
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 
 

REGIMENTO INTERNO 

 

DAS GENERALIDADES DO PROGRAMA 

 

Tendo em vista a subordinação deste Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia às normas vigentes, o disposto abaixo trata apenas das disposições específicas do 

Programa. 

 

CAPÍTULO II 

DA NATUREZA, FINALIDADE E OBJETIVO DO PROGRAMA 

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São 

João del-Rei, é constituído pelo ciclo de estudos regulares em seguimento ao de Graduação e 

inclui: Cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Psicologia. 

 

Parágrafo Único. O Programa confere o Grau de Mestre e Doutor em Psicologia. 

 

Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São 

João del-Rei tem por finalidade a formação de pessoal qualificado técnica e cientificamente 

para o exercício de atividades profissionais, de ensino e de pesquisa em Psicologia,  visando 

ao avanço do conhecimento nessa área. 

 

Parágrafo Único. Os objetivos específicos do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia são: 

 

I – proporcionar o aprimoramento em Psicologia, visando a conferir ao discente o 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 – formar recursos humanos que atendam às exigências do ensino, da pesquisa e da 

qualificação profissional. 

 
 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

CAPITULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO 



 

 

Art. 3º O Programa de Pós-Graduação em Psicologia será administrado pelos seguintes 

órgãos: 

 

I – Colegiado do Programa; 

II – Coordenação do Programa. 
 

CAPITULO II – DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

 

Art. 4º O Colegiado do Programa, órgão normativo, consultivo e deliberativo, é 

constituído pelos seguintes membros: 

 

I – o Coordenador do Programa; 

II – o Vice-coordenador do Programa; 

III – 2 (dois) representantes docentes do curso. 

IV – 1 (um) representante discente, observado o disposto no Regimento Geral da UFSJ. 

Parágrafo único. A composição do Colegiado deve contemplar a representação dos 

docentes das duas Linhas de Pesquisa do Programa, definidas no artigo 28º deste Regimento. 

 

Art. 5º O coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em  

Psicologia são eleitos pelos alunos regularmente matriculados e pelos docentes credenciados 

do curso, obedecidas as normas do Conselho Universitário, para um mandato de dois anos, 

permitidas as reeleições. 

 

Parágrafo Único. Na ausência ou impedimento do coordenador do Programa de Pós- 

Graduação em Psicologia, responde pela unidade o vice-coordenador do Programa, e, na 

ausência deste, um membro docente do Colegiado do Curso. 

 

Art. 6º Os representantes docentes serão escolhidos por via de eleição direta pelos 

membros do Corpo Docente do Programa, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a 

reeleição e recondução; 

 

Art. 7º Os representantes discentes serão escolhidos pelos seus pares regularmente 

matriculados no curso, por eleição direta, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição e 

recondução. 

 

Art. 8º A eleição de membros docentes do Colegiado, visando à renovação de sua 

representação, será realizada, em consonância com este Regulamento, respeitado o disposto 

no Estatuto e no Regimento Geral da UFSJ, até 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos 

em vigor. 

 

Art. 9º Compete ao Colegiado do Programa, nas questões de caráter didático-acadêmico: 

 

I – fixar diretrizes didático-pedagógicas para os conteúdos programáticos das disciplinas 

e recomendar sua modificação; 

II – aprovar o relatório anual das atividades desenvolvidas nos cursos; 



 

III – deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos referentes às matérias 
de natureza acadêmica e disciplinar; 

IV – baixar normas sobre o Exame de Qualificação e sobre a elaboração, apresentação e 

julgamento de Dissertação de Mestrado e de Tese de Doutorado. 

V- Homologar a composição das bancas de Exame de Qualificação e para julgamento de 

Dissertação de Mestrado e de Tese de Doutorado; 

VI – aprovar a oferta de disciplinas do curso; 

VII – estabelecer critérios para o preenchimento de vagas em disciplinas isoladas no 

Programa; 

VIII – estabelecer as normas do Programa ou sua alteração, submetendo-as à apreciação 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, através da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós- 

graduação (PROPE); 

IX– aprovar os programas das unidades curriculares; 
X –- credenciar e descredenciar docentes do programa, segundo os critérios 

estabelecidos em Resolução elaborada especificamente para este fim; 

XI – estabelecer e deliberar critérios para o processo de seleção para admissão ao 

Programa; 

XII – estabelecer critérios para alocação de bolsas e do acompanhamento do trabalho 

dos bolsistas do Programa, em Resolução específica para este fim, a serem adotados e 

executados pela Comissão de Bolsas; 

XIII – fazer o planejamento orçamentário, estabelecer e aprovar critérios para a alocação 

de recursos do Programa; 
XIV – aprovar, mediante análise de Curriculum Vitae, os nomes dos professores que 

participarão como orientadores e coorientadores no Programa; 
XV – deliberar, no âmbito de sua competência, sobre a participação de pesquisadores 

externos; 

XVI– propor a realização de convênios e outros acordos nacionais e internacionais; 

XVII– propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, através da PROPE, a 

criação, transformação, exclusão e extinção de linhas de pesquisas; 

XVIII – aprovar, mediante análise de Curriculum Lattes, os nomes dos professores que 

integrarão o corpo docente do Programa, conforme os critérios de credenciamento e 

descredenciamento estabelecidos em Resolução específica para este fim; 

XVIII – orientar e coordenar as atividades do Programa; 

XIX – representar o órgão competente, no caso de infração disciplinar; 

XX – propor ao Chefe de Departamento e ao Reitor as medidas necessárias ao bom 
andamento do Programa; 

XXI – apreciar, diretamente ou através de comissão especial, os projetos submetidos ao 
Colegiado para ingresso no programa que visem à elaboração de dissertação e de tese; 

XXII – acompanhar as atividades do Programa no Departamento de Psicologia ou em 
outros setores dentro e/ou fora do Departamento; 

XXIII – estabelecer procedimentos que assegurem ao estudante do Programa efetiva 

orientação acadêmica; 

XXIV – colaborar com o Departamento quanto à implementação de medidas necessárias 

ao incentivo, acompanhamento e avaliação da pesquisa e produção do Programa; 

XXV – avaliar e aprovar a participação de discentes nas Atividades Acadêmicas 

Programadas (ATAP), que incluem o estágio de docência no Mestrado, definido na estrutura 



 

curricular do Programa, considerando o disposto na Resolução pertinente do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) da UFSJ; 

XXVI – reunir-se, no mínimo, no início e no final de cada semestre letivo; 

XXVII – colaborar com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE), no que 

for solicitado; 

XXVIII – homologar resultados de Exame de Qualificação e de defesa de Dissertação 

de Mestrado e Tese de Doutorado; 

XXIX – aprovar, por solicitação do orientador, a prorrogação de prazos, conforme 

parágrafo único do art. 29; 

XXX – deliberar sobre os casos omissos neste Regimento. 
 

Art. 10º Para melhor desempenho de suas atribuições, o Colegiado disporá de Secretaria 

própria, diretamente subordinada ao Coordenador do Programa. 

 

Art. 11 º O Colegiado reunir-se-á: 

 

I – por convocação do Coordenador do Programa; 

II – pela vontade, expressa por escrito, de 1/3 (um terço) de seus membros. 

 

Parágrafo Único. De cada reunião será lavrada ata em livro próprio, distribuindo-se 

cópia a cada membro do Colegiado, antes da reunião subseqüente. 

 

CAPITULO II – DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 12º A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia é o órgão 
executivo das deliberações, referentes à organização e funcionamento do curso. 

 

Art. 13º Compete ao Coordenador do Programa: 

 

I – incumbir-se dos assuntos administrativos do Programa, funcionando como 

autoridade executiva; 

II – tomar decisões ad referendum do Colegiado de Curso, submetendo-as para 

aprovação na primeira reunião do Colegiado; 

III – elaborar o horário de oferta das unidades curriculares do Programa; 
IV – acompanhar o desempenho dos docentes, relativo à execução das atividades de 

ensino; 

V – encaminhar o relatório das atividades de ensino ao Colegiado de Curso para 

avaliação, de acordo com as normas vigentes; 

VI – representar o órgão competente, no caso de infração disciplinar; 

VII – remeter, anualmente, à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE), os 

relatórios e informações sobre as atividades do Programa, elaborados de acordo com as 

instruções do referido órgão; 

VII – elaborar proposta de calendário de reuniões do Colegiado do Programa; 

VIII – convocar as reuniões do Colegiado e a elas presidir; 

IX – submeter à aprovação do Colegiado, o número de vagas a serem colocadas em 

concurso; 



 

X – supervisionar e coordenar a execução do Programa; 
XI – executar as deliberações do Colegiado, encaminhando aos órgãos competentes as 

propostas que dependerem de sua aprovação; 

XII – enviar à Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico, de acordo com as 

instruções desse órgão, e com a devida antecedência, o calendário do Programa, contendo as 

principais atividades escolares de cada ano e, demais informações solicitadas; 

XIII – convocar as eleições previstas neste Regulamento; 

XIV – representar o Programa interna e externamente, no âmbito de sua competência; 
XV – zelar pela observância deste Regulamento e de outras normas baixadas por órgãos 

competentes; 

 

Art. 14º Na ausência ou impedimento do coordenador do curso, responde pela unidade o 

vice-coordenador e na ausência deste, um membro do colegiado de curso. 

 
 

TÍTULO III 

DA ADMISSÃO E MATRICULA 

 

CAPÍTULO I 

DA ADMISSÃO 

 

Art. 15º O Programa de Pós-Graduação em Psicologia é destinado a candidatos 

portadores de diploma de curso em nível superior de graduação; 

 

Art. 16º O número de vagas do Programa será aprovado pelo Colegiado, visando o 
equilíbrio entre as linhas de pesquisa e os docentes orientadores. 

 

Art. 17º Ao se inscrever na seleção para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia, o 

candidato deverá instruir o seu requerimento com os seguintes documentos: 

 

I – formulário de inscrição devidamente preenchido, com indicação da linha de pesquisa 

escolhida pelo candidato e dos idiomas para os quais fará a prova de conhecimento de língua 

estrangeira, entre as opções oferecidas pelo programa. O formulário estará disponível no site 

do Programa; 

II – uma fotografia 3x4; 
III – cópia do diploma de graduação ou documento equivalente que comprove estar o 

candidato em condições de concluir o curso, antes de iniciar a Pós-Graduação. Candidato 

estrangeiro: documento traduzido por tradutor juramentado (traduzido para o português ou 

para o inglês, caso não haja tradutor juramentado para português no país do candidato); 

IV – cópia do Histórico Escolar da graduação. Candidato estrangeiro: documento 

traduzido por tradutor juramentado (traduzido para o português ou para o inglês, caso não  

haja tradutor juramentado para português no país do candidato); 

V – curriculum da Plataforma Lattes/CNPq; 

VI – cópias dos documentos que comprovem estar o candidato em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, no caso de candidato brasileiro; 

VII – anteprojeto de pesquisa (impresso e digital), vinculado obrigatoriamente a uma 



 

das linhas de pesquisa do Programa e relacionado à temática de pesquisa e/ou marco teórico 

dos docentes. Verificar detalhes para elaboração do anteprojeto no Edital de Seleção do 

Programa; 

VIII – comprovante de realização do pagamento da taxa de inscrição. A isenção do 

pagamento de taxa de inscrição poderá ser solicitada por candidato de baixa renda, nos termos 

dos Decretos 6.593/08 e 6.135/07, inscritos no Cadastro Único; 

IX – cópia da carteira de identidade, título de eleitor, certidão de nascimento ou de 

casamento e do CPF, no caso de candidato brasileiro. Candidato estrangeiro: apresentar cópia 

do passaporte; 

X – no caso de solicitação de dispensa das provas de línguas estrangeira: apresentar 

comprovante de proficiência e/ou de conhecimento em língua estrangeira nos termos das 

Disposições Gerais do Edital de Seleção do Programa. O candidato estrangeiro deverá 

apresentar os mesmos documentos exigidos para a dispensa dos candidatos brasileiros da 

prova de língua estrangeira, acrescidos da proficiência em português. 

 

Art. 18º A admissão ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia far-se-á através de 

processo de seleção, que contemplará cada linha de pesquisa. 

 

§ 1º Para ser admitido no Programa, o candidato deverá satisfazer às seguintes 

exigências: 

a) ter concluído Curso de Graduação plena, em caso de cursar o mestrado; e ter 

concluído mestrado, recomendado pela CAPES, no caso de cursar o doutorado; 

b) ser aprovado em prova escrita dissertativa de conhecimento para o Curso de 
Mestrado; 

c) ser aprovado em prova escrita eliminatória de compreensão de texto em língua 

estrangeira, escolhida pelo aluno, dentre as oferecidas pelo Colegiado ou ter sua dispensa 

aceita pelo colegiado, conforme condições divulgadas no Edital de Seleção do Mestrado. Para 

o curso de Doutorado ser aprovado em prova escrita eliminatória de compreensão de texto em 

duas línguas estrangeiras, escolhidas pelo aluno, dentre as oferecidas pelo Colegiado ou ter 

sua dispensa aceita pelo colegiado, conforme condições divulgadas pelo Edital de Seleção do 

Doutorado; 

d) apresentar comprovantes originais dos itens citados no Curriculum da Plataforma 

Lattes/CNPq; 

e) ter seu Anteprojeto de Pesquisa aprovado, em etapa eliminatória do processo seletivo; 

f) ser aprovado na etapa do processo seletivo referente à defesa oral do Anteprojeto de 

Pesquisa e de sua trajetória acadêmica, com base em seu Curriculum da Plataforma 

Lattes/CNPq, conforme estabelecido no Edital de seleção. 

 

§ 2º A aprovação será feita de acordo com a ordem de classificação e será limitada pelo 

número de vagas e pela disponibilidade dos orientadores. 

 

§ 3º As etapas da seleção e os critérios de atribuição de notas, para cada uma delas, 

serão definidas em edital. 

 

§ 4º Para ser admitido no Programa, o candidato estrangeiro, não selecionado através de 

Convênio, deverá, no caso de não ser falante nativo de língua portuguesa: 



 

 

a) satisfazer às exigências contidas no parágrafo primeiro deste Artigo; 

b) ser aprovado em exame de Português como língua instrumental. 

 

Art. 19º Dos candidatos à transferência para o Programa, exigir-se-á a aprovação em 

entrevista e a apresentação de projeto de pesquisa; além disso, o candidato deverá apresentar à 

Secretaria do Programa os seguintes documentos: 

 

I – requerimento em formulário próprio, acompanhado de 3(três) fotografias 3x4cm; 

II – cópia do diploma de Graduação ou documento equivalente; 

III – cópia do Histórico Escolar de Pós-Graduação, no qual constem as disciplinas 

cursadas, suas cargas horárias, avaliação em notas ou conceitos, suas equivalências e créditos 

obtidos; 

IV – programa das disciplinas que compõem esse histórico escolar; 

V – comprovante de matrícula na Instituição de origem; 

VI – curriculum Lattes; 
VII – cópia de documentos que provem estar em dia com as obrigações militares e 

eleitorais, no caso de candidato brasileiro, e dos documentos exigidos pela legislação 

específica, no caso de candidato estrangeiro. 

 
 

CAPÍTULO II 

DA MATRICULA REGULAR 

 

Art. 20º O candidato selecionado deverá fazer sua matrícula na Secretaria do Programa, 

em época fixada pelo calendário escolar da Pós-Graduação. 

 

Parágrafo único. No ato da matrícula, o candidato deverá preencher o formulário padrão 

de requerimento e, caso ainda não o tenha feito, apresentar os seguintes documentos: 

 

I – cópia do Diploma ou Atestado de Conclusão do Ensino Superior e o respectivo 

histórico escolar; (para o mestrado) 

II- cópias do diploma de mestre ou ata de defesa de mestrado em curso recomendado 
pela CAPES (para o Doutorado). 

 

§ 1º. Serão aceitos, excepcionalmente, doutorandos que não possuam título de mestre 

desde que tenham sido aprovados para o doutorado no exame de qualificação do Curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ e tenham seu pedido 

aprovado por uma comissão do colegiado do Programa. 

 

§ 2º. A aceitação da solicitação obedecerá os critérios vigentes na CAPES para 

doutorado direto e será destinado a discentes com comprovado destaque e diferencial 

acadêmico na área. 

II – cópia de qualquer documento de identidade válido em todo o território nacional, 

com foto; 

III – cópia da certidão de registro civil; 



 

 

 

 
caso; 

IV – cópia do cadastro de pessoa física; 

IV – comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

V – comprovante de estar em dia com as obrigações do serviço militar, se for o 

 

VI – visto, emitido pela Polícia Federal, quando se tratar de estudante estrangeiro; 

VII – uma fotografia de três por quatro centímetros. 
 

Art. 21º A cada período letivo, cabe ao discente inscrever-se nas unidades curriculares 

oferecidas pelo Programa, pessoalmente ou por intermédio de um procurador, em época 

fixada pelo calendário escolar da Pós-Graduação, até a defesa da dissertação ou da tese, sendo 

desvinculado do Programa o discente que não fizer a referida inscrição. 

 

§1º O aluno deverá requerer matrícula em disciplinas de seu interesse, observando as 

exigências previstas, neste Regulamento, quanto ao número de créditos, aos tipos de 

disciplinas a serem cursadas e ao prazo de integralização do curso. 

 

§2º A inscrição deverá ser feita na secretaria do Programa. 

 

§3º Cabe ao coordenador do Programa emitir uma declaração informando ao discente 

sua desvinculação. 

 

Art. 22º O cancelamento de inscrição em unidade curricular pode ser feito, no período 

definido no calendário escolar da Pós-Graduação, por solicitação do discente junto à 

Secretaria do Programa, mediante aprovação do orientador. 

 

Art. 23º O acréscimo de unidade curricular à inscrição do período pode ser feito, por 

solicitação do discente junto à Secretaria do curso, mediante aprovação do orientador, dentro 

do limite de vagas estabelecido por essa, no período definido no calendário escolar da Pós- 

Graduação. 

 
Art. 24º O discente pode solicitar o trancamento geral de matrícula por, no máximo, um 

período letivo, devidamente justificado e aprovado pelo Colegiado. 

 

§ 1º Entende-se por “trancamento geral de matrícula” a suspensão da inscrição, em todas 

as unidades curriculares e atividades, durante um determinado período. 

 

§ 2º O trancamento geral de matrícula pode ser feito, por solicitação do discente com 

anuência do orientador, junto à Secretaria do curso, no período definido  no  calendário 

escolar da Pós-Graduação, devendo ser aprovado pelo Colegiado do Programa. 

 
§ 3º O período correspondente ao trancamento de matrícula é computado no prazo para 

conclusão do curso. 

 

Art. 25 º É facultado aos discentes regularmente matriculados, com a anuência do 

orientador, cursar unidades curriculares em outros programas, condicionados à existência de 

vagas. 



 

 

§ 1º A matrícula far-se-á mediante aprovação dos Colegiados (ou das Comissões 

Coordenadoras) de ambos os cursos. 

 

§ 2º Disciplinas eletivas de Graduação não poderão ser utilizadas para integralizar os 
créditos mínimos do curso de Pós-Graduação. 

 

§ 3º Caberá à secretaria do curso que ministra a disciplina eletiva comunicar à secretaria 

do curso do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFSJ os dados necessários ao 

histórico escolar do estudante. 

 

§ 4º Com a anuência do orientador, o estudante poderá realizar Estudos Especiais no 

Mestrado ou Estudos Avançados no Doutorado, previstos na grade curricular, ministrados por 

docentes deste Programa ou por outros professores doutores de outros departamentos da UFSJ 

ou por docentes de outras instituições de ensino superior. 

 

a) Para sua integralização curricular, os créditos dos Estudos Especiais ou Avançados 
deverão ser aprovados pelo Colegiado. 

 

Art. 26 º O Programa pode aceitar em cada período letivo, quando da ocorrência de 

vagas não ocupadas pelos discentes do Programa, a inscrição especial de discentes graduados 

em disciplinas isoladas, com aprovação do professor responsável, sem implicar a obtenção de 

título. 

 
Art. 27º O candidato deve fazer o pedido de inscrição na unidade curricular pretendida, 

na Secretaria do Programa, na data prevista pelo calendário escolar da Pós-Graduação. 

 

§ 1º A solicitação deve ser feita em formulário padrão, mediante apresentação dos 

documentos solicitados. 

 

§ 2º A efetivação da inscrição depende de parecer favorável do Colegiado do Programa, 

após anuência do docente responsável pela unidade curricular. 

 

§ 3º Alunos não-regulares poderão aproveitar apenas 1 (uma) disciplina isolada cursada 

no Programa, correspondente a 3 créditos. 

 

§ 4º Os créditos obtidos em disciplina(s) isolada(s) só serão aproveitados num prazo 
máximo de 2 (dois) anos, após cursadas tais disciplinas. 

 
 

TÍTULO IV 

DO REGIME ACADEMICO, APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OBTENÇÃO DE 

TÍTULOS. 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME ACADEMICO 



 

 

Art. 28º O Programa de Pós-Graduação em Psicologia terá como área de concentração: 

Psicologia. 

 

Parágrafo Único. A área de concentração inclui as seguintes linhas de pesquisa, aprovadas 

pela Resolução n
o
 024, de 28 de outubro de 2015, aprovada pelo CONEP (Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São João del-Rei): 

Fundamentos teóricos e filosóficos da Psicologia: Estudo dos pressupostos teóricos, 

filosóficos e epistemológicos das influências formadoras do campo da psicologia e seus 

diversos desdobramentos na produção do conhecimento e das práticas. 

Instituições, Saúde e Sociedade: Estudo das relações do homem com a sociedade, 

ambiente e instituições e das questões referentes à educação, saúde e ao desenvolvimento 

humano a partir de diferentes perspectivas teórico-metodológicas. 

 

Art. 29º Os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós- Graduação em 

Psicologia terá duração máxima de 24 meses e 48 meses, respectivamente, contados a partir 

da data da matrícula inicial. 

 

Parágrafo único. Os prazos máximos estabelecidos neste artigo podem ser prorrogados 

por, no máximo, seis meses, e este prazo renovado, excepcionalmente, por no máximo seis 

meses, por recomendação justificada do orientador, com aprovação do Colegiado do 

Programa. 

 

Art. 30º Para a obtenção do grau de Mestre ou Doutor, o discente deverá completar no 

mínimo 2/3 dos créditos do Curso nas linhas de pesquisa do programa, o restante podendo ser 

cumprido em domínio conexo. 

 

Parágrafo Único. O crédito constitui uma unidade de medida composta por 15 

horas/aula. 

 

Art. 31º O estudante deverá integralizar o mínimo de 27 (vinte e sete) créditos para obter 

o grau de Mestre e 57 (cinquenta e sete) créditos para o grau de Doutor. 

 

§1º O candidato à obtenção do grau de Mestre deverá integralizar, obrigatoriamente: 

I – 9 (nove) créditos nas disciplinas e atividades obrigatórias, distribuídos da seguinte 
forma: 

Metodologia de Pesquisa em Psicologia – 3 créditos 
Seminário de Pesquisa – 3 créditos 

Fundamentos teóricos e filosóficos da Psicologia ou Fundamentos teóricos em 

instituições, saúde e sociedade no campo da Psicologia (obrigatórias por Linha) – 3 

créditos 

II – 6 (seis) créditos nas disciplinas optativas e/ou Estudos Especiais e/ou Atividade 

Acadêmica Programada; 

III – 4 (quatro) créditos na Orientação da dissertação; 
IV – 8 (oito) créditos na "Elaboração de Dissertação e Defesa". 



 

§2 Para a integralização do Doutorado o discente deverá cumprir um mínimo de 57 

(cinquenta e sete) créditos, sendo 18 (dezoito) créditos obtidos através do cumprimento de 

disciplinas obrigatórias e eletivas do mestrado, distribuídos da seguinte forma: 

I – 6 (seis) créditos nas disciplinas obrigatórias gerais do Mestrado: 

Metodologia de Pesquisa em Psicologia (MEP) – 3 créditos 

Seminário de Pesquisa (SEMP) – 3 créditos 

II – 3 (três) créditos na disciplina obrigatória por Linha de Pesquisa no Mestrado: 

Linha 1: Fundamentos teóricos e filosóficos da Psicologia – 3 créditos ou 

Linha 2: Fundamentos teóricos em instituições, saúde e sociedade no campo da 

Psicologia – 3 créditos 

III – 9 (nove) créditos em Disciplinas eletivas do Mestrado e Doutorado e/ou Estudos 
Avançados: 

Tópicos Especiais em Psicologia – 9 créditos (escolhidos entre os diversos tópicos 

especiais a serem oferecidos como optativas no Programa de Mestrado e Doutorado) 

Estudos Avançados – 1 crédito (optativa, apenas para o Doutorado) 
IV – 39 (trinta e nove) créditos em Disciplinas e Atividades obrigatórias do Doutorado: 

Pressupostos epistemológicos e tendências na produção do conhecimento em Psicologia – 

3 créditos 

Orientação de Tese – 16 créditos sendo 2 créditos por semestre 

Estágio Docente – 3 créditos 

Produção Acadêmica – 3 créditos 

Práticas de Pesquisa – 3 créditos 

Qualificação de Tese (atividade obrigatória a ser cumprida até o final do segundo ano de 
Doutorado) – 3 créditos 

Elaboração e defesa de tese – 8 créditos sendo 2 créditos por semestre, a partir da defesa 
da qualificação de tese. 

 
 

Art. 32º A critério do Colegiado, os estudantes poderão aproveitar créditos obtidos fora 
da UFSJ. 

 

Parágrafo Único. O estudante transferido deve obter, nas disciplinas do Programa, o 

mínimo de 1/3 (um terço) do total dos créditos exigidos pelo Regulamento do Programa, 

independentemente do número de créditos obtidos na instituição de origem. 

 

Art. 33º O Colegiado, mediante parecer do Orientador, poderá sugerir ao estudante a 

participação em cursos ou estágios, sem direito a crédito. 

 

Art. 34º O estudante poderá obter créditos em disciplinas de outros Programas de Pós- 

Graduação, desde que haja anuência do Orientador e aprovação do Colegiado, observando-se 

o que estabelecem os Parágrafos 1º e 2º do Art. 31º deste Regulamento. 

 

Art. 35º Para efeito das exigências previstas para obtenção do grau de Mestre ou 

Doutor, os créditos obtidos só terão validade durante o prazo máximo admitido  para 

conclusão do Curso, de acordo com o Art. 29º deste Regulamento. 



 

Parágrafo Único. O estudante que obtiver do Colegiado a prorrogação de prazo ou 
autorização para re-matrícula poderá aproveitar os créditos obtidos durante o seu curso. 

 
 

CAPITULO II 

DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 36º A verificação do rendimento escolar é feita por unidade curricular, 

compreendendo aproveitamento e frequência. 

 

Art. 37º O rendimento escolar de cada estudante será expresso em notas de 0 (zero) a 10 

(dez). 

 

§1º Será considerado aprovado na disciplina, o estudante que obtiver nota acima de 6,0 

(seis). 

 

§2º O estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) mais de uma vez será excluído do 

Programa. 

 

§3º É obrigatória, em cada disciplina ou seminário, a freqüência de 75% (setenta e cinco 

por cento) às atividades teóricas e práticas. 

 

 

CAPÍTULO III 
DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 38º Todo estudante admitido no Programa terá, desde sua admissão, o 

acompanhamento de um orientador designado pelo Colegiado. 

 

§1º Compete ao orientador da Dissertação de Mestrado ou da Tese de Doutorado 

orientar o estudante na organização e na eventual alteração do seu plano de estudo, bem como 

assisti-lo em sua formação pós-graduada, incluindo: 

 
I – dar assistência ao estudante na elaboração e na execução de seu projeto de 

dissertação ou de tese; 

II – zelar pelo cumprimento dos prazos regulamentares. 

 
§2º Durante o Programa, poderá haver substituição de orientador, desde que haja 

interesse de uma das partes e anuência do Colegiado do Programa. 

 

§3º O Colegiado poderá, quando necessário, designar um coorientador para o aluno. 

 

Art. 39º No trabalho de orientação/supervisão ao qual se refere o Art. 38 º deste 

Regulamento, cada docente permanente poderá ser orientador de, no máximo, 08 (oito) 

estudantes simultaneamente. 



 

 

Parágrafo Único. Cada docente permanente do corpo docente do Programa deverá, ao 

longo de cada ano, responsabilizar-se pela orientação de, pelo menos, um estudante, 

ressalvados apenas os casos em que o docente se encontrar oficialmente afastado para 

qualificação e aqueles julgados pertinentes pelo Colegiado. 

 

Art. 40 º Compete ao Docente orientador: 

 

I – presidir a Banca Examinadora da Defesa de Dissertação e da Defesa de Tese; 

II – subsidiar o Colegiado do Programa quanto à participação do estudante em 

atividades acadêmicas. 

 
 

CAPITULO IV 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 41º O corpo docente do Programa de Pós-graduação em Psicologia é constituído por 

doutores do Departamento de Psicologia da UFSJ e de outros Departamentos da UFSJ que 

tenham professores que investigam atividades afins as do Programa, divididos em duas 

categorias: 

I – docentes Permanentes, definidos com base no desempenho de atividades acadêmicas, 

conforme os critérios estabelecidos em Resolução específica aprovada pelo Colegiado; 

II – docentes Colaboradores, definidos com base no desempenho de atividades 

acadêmicas, conforme os critérios estabelecidos em Resolução específica aprovada pelo 

Colegiado. 

 
Art. 42º A inclusão no corpo docente do Programa está estabelecida em resolução 

própria aprovada pelo colegiado do Programa. 

 

Art. 43º A composição do Corpo Docente prevê, ainda, a categoria de Docente Visitante, 

constituída por pesquisadores e/ou professores doutores de outras instituições de ensino 

superior, a critério do Colegiado. 

 

Parágrafo único. Para ser aceito como Docente Visitante, o docente deverá ter um 

desempenho acadêmico compatível com a do corpo docente permanente, conforme os 

critérios estabelecidos em Resolução específica, aprovada pelo Colegiado. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA CONCESSÃO DE GRAU 

 

Art. 44º Para obter o grau de Mestre, o discente deverá satisfazer às seguintes 

exigências, no prazo de 24 meses, ou após prorrogação aprovada pelo Colegiado, no máximo 

em 36 meses: 

I – completar o mínimo de 27 (vinte e sete) créditos no Programa de Pós-Graduação, 



 

obedecendo às exigências previstas neste Regulamento; 
II – ser aprovado no Exame de Qualificação conforme o disposto no Art. 53 º deste 

Regulamento; 

III – ser aprovado na Defesa de Dissertação, conforme o disposto no Art. 57 º deste 

Regulamento. 

IV – apresentar comprovante de submissão de um artigo para publicação em periódico 

científico, classificado pela CAPES, pelo menos na categoria B3. 
 

Art 45 Para obter o grau de Doutor o discente deverá satisfazer às seguintes exigências, 

no prazo de 48 meses, ou após prorrogação aprovada pelo Colegiado, no máximo em 54 

meses: 

I – completar o mínimo de 57 (cinquenta e sete) créditos no Programa de Pós- 

Graduação, obedecendo às exigências previstas neste Regulamento; 

II – ser aprovado no Exame de Qualificação conforme o disposto no Art. 53 º deste 

Regulamento; 

III – ser aprovado na Defesa de tese, conforme o disposto no Art. 57 º deste 

Regulamento. 

IV – apresentar comprovante de aprovação de um artigo para publicação em periódico 

científico, classificado pela CAPES, pelo menos na categoria B2. 
 

Art. 46º São condições para a expedição dos diplomas de Mestre ou Doutor: 

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 ou da tese; 
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 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

(PROPE), de 01 (uma) cópia eletrônica da versão final da Dissertação ou da tese. 

IV – remessa, pela Secretaria do Programa, à Biblioteca da Universidade, de 01 (uma) 

cópia encadernada da versão final da Dissertação ou da tese. 
 

Art. 47º No Histórico Escolar, assinado pelo Coordenador do Programa, deverão constar 

os seguintes elementos informativos, referentes ao estudante: 

I – nome completo, filiação, data e local de nascimento, nacionalidade, grau acadêmico 

anterior e endereço atual; 

II – data da admissão ao Programa; 

III – número de cédula de identidade, data de expedição e nome do órgão que a expediu, 

no caso de estudante brasileiro ou estrangeiro com visto permanente, ou número de 

passaporte, data e local em que foi emitido, no caso de estrangeiro sem visto permanente; 

IV – relação das disciplinas, com as respectivas notas e conceitos, créditos obtidos, anos 
e períodos letivos em que foram cursadas; 

V – data da aprovação no(s) exame(s) de língua(s) estrangeira(s) exigida(s) para o 

Curso; 



 

VI – data da aprovação no Exame de Qualificação; 

VII – data da aprovação da Defesa de dissertação ou da Defesa da tese; 

VIII – nome do professor Orientador e dos demais membros da Banca Examinadora de 

Qualificação e da Banca Examinadora da Dissertação 

 
 

CAPITULO VI 

 

DA QUALIFICAÇÃO E DA DEFESA 

 

Art. 48º O estudante do Programa de Pós-graduação em Psicologia deverá apresentar ao 

Colegiado o seu Projeto de Dissertação ou de Tese para efeito de sua qualificação, no 

máximo, até o 11º (décimo primeiro) mês ou 23º (vigésimo terceiro) mês de matrícula regular 

no Curso, respectivamente. 

 

Parágrafo único. O documento final de dissertação ou de tese, a juízo do Orientador, 

poderá ser apresentado em qualquer fase da obtenção dos créditos. 

 

Art. 49º O estudante deverá se submeter a um Exame de Qualificação cujo objetivo é a 

apresentação e aprovação do seu Projeto de Dissertação ou de Tese. 

 

§1º O Exame de Qualificação deverá ser realizado, preferencialmente, no primeiro ano 

de curso, até os 14 meses iniciais, a contar da data de matrícula dodiscente no curso de 

Mestrado e 26 meses para o discente do curso de Doutorado 

 

Art. 50º A Banca Examinadora de Qualificação será constituída pelos seguintes 

membros: 

a) orientador; 

b) coorientador (se houver); 

c) membro interno da Banca, portador do grau de doutor, pertencente ao quadro de 

docentes da UFSJ; 

d) membro externo da Banca, portador do grau de doutor, não pertencente ao quadro de 

docentes da UFSJ; 

e) suplente, portador do grau de doutor, pertencente ao quadro de docentes do Programa 

de Pós-graduação em Psicologia da UFSJ. 
 

Parágrafo único. Qualquer solicitação de modificação, na composição da Banca 

Examinadora, será deliberada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Psicologia 

da UFSJ. 

 

Art. 51º A participação do membro externo poderá ser feita em uma das seguintes 

modalidades: 

 

§1º Não-presencial: o membro externo apresenta seu parecer e suas questões sobre o 

trabalho do aluno, por escrito, em uma Ficha de Avaliação padronizada, elaborada pelo 

Colegiado. 



 

 

§2º Por Tele-conferência: o membro externo participa do Exame de Qualificação, à 

distância, por internet, caso haja condições de realizar este procedimento na UFSJ e na 

instituição de origem. 

 

§3º Presencial: o membro externo participa pessoalmente do Exame de Qualificação e, 

não havendo verba, cobrirá todas as suas despesas de transporte, alimentação e 

hospedagem, sem nenhum ônus para o Programa de Pós-graduação em Psicologia ou 

para a UFSJ. 

 

Art. 52º Caberá ao aluno a responsabilidade de reproduzir e entregar um exemplar de seu 

Projeto de Dissertação, para cada membro da Banca Examinadora, com antecedência de 1 

mês, em relação à data do Exame de Qualificação. 

 
Art. 53º Será considerado aprovado no Exame de Qualificação, o candidato que obtiver 

aprovação unânime da Banca Examinadora. 

 

§ 1º O candidato reprovado no Exame de Qualificação pode submeter-se a um novo 

exame de acordo com o regimento do Programa. 

§ 2º O candidato reprovado no segundo exame não tem direito a nova oportunidade. 
 

Art. 54º A Dissertação do Mestrado e a Tese de Doutorado deverão basear-se em trabalho 

de pesquisa e revelar domínio do tema, da metodologia e da literatura relevante, bem como 

capacidade de sistematização e de independência de pensamento por parte do estudante. 

 

Parágrafo Único. A dissertação e a tese deverão oferecer contribuição à área de 

conhecimento em que se situa. 

 

Art. 55º O Orientador deverá requerer ao Colegiado as providências necessárias para a 
defesa da dissertação e de tese. 

 

§1º Caberá ao estudante a responsabilidade de reproduzir e entregar um exemplar da sua 

dissertação ou de sua tese para cada membro da Banca Examinadora da Dissertação. 

 

§2º A dissertação e a tese deverão ser entregue na secretaria do Programa de Pós- 
graduação em Psicologia, com prazo mínimo de 30 dias, antes da data marcada para a defesa. 

 

Art. 56º A defesa da dissertação ou a defesa da tese serão efetuadas perante uma Banca 

Examinadora aprovada pelo Colegiado, da qual fará parte o orientador. 

 

Parágrafo Único. A Banca Examinadora da Dissertação será constituída do Orientador e 

de mais 2 (dois) membros, portadores do grau de Doutor, dos quais um não pertencente ao 

quadro da UFSJ, e ainda um membro suplente. A Banca Examinadora da Tese será 

constituída do Orientador e de mais 3 (três) membros, portadores do grau de Doutor, dos  

quais um deverá ser membro do quadro da UFSJ e dois não pertencentes ao quadro da UFSJ. 

Também deverá ter dois membros suplentes. 



 

 

Art. 57º Será considerado aprovado na defesa da dissertação ou tese o candidato que 

obtiver aprovação unânime da Banca Examinadora. 

 

§1º Ficará a cargo da Banca Examinadora, a emissão da ata sobre a atuação do estudante 

na defesa de dissertação ou da tese, explicitando a sua aprovação ou reprovação, a ser lida ao 

final da sessão de defesa, assinada pelos membros da Banca e candidato e, encaminhada à 

secretaria da Pós-graduação, no prazo máximo de 15 dias. 

 

§2º Após sua aprovação pela Banca Examinadora, cumpridas todas as exigências, a 

dissertação ou tese será homologada pelo coordenador de curso, para, em seguida, proceder-se 

aos trâmites próprios para a expedição do diploma. 

 

Art. 58 º O candidato reprovado poderá submeter-se à nova defesa em um  prazo 

mínimo de três meses, a critério da Banca Examinadora, respeitando o limite de prazo para 

conclusão do curso estabelecido neste Regulamento. 

 

Art. 59 º É lavrada a ata da defesa de dissertação, contendo as informações pertinentes e 

o parecer final da Banca Examinadora. 

 

Art. 60 º Aprovada a dissertação ou tese pela Banca, o discente deverá apresentar à 

Coordenação, no prazo máximo de 90 dias, a versão definitiva impressa e em mídia 

removível. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS BOLSAS DE ESTUDO 
 

Art. 61º O Colegiado de Pós-graduação distribuirá as quotas disponíveis de bolsas de 

estudo entre bolsas novas e renovações. 

 

Parágrafo Único. As bolsas são distribuídas segundo critério classificatório definido 

pelo Colegiado de curso, em Resolução especifica para este fim, a ser aplicada pela Comissão 

de Bolsas, após análise das solicitações dos candidatos. 

 
Art. 62º As bolsas de estudo têm a duração máxima estabelecida pelos órgãos 

financiadores, podendo ser interrompidas a critério do colegiado de curso. 

 

TITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS DO PROGRAMA 

 

Art. 63º Compete ao Colegiado decidir sobre os casos omissos neste Regulamento, 
segundo as normas legais estatutárias e regimentais vigentes. 

 

Art. 64º Ressalvados os casos de disposições imperativas superiores, este Regulamento 

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. 65º Revogam-se as disposições em contrário. 

São João del-Rei, 14 de fevereiro de 2017 

Profª Drª Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ 


