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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MESTRADO E DOUTORADO - DA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

 

CAPÍTULO I 

Dos objetivos 

Art. 1o - O Programa de Pós-Graduação em Educação, na área de concentração Educação e 

Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, visa formar profissionais qualificados para o 
ensino e a pesquisa e para outras atividades no campo da educação. 

Art. 2o - O Programa manterá cursos regulares de Doutorado e Mestrado para a obtenção dos 
títulos de Mestre e Doutor em Educação. 

Art. 3º - São dispositivos normativos básicos do Programa: a legislação federal pertinente, o 
Estatuto e o Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o Regulamento dos 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu da mesma instituição, e este Regulamento. 

CAPITULO II 

Da organização administrativa 

Art. 4º - O Programa de Pós-Graduação em Educação está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação e ao Departamento de Educação da PUC-Goiás. 

 Art. 5º - O PPGE compõe-se dos seguintes órgãos: 

I. Coordenação do Programa, como órgão executivo; 

II. Coordenação de Linhas de Pesquisa, como órgão executivo auxiliar; 

III. Colegiado do Programa, como órgão consultivo e deliberativo. 

 Art. 6o - A Coordenação do Programa será exercida pelo Coordenador e, em seus impedimentos, 
pelo Vice-Coordenador. 

§ 1º - O Coordenador e o Vice serão escolhidos pelo Colegiado entre os professores 
permanentes do Programa e designados pela Reitoria da Universidade; 

§ 2º - A duração do mandato do Coordenador e do Vice-coordenador será de três anos, 
admitindo-se a recondução por mais um mandato. 

Art. 7o - O Coordenador do Programa tem as seguintes atribuições: 

I- Responder pelas atividades e assuntos administrativos e pedagógicos do Programa; 

II - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa; 

III - Coordenar os processos de seleção e de admissão dos candidatos aos cursos de Mestrado e 
de Doutorado ou delegar esta atribuição a um professor membro do Colegiado; 

IV - Decidir sobre pedidos de transferência, trancamento e cancelamento de matrículas, 
conforme critérios previstos no Regulamento; 

V – Decidir, em conformidade com as Linhas de Pesquisa, sobre a admissão de alunos especiais e 
extraordinários no Programa; 
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VI – Acompanhar processos que envolvem a distribuição e renovação de bolsas de estudos, 
conforme critérios estabelecidos pelos órgãos de fomento e pelo Colegiado; 

VII - Acompanhar com os orientadores o desempenho dos alunos; 

VIII – Encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para emissão de Portaria, a 
composição das Bancas de Qualificação e Bancas Examinadoras de dissertação e de tese aprovadas pelo 
Colegiado; 

IX - Responder pelo andamento do Programa perante a Vice-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa e as agências de fomento; 

X - Coordenar a elaboração do relatório anual do Programa e encaminhá-lo aos órgãos 
competentes; 

XI – Responsabilizar-se pela execução de todas as disposições previstas no Regulamento do 
Programa; 

XII - Representar o Programa em reuniões, encontros e outros eventos, locais e nacionais; 

Art. 8o - Compete ao Vice-coordenador do Programa substituir o coordenador em seus 
impedimentos. 

Art. 9º - O Programa está organizado em linhas de pesquisa, cuja função é articular as atividades 
de formação por meio das disciplinas, dos projetos de pesquisa dos docentes e discentes e de outras 
ações formativas, visando a consecução dos seus objetivos. 

Parágrafo único - Cada Linha de Pesquisa terá um coordenador, escolhido entre os docentes que 
a compõem, cujo mandato será de três anos, coincidindo com o mandato do coordenador do Programa. 

Art.10º - São atribuições do coordenador de Linha de Pesquisa: 

I – Convocar e coordenar reuniões com os integrantes da Linha; 
II – Assegurar, junto com os docentes integrantes da Linha, a articulação das atividades 
formativas em função dos objetivos do Programa; 
III - Decidir com os pares a respeito da distribuição de disciplinas em cada semestre letivo; 
IV - Acompanhar o planejamento e execução de projetos que envolvam mais de um pesquisador 
da Linha; 
V - Discutir casos específicos de orientandos em relação ao andamento das dissertações e teses; 
VI – Organizar e coordenar o colóquio anual da Linha de Pesquisa. 
 

 Art. 11 - O Colegiado, órgão de natureza consultiva e deliberativa, tem por objetivo discutir e 
decidir, de forma compartilhada, sobre questões pedagógicas, curriculares e administrativas, em função 
dos objetivos do Programa. 

§ 1º - O Colegiado será constituído por todos os professores permanentes credenciados do 
Programa, pelo diretor da Unidade Acadêmico Administrativo da Educação e por dois representantes 
discentes, um do Doutorado, um do Mestrado. 

§ 2º - Os representantes discentes, titulares e respectivos suplentes, no Colegiado, serão eleitos 
anualmente, na segunda quinzena do mês de agosto, pelos seus pares, preferentemente entre os 
matriculados no segundo semestre do curso, sendo a duração de seu mandato de um ano. 

Art. 12 - O Colegiado do Programa tem as seguintes atribuições: 
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I - Aprovar a programação semestral de disciplinas obrigatórias e eletivas e apreciar os planos de 
ensino e as propostas das demais atividades acadêmicas indicadas pelas linhas de pesquisa; 

II. Aprovar a criação de novas linhas de pesquisa e disciplinas e o cancelamento ou alteração das 
existentes; 

III - Aprovar a inclusão ou desligamento de docentes do Programa, observados os critérios 
estabelecidos pela Política de Pós-Graduação da PUC Goiás e pela CAPES para a constituição do corpo 
docente em Programas de pósgraduação stricto sensu; 

IV - Aprovar a indicação de nomes para composição de Bancas de Qualificação e Bancas 
Examinadoras de dissertação ou tese; 

V – Deliberar sobre o aproveitamento de disciplinas anteriormente cursadas em cursos de pós-
graduação de outras instituições devidamente credenciadas; 

VI – Decidir sobre a prorrogação de prazos solicitados pelos discentes, em casos especiais e 
justificados; 

VII – Estabelecer o número de vagas para o curso e o período de Seleção e Admissão de 
candidatos ao Programa, considerando as possibilidades e condições de funcionamento do curso; 

VIII - Indicar a Comissão de Seleção e Admissão de candidatos ao Programa; 

IX - Homologar o resultado do processo de seleção, inclusive a indicação do orientador de 
dissertação ou tese de cada aluno; 

X - Deliberar sobre questões didático-pedagógicas relativas ao Programa; 

XI - Assegurar, mediante processo permanente de avaliação, a qualidade das atividades do 
Programa; 

XII - Contribuir na elaboração do relatório anual do Programa; 

XIII – Deliberar e aprovar alterações a serem introduzidas no Regulamento do Programa, ou 
sobre casos omissos. 

CAPITULO III 

Da organização pedagógico-curricular 

Art. 13 – Os cursos de Mestrado e de Doutorado serão organizados em torno da área de 
concentração: Educação e Sociedade, com três Linhas de Pesquisa, a saber: Teorias da Educação e 
Processos Pedagógicos; Estado, Políticas e Instituições Educacionais; Educação, Sociedade e Cultura. 

§ 1o – As Linhas de Pesquisa, visando a integração entre ensino e pesquisa, terão como 
atribuição a seleção e a organização das disciplinas obrigatórias e eletivas, a realização dos seminários 
de pesquisa, o planejamento das atividades supervisionadas e as atividades de orientação de 
dissertações e teses, bem como a aprovação dos planos de ensino das disciplinas oferecidas.  

§ 2º - A criação de nova linha de pesquisa dependerá da avaliação do desenvolvimento das 
pesquisas do Programa e de entendimento entre docentes interessados em iniciar novo campo de 
investigação. 

Art. 14 - A estrutura curricular do Programa (Mestrado e Doutorado) será constituída de três 
componentes: a) Núcleo de Estudos Básicos; b) Núcleo de Estudos Temáticos; c) Núcleo de Estudos 
Orientados. 
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§ 1o - O Núcleo de Estudos Básicos compõe-se de disciplinas obrigatórias visando a propiciar aos 
alunos uma base comum de conhecimentos associada ao conteúdo das Linhas de Pesquisa. 

§ 2o - O Núcleo de Estudos Temáticos compõe-se das disciplinas optativas, comuns ao Mestrado 
e ao Doutorado, visando complementação da formação teórica ou aprofundamento de estudos 
decorrentes de necessidades emergentes dos projetos de pesquisa dos alunos. 

I - As disciplinas optativas serão escolhidas pelo aluno de acordo com o Plano de Estudos 
organizado de comum acordo com o orientador. 

II – O aluno poderá cursar disciplinas em outro Programa de Pós-Graduação stricto sensu da PUC 
Goiás e de outras instituições credenciadas, que poderão ser aproveitadas apenas como disciplinas 
optativas. 

III – Poderão ser ministrados cursos em tempo condensado, com duração de 15 ou 30 horas, 
cujos créditos serão computados como disciplina optativa ou Atividades Supervisionadas. 

IV – Poderão ser organizados Grupos de Estudo, integrados por alunos de uma ou mais Linhas, 
em caráter temporário, com duração de 15, 30 ou 60 horas, com a finalidade de aprofundamento de 
estudos temáticos, cujos créditos serão computados como disciplina optativa ou Atividades 
Supervisionadas. 

§ 3o - O Núcleo de Estudos Orientados compõe-se da disciplina “Seminários de Pesquisa” e das 
Atividades Supervisionadas. 

I - As disciplinas “Seminários de Pesquisa I, II, III e IV”, previstas na estrutura curricular do 
Programa, oferecidas em cada Linha de Pesquisa, destinam-se a promover a integração entre ensino e 
pesquisa e a discussão das bases teórico-metodológicas dos projetos de pesquisa, visando o 
desenvolvimento da capacidade de análise e de crítica, do rigor investigativo e da criatividade dos 
alunos. 

II - As Atividades Supervisionadas são atividades formativas relacionadas com o 
desenvolvimento dos projetos de pesquisa dos alunos, a saber: publicação de livro ou capítulo de livro, 
artigos, trabalhos em Anais, participação em Grupos de Estudo (desde que não computados como 
disciplina), estudos independentes com relatório, conferências ministradas, participação em atividades 
de orientação coletiva feitas em caráter sistemático, participação em eventos científicos com relatório, 
participação em projetos de pesquisa com relatório semestral, organização de eventos científicos e 
outras atividades atestadas pelo orientador, conforme Resolução Normativa interna. 

§ 4o – Anualmente, será realizado o Seminário Integrado de Pesquisa do PPGE visando a 
apresentação das pesquisas em andamento, desenvolvidas por mestrandos e doutorandos. 

Art. 15 – O processo de orientação e de apresentação da dissertação e da tese está 
regulamentado no Capítulo VII deste Regulamento. 

Art. 16 – O Curso de Mestrado terá o total de 32 créditos, assim distribuídos: 

a) Disciplinas – Mínimo de 16 créditos (4 disciplinas), sendo 8 créditos correspondentes a 2 
disciplinas obrigatórias do Núcleo de Estudos Básicos, sendo que uma corresponda à Linha de Pesquisa à 
qual estão vinculados, e 8 créditos correspondentes a 2 disciplinas optativas do Núcleo de Estudos 
Temáticos. 

b) Seminários de Pesquisa I e II – 4 créditos 

c) Atividades Supervisionadas – 4 créditos 
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d) Dissertação – 8 créditos 

Art. 17 – O Curso de Doutorado terá o total de 64 créditos, assim distribuídos: 

a) Disciplinas – mínimo de 12 créditos (3 disciplinas), sendo 8 créditos correspondentes a 2 
disciplinas obrigatórias do Núcleo de Estudos Básicos e 4 créditos correspondentes a 1 disciplina 
optativa do Núcleo de Estudos Temáticos. 

b) Seminários de Pesquisa III e IV – 4 créditos 

c) Atividades Supervisionadas – 4 créditos 

d) Tese – 12 créditos 

e) Créditos do Mestrado – 32 créditos  

§ 1º – O Programa considerará integralizados os créditos de doutorado para alunos que 
concluíram curso de mestrado em outros cursos de pós-graduação cujo histórico escolar registra 
número créditos inferior a 32.  

§ 2º - Alunos do doutorado provenientes de cursos de mestrado em outras áreas do 
conhecimento deverão cursar duas disciplinas optativas, das quais uma deverá ser escolhida dentre as 
disciplinas obrigatórias do mestrado, em comum acordo com o orientador. 

Artigo 18 – Cada crédito corresponderá a 15 horas.  
Artigo 19 – O colegiado poderá aceitar equivalência de créditos para disciplinas optativas 

cursadas em Programas de pós-graduação credenciados de outra instituição, desde que o aluno tenha 
obtido, no mínimo, o conceito B ou equivalente, até o limite de duas para o Mestrado e uma para o 
Doutorado. 

Artigo 20 - O prazo de duração dos cursos será de dois anos e meio para o Mestrado, e de três 
anos e meio para o Doutorado, contados a partir da data da matrícula até a defesa da dissertação ou 
tese. 

Parágrafo único – O prazo para a defesa da dissertação ou tese poderá ser prorrogado por até 
seis meses, para o Mestrado e Doutorado, mediante solicitação justificada do aluno, parecer do 
orientador e aprovação pelo Colegiado. 

CAPITULO IV 

Do Corpo Docente 

Artigo 21- O corpo docente do Programa será composto por professores vinculados às Unidades 
Acadêmico-Administrativas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás ou a outras instituições de 
educação superior, com titulo de Doutor na área da Educação ou em áreas afins. 

Artigo 22 – O corpo docente é composto por três categorias de docentes: 

I – docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do Programa; 

II – docentes visitantes; 

III – docentes colaboradores. 

§ 1o - Os professores permanentes serão admitidos após processo interno de credenciamento, 
conforme normas da Universidade e, no que couber, regulamentação própria do Programa.  
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§ 2o - Dos professores permanentes vinculados ao Programa serão exigidos, no mínimo, 80% da 
carga horária de 40h, a serem dedicadas ao ensino, pesquisa e orientação de dissertações e teses, além 
de outros encargos relacionados com atividades do curso.  

§ 3o - A permanência do professor no quadro de docentes dependerá de avaliação de 
desempenho realizada pelo Colegiado, conforme regulamentação interna do Programa. 

§ 4º - São considerados docentes visitantes os docentes ou pesquisadores com vínculo funcional 
com outras instituições que sejam liberados das atividades correspondentes a esse vínculo para 
colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em projeto de 
pesquisa e/ou atividades de ensino no Programa, permitindo-se que atuem como orientadores e em 
atividades de extensão. 

I – Enquadram-se nesta categoria os docentes que, atendendo ao estabelecido neste parágrafo, 
tenham sua atuação no Programa viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a 
instituição ou por bolsa concedida, para esse fim, por essa instituição ou agência de fomento. 

§ 5º - São considerados docentes colaboradores, conforme artigo 4º da Portaria/CAPES n. 
068/2004, os demais membros do corpo docente que não atendam a todos os requisitos exigidos para 
os docentes permanentes ou visitantes, mas participem de forma sistemática no desenvolvimento de 
projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou de orientação de estudantes, 
independentemente do fato de possuírem ou não vinculo com a instituição. 

§ 6o – Os professores permanentes terão, cada um, o máximo de oito orientandos, exceto os 
recém-credenciados que, na primeira atribuição de orientandos, receberão dois, na segunda mais dois 
e, a partir da terceira atribuição, o número máximo previsto neste parágrafo. 

CAPITULO V 

Da inscrição, seleção e matrícula 

Artigo 23 - O número de vagas para os cursos de Mestrado e Doutorado será definido pelo 
Colegiado em cada processo de seleção de novos alunos, levando em conta, principalmente, a relação e 
disponibilidade orientando/orientador. 

Artigo 24 - A seleção dos candidatos será realizada por Comissão indicada pelo Colegiado e 
designada pelo Coordenador do Programa. 

Parágrafo único - O Programa publicará, com a antecedência necessária, edital para divulgação 
dos requisitos e informações necessárias aos interessados. 

Artigo 25 - A inscrição ao processo de seleção no Mestrado será requerida pelo candidato com 
apresentação dos seguintes documentos: 

I - Formulário de inscrição fornecido pela Secretaria do Programa; 

II – Carteira de identidade (cópia); 

III - Uma fotografia 3x4; 

IV - Curriculum Vitae no modelo Lattes; 

V - Cópia do Diploma do curso de graduação; 

VI - Memorial constando breve descrição do percurso intelectual e profissional do candidato, 
incluindo a justificativa das razões que levaram a se inscrever no Programa; 
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VII – Pré-projeto de pesquisa mencionando a vinculação a uma das linhas de pesquisa e projetos 
de professores do Programa. 

Artigo 26 - A inscrição ao processo de seleção no Doutorado será requerida pelo candidato com 
apresentação dos seguintes documentos: 

I - Formulário de inscrição fornecido pela Secretaria do Programa; 

II. - Uma fotografia 3x4; 

III - Carteira de identidade (cópia); 

IV - Curriculum Vitae no modelo Lattes; 

V - Cópia do Diploma do curso de graduação; 

VI – Cópia do Diploma do Mestrado; 

VII – Cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 

VIII - Memorial do percurso intelectual e profissional do candidato, incluindo a justificativa das 
razões que levaram a se inscrever no Programa; 

IX – Pré-projeto de pesquisa. 

Artigo 27 - O processo de seleção ao Mestrado constará de: 

I - Prova escrita de conhecimento específico em educação; 

II – Análise do Pré-projeto de pesquisa, do Curriculum Vitae e do Memorial; 

III - Entrevista. 

Artigo 28 - O processo de seleção ao Doutorado constará de: 

I – Prova escrita de conhecimento específico em educação; 

II - Prova de compreensão de texto em duas línguas estrangeiras; 

III – Análise do Pré-projeto de pesquisa, do Curriculum Vitae e do Memorial; 

IV - Entrevista. 

Parágrafo Único – Será considerada a proficiência em Língua Estrangeira realizada no Mestrado, 
mediante documento comprobatório. 

Artigo 29 - Os candidatos aprovados serão listados em ordem alfabética, conforme o número de 
vagas estabelecido pelo Curso. 

Artigo 30 - Os resultados do exame de seleção são irrecorríveis. 

Artigo 31 - O candidato aprovado na seleção fará sua matrícula regular no curso de Mestrado ou 
Doutorado. 

Artigo 32 – Não serão admitidas transferências de alunos provenientes de outros programas de 
Pós-graduação. 

Artigo 33 – O aluno desligado deste Programa pelo descumprimento das normas previstas no 
Regulamento poderá submeter-se a novo processo seletivo e, sendo aprovado, solicitar aproveitamento 
de todos os créditos cursados anteriormente, que dependerá de compatibilização com a estrutura 
curricular em vigor. 
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Artigo 34 – O Programa aceita candidatos a pós-doutorado, conforme normas estabelecidas em 
regulamentação específica. 

CAPÍTULO VI 

Do corpo discente 

Artigo 35 - O Corpo Discente do Programa será constituído pelos alunos regularmente 
matriculados, alunos especiais e alunos extraordinários. 

§ 1o - Alunos regulares são os matriculados no Programa, realizando atividades curriculares ou 
em fase de orientação de dissertação. 

§ 2o - Alunos especiais são os matriculados em um outro Programa de Pós-Graduação do mesmo 
nível e aceitos no Programa, a critério do Colegiado. 

§ 3o - Alunos extraordinários são os que, tendo concluído a graduação, desejam cursar 
disciplinas eletivas do Programa, limitadas a duas, uma por semestre, desde que haja vagas na disciplina 
e que a matrícula seja aceita pelo professor da disciplina. 

§ 4º - O aluno extraordinário vinculado ao Programa, após submeter-se ao processo seletivo e 
sendo aprovado, poderá requerer aproveitamento de créditos cursados nessa condição. 

CAPÍTULO VII 

Da dissertação e da tese 

Artigo 36 – Após a matrícula, o aluno regular terá um orientador de dissertação ou tese, 
indicado pela Linha de Pesquisa em que o aluno esta matriculado, considerando-se as vagas de 
orientação disponíveis por docente e o tema do projeto em relação à área de investigação do docente. 

§ 1º - A substituição de orientador poderá ocorrer, tanto por iniciativa do orientador como do 
orientando, até o final do primeiro ano de matrícula do aluno, nos seguintes casos: mudança de tema do 
projeto de pesquisa por parte do aluno, dificuldades de relacionamento ou desacordo de orientação 
teórica ou metodológica entre orientador e orientando, ou outro motivo a ser diligentemente avaliado 
pela Linha de Pesquisa ou, no caso em que a substituição envolva mudança do aluno para outra Linha, 
pelo Colegiado. 

§ 2º - A substituição somente ocorrerá quando houver professor com disponibilidade de vaga e 
com o consentimento deste em assumir a orientação. 

§ 3º - Na orientação da dissertação ou tese, com a concordância do orientador, os alunos 
poderão contar com a colaboração de um co-orientador, o qual, no entanto, não poderá substituir o 
orientador, a não ser em casos excepcionais, com a anuência do Colegiado. 

Artigo 37 - São atribuições do orientador de dissertação ou tese: 

I - Orientar o plano de estudos e a atividade investigativa do aluno, conforme previsto neste 
Regulamento. 

II – Estabelecer, junto ao orientando, cronograma de trabalho que assegure o cumprimento das 
atividades necessárias ao desenvolvimento dos estudos, da realização e conclusão da pesquisa e da 
redação da dissertação ou tese. 

III - Acompanhar e avaliar a execução de atividades supervisionadas, conforme Resolução 
Normativa interna. 



 

9 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA  DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 
Av. Universitária, 1069 ● Setor Universitário  
Caixa Postal 86 ● CEP 74605-010 
Goiânia ● Goiás ● Brasil  
Fone: (62) 3946.1021 l Fax: (62) 3946.1397 
www.pucgoias.edu.br l prograd@pucgoias.edu.br 

IV – Definir as datas do Exame de Qualificação e da defesa da dissertação ou tese, conforme 
Artigo 35, salvo situações especiais previstas neste Regulamento. 

V - Presidir a Banca de Qualificação e a Banca Examinadora da dissertação ou tese. 

Artigo 38 - Para obter o grau de Mestre ou Doutor, o aluno deverá completar 32 e 64 créditos, 
respectivamente, conforme a estrutura curricular do Programa, e ser aprovado na defesa da dissertação 
ou tese, em sessão pública. 

Artigo 39 - O candidato ao título de mestre ou doutor deverá ser aprovado em Exame de 
Qualificação e demonstrar proficiência em línguas estrangeiras. 

Artigo 40 - O Exame de Qualificação será realizado após a conclusão dos créditos em disciplinas 
e em atividades supervisionadas e versará sobre o conteúdo da dissertação ou tese, que deverá estar 
em fase adiantada de elaboração. 

§ 1o - O Exame de Qualificação, para o Mestrado e Doutorado, será realizado por banca de três 
professores doutores, incluindo o orientador, e destinar-se-á à avaliação do conteúdo apresentado pelo 
candidato, tendo em vista contribuir no aprimoramento do trabalho em termos de relevância da 
problemática estudada, do embasamento teórico, da metodologia adotada e da estrutura do texto 
pretendida. 

§ 2º - O aluno que não for aprovado no exame de qualificação deverá submeter-se a novo 
exame no prazo máximo de 60 dias após o primeiro; a reprovação no segundo exame resulta em 
desligamento automático do curso, perdendo o direito de defesa. 

§ 3º - No Doutorado, o orientador poderá incluir um quarto membro convidado para compor a 
banca do Exame de Qualificação.  

Artigo 41 – O exame de proficiência em língua estrangeira, obrigatório para todos os alunos do 
Curso de Mestrado, será realizado até o final do primeiro ano do curso. 

§ 1o - Serão aceitas inscrições para os idiomas inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. 

§ 2º - Será exigida apenas uma língua estrangeira. 

§ 3º - Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota mínima 7,0 (sete) no exame de 
proficiência; será aprovado com restrições o aluno que obtiver nota entre 5,0 e 6,9, caso em que terá 
que submeter-se a outra avaliação até o final do terceiro semestre do curso. 

§ 4º - O aluno reprovado na segunda avaliação deverá apresentar, antes do exame de 
qualificação, certificado de curso em língua estrangeira expedido por instituições de ensino de línguas 
legalmente reconhecidas. 

Artigo 42 – O exame de proficiência em língua estrangeira, obrigatório para todos os candidatos 
ao Doutorado, será exigido como requisito de aprovação no processo de seleção. 

§ 1º - Será exigida proficiência em duas línguas estrangeiras, aproveitando-se a realizada no 
Mestrado. 

§ 2º - A declaração de proficiência em língua estrangeira obtida no Mestrado, expedida pelo 
Programa em que realizou a prova, deverá ser anexada aos documentos apresentados na inscrição para 
o processo seletivo. 
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§ 3º - Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima 7,0 (sete) no exame de 
proficiência; será aprovado com restrições o candidato que obtiver nota entre 5,0 e 6,9, caso em que 
terá que submeter-se a outra avaliação até o final do segundo semestre do curso. 

§ 4º - O aluno reprovado na segunda avaliação deverá apresentar, antes do exame de 
qualificação, certificado de curso em língua estrangeira expedido por instituições de ensino de línguas 
legalmente reconhecidas. 

Artigo 43 - A dissertação ou tese será entregue na Secretaria do Programa em seis exemplares 
(Mestrado) e oito exemplares (Doutorado), acompanhada de requerimento para realização da defesa e 
indicação da data e dos nomes da Banca Examinadora. 

Artigo 44 - A Banca Examinadora, sugerida pelo orientador, aprovada pelo Colegiado e 
designada pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, será composta, no Mestrado, por três 
docentes, no Doutorado, por cinco docentes, todos com título de Doutor. 

§ 1º - No Mestrado, um dos membros da Banca será o orientador, a quem caberá presidir a 
sessão, outro pertencente ao Programa e o terceiro, a outra instituição de ensino; no Doutorado, um 
dos membros será o orientador, a quem caberá presidir a sessão e, em relação aos demais membros, 
dois pertencentes ao Programa e dois a outra instituição de ensino. 

§ 2º - Tanto para as bancas de Mestrado como de Doutorado, serão convidados dois suplentes, 
um deles obrigatoriamente pertencente a outra instituição de ensino. 

Artigo 45 - A defesa será realizada em sessão pública, com o registro em ata da aprovação ou 
reprovação do aluno pela banca examinadora. 

§ 1º - Após exposição inicial do candidato, em um tempo não superior a vinte minutos, cada um 
dos membros da Banca terá vinte minutos, prorrogáveis a critério do presidente, para argüir o 
candidato, que disporá do mesmo tempo para responder ao examinador. 

§ 2º - Caso os membros da banca, mesmo com a tese ou dissertação aprovadas, peçam ao pós-
graduando correções no texto, o pedido deverá ser registrado na ata da defesa. Neste caso, o pós-
graduando terá trinta dias, após a data da defesa, para entregar a tese ou dissertação revisadas na 
Secretaria do Programa, após concordância do orientador. 

§ 3º – Para os efeitos deste artigo, os critérios de aprovação do candidato na defesa de tese ou 
dissertação serão os seguintes:  

a) Aprovado com distinção (trabalho original, de alta relevância científica, cumprindo 
exemplarmente as exigências acadêmicas tanto formais como de conteúdo); 
b) Aprovado (o trabalho cumpre as exigências acadêmicas, necessitando modificações formais 
e/ou de conteúdo); 
c) Reprovado. 

 
Artigo 46 - Será conferido o grau de Mestre ou Doutor em Educação ao aluno que: 

I. - Completar o número de créditos exigidos pelo curso. 

II. - For aprovado na defesa pública da tese ou dissertação. 

CAPITULO VIII 

Da Freqüência e Avaliação 



 

11 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA  DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 
Av. Universitária, 1069 ● Setor Universitário  
Caixa Postal 86 ● CEP 74605-010 
Goiânia ● Goiás ● Brasil  
Fone: (62) 3946.1021 l Fax: (62) 3946.1397 
www.pucgoias.edu.br l prograd@pucgoias.edu.br 

Artigo 47 - A freqüência às atividades do Programa é obrigatória, exigindo-se o mínimo de 75% 
das horas previstas em cada disciplina. 

Artigo 48 - O aluno que necessitar interromper temporariamente seus estudos, poderá solicitar 
o trancamento da matrícula até 30 dias após o início das aulas, devendo ter a aprovação do orientador. 

Parágrafo único – O tempo de trancamento será computado para fins de integralização 
curricular. 

Artigo 49 - O aluno que por dois semestres consecutivos deixar de comparecer ao curso, sem 
motivo justificado, será desvinculado do Programa após deliberação do Colegiado. 

§ 1o – Igualmente, após deliberação do Colegiado, será desvinculado o aluno que: 

I - for reprovado em duas disciplinas num mesmo período letivo ou em três disciplinas durante a 
integralização dos créditos. 

II - não apresentar ao orientador nos prazos previstos, o material escrito a ser encaminhado 
para exame de qualificação. 

III – não comparecer às sessões de orientação marcadas pelo orientador, sem justificativa, em 
período superior a 30 dias. 

IV – for reprovado pela segunda vez no exame de qualificação, no doutorado ou mestrado. 

V – apresentar trabalho em que for comprovado plágio no todo ou em parte. 

Artigo 50 - A avaliação das atividades do curso será expressa por notas variando de 0 (zero) a 10 
(dez), em cada uma das disciplinas ou atividades curriculares. 

§ 1o - Para receber os créditos correspondentes às disciplinas e atividades supervisionadas, o 
aluno deverá obter nota mínima 7.0 (sete). 

§ 2º - O prazo máximo para a entrega de trabalhos escritos pelos alunos, após o encerramento 
das aulas da disciplina, é de 60 dias, sendo reprovados que o descumprirem. 

§ 3º - Os professores terão o prazo de 30 dias, após a entrega dos trabalhos, para entregar as 
notas correspondentes à secretaria do Programa. 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais 

Artigo 51 - Os alunos que por qualquer motivo não conseguirem concluir o curso poderão 
requerer certificado correspondente aos estudos realizados, segundo a legislação em vigor e as normas 
da Universidade. 

Artigo 52 - O Colegiado do Programa poderá emitir resoluções que facilitem a implementação 
das normas previstas neste Regulamento em função das especificidades do seu projeto pedagógico. 

Artigo 53 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, 
cabendo recurso ao CEPEA - Conselho de Ensino e Pesquisa, Extensão e Administração, da PUC Goiás, 
através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Artigo 54 - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 
 
 


