, orientador e orientando deverão apresentar Requerimento de 

Indicação de Co-orientador ao Programa; 
2. A proposta será apresentada ao Colegiado para apreciação. 

 
Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado 
Recomendamos a leitura da Resolução CONDS-UFSJ 003, de 05 de maio 2003 
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