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RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 18, DE 16 DE JULHO DE 2019 

Dispõe sobre atualização de Regulamento 
Específico do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Psicologia. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) E REITOR DA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB), no uso de suas atribuições estatutárias e 

considerando o Parecer nº 11/2019 da Câmara de Ensino do Consepe, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar, conforme anexo desta resolução, as atualizações do Regulamento Específico 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, vinculado à Escola de Saúde e Medicina, 
desta Universidade. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e estão revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Jardelino Menegat 
Reitor
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ANEXO DA RESOLUÇÃO N.º 18/2019-CONSEPE/UCB 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA 

CAPÍTULO I 

Disposições Iniciais 

Art. 1º O presente Regulamento disciplina a organização e o funcionamento do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Psicologia, no âmbito da Universidade Católica de Brasília (UCB). 

Parágrafo único. O Programa é regido por este Regulamento e pelo Regulamento Geral de Pós-

Graduação Stricto Sensu, aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe), 

respeitadas as disposições constantes de seu Estatuto Geral e da legislação específica vigente. 

CAPÍTULO II 

Objetivos do Programa 

Art. 2º O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da UCB tem como objetivos: 

I - formar mestres e doutores qualificados para o desenvolvimento de atividades de docência 

e pesquisa na área de Psicologia; 

II - assegurar a formação científico-acadêmica em uma perspectiva integradora, que permita aos 

estudantes discutir e elaborar os principais problemas epistemológicos, teóricos, metodológicos, 

práticos e éticos que caracterizam o debate interdisciplinar em Psicologia; 

III - desenvolver pesquisa científica, numa perspectiva crítica, visando contribuir com a produção 

de conhecimento em Psicologia e com o aprimoramento da ação profissional e acadêmica 

socialmente comprometida; 

IV - atender ao público-alvo da região Centro-Oeste, oferecendo-lhe um Programa diferenciado 

pela sua concepção e articulação. 

CAPÍTULO III 

Da Organização do Programa 

Art. 3º O Programa é de natureza acadêmica e compreende uma área de concentração – Saúde, 

Cultura e Desenvolvimento Humano – com três (3) linhas de pesquisa:  

I - Saúde Mental e Ações Terapêuticas. 

II - Cultura Contemporânea e Relações Humanas. 
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III - Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais. 

Parágrafo único. A organização curricular e a vinculação das disciplinas dos professores e dos 

estudantes se dão em consonância com esta área de concentração e suas respectivas linhas de 

pesquisa, conforme disposto nos demais artigos deste Regulamento. 

Art. 4º O Programa desenvolve as seguintes atividades:  

I - disciplinas obrigatórias e eletivas; 

II - estudos individuais e em equipe;  

III - projetos e práticas de pesquisa;  

IV - seminários; 

V - estágios; 

VI - eventos de integração com a graduação em Psicologia e áreas afins; 

VII - atividades de integração com a extensão universitária; 

VIII - atividades de integração com os cursos de especialização em áreas afins. 

Art. 5º A organização curricular do Programa apresenta-se estruturada em três (3) grandes núcleos: 

I - Tronco Comum, que tem como objetivo assegurar a formação científico/acadêmica básica, 

sendo constituído por disciplinas obrigatórias e optativas; 

II - Domínio Específico, cujo objetivo é de propiciar o aprofundamento teórico-metodológico 

na linha de pesquisa escolhida pelo estudante, em consonância com o objeto de estudo focalizado, 

sendo composto por disciplinas optativas da referida linha; 

III - Domínio Conexo, com o objetivo de ampliar a formação e propiciar a integração do 

conhecimento teórico com outras linhas de pesquisa e áreas relacionadas ao objeto de estudo 

focalizado, sendo composto por disciplinas das linhas diferentes da escolhida pelo estudante, 

todas optativas. 

§ 1º O número de créditos a ser cursado pelo estudante em cada núcleo está disposto no Artigo 7º 

deste Regulamento. 

§ 2º No âmbito do domínio conexo, o estudante pode, eventualmente, cursar disciplinas de outro 

Programa, com o devido assentimento de seu orientador e da coordenação de ambos os Programas. 

Art. 6º Ao ingressar no Programa, o estudante regular é designado para uma linha de pesquisa na 
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qual deve desenvolver seus estudos. 

Art. 7º O Programa estabelece os seguintes requisitos para a obtenção do grau de mestre: 

I - integralização de, pelo menos, vinte e quatro (24) créditos em disciplinas obrigatórias e 

optativas, assim distribuídos, conforme os três (3) núcleos: 

a) Tronco Comum: doze (12) créditos, sendo oito (8) créditos referentes a duas (2) Disciplinas 

Obrigatórias específicas do Programa (cada uma com quatro (4) créditos) e quatro (4) créditos 

referentes a uma disciplina obrigatória comum a todos os programas de pós-graduação da UCB – 

Epistemologia. 

b) Domínio Específico: oito (8) créditos correspondentes a duas (2) disciplinas optativas da linha 

de pesquisa do estudante. 

1. Dentre as disciplinas optativas, o estudante pode cursar a disciplina de Pesquisa na sua própria 

linha, mediante proposta e sob acompanhamento do professor orientador e/ou de outro 

professor que o orientador indique. 

c) Domínio Conexo: quatro (4) créditos correspondentes a uma (1) disciplina optativa de linha(s) 

de pesquisa diferente(s) daquela do estudante ou, eventualmente, de outro programa da UCB. 

II - qualificação, com aprovação, do seu projeto de dissertação, totalizando quatro (4) créditos e 

sessenta (60) horas/aula; 

III - submissão de manuscrito de artigo científico, derivado da pesquisa da dissertação, para 

publicação em periódico científico com corpo editorial, revisor e referido pelo Qualis com 

classificação igual ou superior a B3; 

a) A submissão deve ser comprovada por meio da carta de confirmação recebida da revista. 

IV - dissertação defendida em sessão pública e aprovada por Comissão Examinadora, conforme 

disposto no Capítulo VI deste Regulamento, a defesa de dissertação corresponde a quatro (4) 

créditos; 

V - integralização de sessenta (60) horas relativas à realização de atividades complementares 

pontuadas de acordo com critérios específicos para cada uma, conforme o ANEXO ÚNICO deste 

Regulamento e orientações a seguir: 

a) cabe aos orientadores acompanhar o cumprimento da carga horária das atividades 

complementares; 
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b) os certificados de comprovação das atividades são analisados e validados pela Coordenação do 

curso. 

Art. 8º O Programa estabelece os seguintes requisitos para obtenção do grau de doutor: 

I - integralização de, pelo menos, trinta e dois (32) créditos em disciplinas obrigatórias e 

optativas, assim distribuídos, conforme os três (3) núcleos: 

a) Tronco Comum: dezesseis (16) créditos, sendo doze (12) referentes a três (3) disciplinas 

obrigatórias específicas do Programa (cada qual com quatro (4) créditos) e quatro (4) créditos 

referentes a uma disciplina obrigatória comum a todos os programas de pós-graduação da UCB – 

Epistemologia. 

b) Domínio Específico: doze (12) créditos correspondentes a três (3) disciplinas optativas da linha 

de pesquisa escolhida pelo estudante. 

1. Dentre as disciplinas optativas, o estudante pode cursar a disciplina de Pesquisa, mediante 

proposta e sob acompanhamento do professor orientador e/ou de outro professor que o 

orientador indique. 

c) Domínio Conexo: quatro (4) créditos correspondentes a uma disciplina optativa de linha de 

pesquisa diferente da escolhida pelo estudante. 

II -  qualificação, com aprovação do seu projeto de tese, totalizando oito (8) créditos e cento e 

vinte (120) horas/aula; 

III - ter um artigo científico, produzido durante o período de doutoramento, aceito para 

publicação em periódico científico, com corpo editorial, revisor e referido pelo Qualis com 

classificação igual ou superior a B2; 

a) Este artigo pode ser substituído por publicação de livro ou capítulo com avaliação equivalente 

ou superior a B2, pontuada até a data da marcação da defesa. 

IV -  ter pelo menos um segundo artigo, derivado da pesquisa da tese, submetido para publicação 

em periódico científico com corpo editorial, revisor e referido pelo Qualis com classificação igual ou 

superior a B2; 

V -  tese defendida em sessão pública e aprovada por banca examinadora, conforme disposto no 

Capítulo VII deste Regulamento; 

a) A defesa de tese corresponde a oito (8) créditos. 
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VI - integralização de cento e vinte (120) horas relativas à realização de atividades 

complementares pontuadas de acordo com critérios específicos para cada uma, conforme o ANEXO 

ÚNICO deste Regulamento e orientações a seguir: 

a) cabe aos orientadores acompanhar o cumprimento da carga horária das atividades 

complementares; 

b) os certificados de comprovação das atividades são analisados e validados pela Coordenação do 

curso. 

Art. 9º O estudante regular, de mestrado e doutorado, que for bolsista no Programa, deve, 

obrigatoriamente, realizar o Estágio em Docência sem crédito, semestralmente, como 

contrapartida da bolsa. 

§ 1º A cada dois semestres de realização do estágio em docência, um pode ser computado para fins 

de integralização das horas relativas às atividades complementares. 

§ 2º O estudante que não for bolsista pode realizar o estágio, sendo as horas contadas como 

atividades complementares. 

Art. 10. As disciplinas obrigatórias e optativas podem ser cursadas por estudantes especiais ou por 

estudantes regulares de outros programas, conforme as vagas disponíveis e autorização prévia da 

Coordenação do Programa. 

Parágrafo único. As disciplinas de Orientação, Elaboração de Trabalho Final, Pesquisa e Estágio 

Docência são exceções e não podem ser cursadas por estudantes especiais. 

CAPÍTULO IV 

Da Inscrição, Seleção, Admissão e Transferência 

Art. 11. Podem ser admitidos no Programa, mediante aprovação em exame de seleção e na condição 

de estudantes regulares, os candidatos portadores de diploma de nível superior de graduação em 

Psicologia ou em áreas afins, para o nível de mestrado, e, para o nível de doutorado, ser portador 

de título de Mestre em Psicologia ou em áreas afins. 

§ 1º Os candidatos inscritos no processo de seleção devem demonstrar, no exame de língua 

estrangeira, capacidade de leitura e compreensão de textos técnicos, da área de Psicologia, em uma 

(1) língua estrangeira para o mestrado, e em duas (2) para o doutorado, entre o inglês, francês ou 

espanhol. 

§ 2º Fica dispensado desse exame o candidato que apresentar certificado de proficiência, emitido(s) 
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por instituição competente, no(s) referido(s) idioma(s). 

Art. 12. Podem ser admitidos no Programa, na condição de estudantes especiais, portadores de 

diploma em graduação em Psicologia ou em outras áreas do conhecimento, respeitada a existência 

de vagas e a autorização prévia do coordenador. 

CAPÍTULO V 

Dos Requisitos Acadêmicos 

Art. 13. Até o final do seu segundo semestre letivo no mestrado, o estudante regular deve ter 

defendido um projeto de pesquisa a ser desenvolvido como dissertação de mestrado, em 

conformidade com a área de concentração e linha de pesquisa a que é vinculado e com as normas 

do Programa para elaboração de dissertações e teses. 

§ 1º A prorrogação do prazo estabelecido para o Exame de Qualificação pode ocorrer, 

eventualmente, por até um (1) semestre letivo, em virtude de trancamentos, licenças ou problemas 

de saúde ou outras razões devidamente justificadas, desde que solicitado formalmente pelo 

estudante à Coordenação e com a anuência do seu orientador e, quando houver, do coorientador. 

§ 2º A solicitação de agendamento do Exame da Qualificação do Projeto de Dissertação deve ser feita 

formalmente pelo orientador à Secretaria do Programa, com antecedência mínima de quinze (15) 

dias, e acompanhada das seguintes informações: título do projeto, nome do estudante, nome do 

orientador, nome dos integrantes da banca e respectivas instituições de origem, data e hora do 

exame. 

§ 3º A entrega dos exemplares do projeto de dissertação aos membros da banca examinadora é de 

responsabilidade do estudante e deve ocorrer com antecedência mínima de quinze (15) dias da 

data agendada para o Exame de Qualificação. 

Art. 14. Até o final do seu quarto semestre letivo no Programa, o estudante regular deve ter 

defendido sua dissertação de mestrado, em conformidade com o projeto previamente aprovado 

em Exame de Qualificação. 

§ 1º A solicitação de prorrogação do prazo para a defesa de dissertação pode ocorrer, 

eventualmente, desde que atenda às seguintes condições: 

I - não ultrapasse o limite estabelecido pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu; 

II - o estudante solicitante já tenha realizado e sido aprovado no seu Exame de Qualificação; 
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III - seja solicitada formalmente pelo estudante à Secretaria da pós-graduação, com a devida 

anuência do orientador e, quando houver, do coorientador; 

IV - seja devidamente justificada, em função de um dos seguintes motivos: doença ou acidente, 

gravidez de risco ou motivos de força maior que tenham impedido a conclusão da dissertação no 

prazo previsto; 

V - seja acompanhada da documentação correspondente, comprovando as razões 

especificadas na alínea anterior. 

§ 2º A solicitação referida no parágrafo anterior é julgada pela Comissão Interna de Avaliação do 

Programa, que é formada pelo seu coordenador e pelos dois professores mais produtivos no último 

quadriênio de avaliação, em consonância com o conceito CAPES de produção intelectual. 

§ 3º A avaliação pela comissão é norteada pelos seguintes critérios: 

§ 4º A solicitação de agendamento da defesa de dissertação deve ser feita formalmente pelo 

orientador à Secretaria do Programa, com antecedência mínima de trinta (30) dias e acompanhada 

das seguintes informações: título do projeto, nome do estudante, nome do orientador, nomes 

completos e instituições de origem dos integrantes da banca examinadora, data e hora da defesa, 

endereço e número de telefones para contato com membro(s) externo(s) à UCB. 

§ 5º A aprovação na qualificação, apresentação de relatórios referentes às disciplinas de orientação 

e do comprovante de submissão de artigo especificado no Art. 7º deste regulamento são pré-

requisitos para agendamento da defesa de dissertação. 

§ 6º A entrega dos exemplares da dissertação aos membros da banca examinadora é de 

responsabilidade do estudante e deve ocorrer com antecedência mínima de vinte (20) dias da data 

agendada para a defesa. 

Art. 15. A Comissão Examinadora do Exame de Qualificação/Defesa de Dissertação deve ser 

previamente aprovada pelo coordenador do Programa. 

§ 1º Dos três (3) membros da Comissão Examinadora (orientador e dois membros efetivos), pelo 

menos um (1) deve possuir titulação de graduação em Psicologia. 

§ 2º Para a defesa de dissertação, um dos três (3) membros efetivos deve ser do próprio Programa 

(além do orientador) ou professor de outro curso/programa da UCB. 

§ 3º Para a defesa de dissertação, outro membro efetivo deve, necessariamente, ser pesquisador 

vinculado a outra instituição. 
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§ 4º O professor coorientador não pode participar como membro efetivo ou suplente na Comissão 

Examinadora, mas pode dela participar como professor convidado. 

§ 5º Na impossibilidade do orientador presidir a defesa, esse pode ser substituído por outro 

professor do Programa, mediante aprovação do coordenador. 

Art. 16. Na data e horário previamente estipulados para o Exame de Qualificação/ Defesa de 

Dissertação, o mestrando deve fazê-lo oralmente perante a Comissão Examinadora, sendo 

facultativo o uso de recursos audiovisuais. 

§ 1º O tempo de apresentação/defesa do projeto/dissertação pelo mestrando à Comissão é de vinte 

(20) a trinta (30) minutos, sendo arguido em tempo equivalente por cada examinador. 

§ 2º Após a arguição de cada examinador é dado ao mestrando o mesmo tempo de resposta para 

sua defesa. 

§ 3º A ordem das participações dos membros da banca e das respostas do mestrando é definida 

pelo presidente da Comissão, bem como a autorização a quaisquer outras intervenções. 

§ 4º Em caso de ausência de um dos membros efetivos, este necessariamente deve ser substituído 

por um dos suplentes, não sendo aceitos pareceres por escrito, em substituição à presença de um 

dos membros. 

Art. 17. O estudante que obtiver o resultado “Aprovado” na ata de defesa deve entregar, na 

Secretaria do Programa, a versão definitiva de sua dissertação em formato digital (PDF) e seu 

respectivo termo de acessibilidade/confiabilidade assinado, conforme legislação vigente, 

acompanhada do aval de seu orientador, dentro do prazo de trinta (30) dias a partir da data da 

defesa. 

§ 1º  Após o recebimento, os arquivos devem ser enviados ao Sistema de Bibliotecas da UCB pela 

Secretaria do Programa. 

§ 2º Cabe ao aluno o envio da versão final aos membros da comissão examinadora. 

Art. 18. Em caso de reformulação, há a necessidade de reapresentação frente à mesma banca 

examinadora. 

§ 1º Caso haja impedimento por parte de algum dos membros da Comissão Examinadora original, 

esse pode ser substituído na defesa da dissertação reformulada, mediante justificativa previamente 

apresentada à Coordenação do Programa. 

§ 2º A entrega dos exemplares da dissertação reformulada aos membros da banca examinadora é 
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de responsabilidade do estudante e deve ocorrer com antecedência mínima de quinze (15) dias da 

data agendada para a nova defesa. 

§ 3º A não entrega do trabalho reformulado no prazo estipulado implica no desligamento do 

estudante do Programa. 

Art. 19. Até o final do seu quarto semestre letivo no doutorado, o estudante regular deve ter 

defendido um projeto de pesquisa a ser desenvolvido como tese de doutorado, em conformidade 

com a área de concentração e linha de pesquisa a que é vinculado e com as normas do Programa 

para elaboração de dissertações e teses. 

§ 1º A prorrogação do prazo estabelecido para o Exame de Qualificação pode ocorrer, 

eventualmente, por até um (1) semestre letivo, em virtude de trancamentos, licenças ou problemas 

de saúde ou outras razões devidamente justificadas, desde que solicitado formalmente pelo 

estudante à Coordenação do Programa e com a anuência do seu orientador e, quando houver, do 

coorientador. 

§ 2º A solicitação de agendamento do Exame da Qualificação do Projeto de Tese deve ser feita 

formalmente pelo orientador à Secretaria do Programa, com antecedência mínima de trinta (30) 

dias e acompanhada das seguintes informações: título do projeto, nome do estudante, nome do 

orientador, nome dos integrantes da banca e respectivas instituições de origem, data e hora do 

exame. 

§ 3º A entrega dos exemplares do projeto de tese aos membros da banca examinadora é de 

responsabilidade do estudante e deve ocorrer com antecedência mínima de vinte (20) dias da data 

agendada para o Exame de Qualificação. 

Art. 20. Até o final do seu oitavo semestre letivo no doutorado, o estudante regular deve ter 

defendido sua tese de doutorado, em conformidade com o projeto previamente aprovado em Exame 

de Qualificação. 

§ 1º Caso haja necessidade de prorrogação de prazo, a solicitação deve ser encaminhada à 

Coordenação do Programa e julgada pela Comissão Interna de Avaliação, designada pelo 

coordenador do Programa. 

§ 2º A solicitação de agendamento da defesa de tese deve ser feita formalmente pelo orientador à 

Secretaria do Programa, com antecedência mínima de trinta (30) dias. 

§ 3º A aprovação na qualificação, apresentação de relatórios referentes às disciplinas de orientação 

e do comprovante de publicação e submissão de artigo especificado no Art. 8º deste regulamento 
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são pré-requisitos para agendamento da defesa de tese. 

§ 4º A entrega direta dos exemplares da tese aos membros da banca examinadora é de 

responsabilidade do estudante e deve ocorrer com antecedência mínima de trinta (30) dias da data 

agendada para a defesa. 

Art. 21. A Comissão Examinadora do Exame de Qualificação deve ser previamente aprovada pelo 

coordenador do Programa. 

§ 1º Dos três (3) membros da Comissão Examinadora (orientador e dois (2) membros efetivos), pelo 

menos um (1) deve possuir titulação de graduação em Psicologia. 

§ 2º Para a qualificação do projeto de tese, um (1) dos dois (2) membros efetivos deve ser externo 

ao próprio Programa e o outro interno. 

§ 3º O professor coorientador não pode participar como membro efetivo ou suplente na Comissão 

Examinadora, mas pode dela participar como professor convidado. 

§ 4º Na impossibilidade de o orientador presidir a defesa, esse pode ser substituído por outro 

professor do Programa, mediante aprovação do coordenador. 

Art. 22. A Comissão Examinadora da Defesa de Tese deve ser previamente aprovada pelo 

coordenador do Programa. 

§ 1º Dos cinco (5) membros da Comissão Examinadora (orientador e quatro (4) membros efetivos), 

pelo menos dois (2) devem possuir titulação de graduação em Psicologia. 

§ 2º Para a defesa da tese, dois (2) dos cinco (5) membros devem ser externos à UCB. 

§ 3º Pelo menos um dos membros efetivos deve ser vinculado ao Programa. 

4º O professor coorientador não pode participar como membro efetivo ou suplente na Comissão 

Examinadora, mas pode dela participar como professor convidado. 

§ 5º Na impossibilidade de o orientador presidir a defesa, esse pode ser substituído por outro 

professor do Programa, mediante a provação do coordenador. 

Art. 23. Na data e horário previamente estipulado para o Exame de Qualificação/Defesa da Tese, o 

doutorando deve fazê-lo oralmente perante a Comissão Examinadora, sendo facultativo o uso de 

recursos audiovisuais. 

§ 1º O tempo de apresentação/defesa do projeto/tese pelo doutorando à Comissão é de trinta (30) 

a quarenta (40) minutos, sendo arguido em tempo equivalente por cada examinador. 
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§ 2º Após a arguição de cada examinador, é dado ao doutorando o mesmo tempo de resposta para 

sua defesa. 

§ 3º A ordem das participações dos membros da banca e das respostas do doutorando é definida 

pelo presidente da Comissão, bem como a autorização a quaisquer outras intervenções. 

§ 4º Em caso de ausência de um dos membros efetivos, este necessariamente deve ser substituído 

por um dos suplentes, não sendo aceitos pareceres por escrito em substituição à presença de um 

dos membros. 

Art. 24. O estudante que obtiver o resultado “Aprovado” na ata de defesa deve entregar, na 

Secretaria do Programa, a versão definitiva de sua tese em formato digital (PDF) juntamente com o 

termo de acessibilidade/confiabilidade assinado, conforme legislação vigente, acompanhado do 

aval de seu orientador, dentro do prazo de trinta (30) dias a partir da data da defesa. 

§ 1º Após o recebimento, os arquivos devem ser enviados ao Sistema de Bibliotecas da UCB pela 

Secretaria do Programa. 

§ 2º Cabe ao aluno o envio da versão final aos membros da comissão examinadora. 

Art. 25. Em caso de reformulação, há a necessidade de reapresentação frente à mesma banca 

examinadora. 

§ 1º Caso haja impedimento por parte de algum dos membros da Comissão Examinadora original, esse 

pode ser substituído na defesa da tese reformulada, mediante justificativa previamente apresentada 

à Coordenação do Programa. 

§ 2º A entrega dos exemplares da tese reformulada aos membros da banca examinadora é de 

responsabilidade do estudante e deve ocorrer com antecedência mínima de quinze (15) dias da data 

agendada para a nova defesa. 

§ 3º A não entrega do trabalho reformulado no prazo estipulado implica no desligamento do 

estudante do Programa. 

Art. 26. Para cada candidato selecionado como estudante regular do Programa, é designado pela 

Coordenação, a partir da indicação da Comissão de Seleção, à época de sua matrícula, um 

orientador, com as seguintes atribuições: 

I - esclarecer dúvidas do estudante acerca da organização curricular, regime didático e normas 

do Programa; 

II - realizar reuniões periódicas para orientar estudantes sobre as disciplinas a serem cursadas a 
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cada semestre e sobre a elaboração do projeto e da dissertação ou tese de doutorado; 

III - acompanhar os trabalhos de pesquisa relacionados à dissertação ou tese de seu orientando, 

em todas as etapas do processo. 

Art. 27. Para a orientação de doutorado, além dos critérios definidos no Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, são acrescentados os seguintes critérios: 

I - experiência anterior de orientação de dissertação de mestrado, com, pelo menos, duas (2) 

dissertações já concluídas; 

II - ter ministrado pelo menos duas (2) disciplinas no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

ou uma disciplina duas (2) vezes; 

III - atuar como coordenador e/ou pesquisador responsável por projeto de pesquisa em 

desenvolvimento, registrado no Sigep e/ou credenciado no CNPq ou em outras agências 

fomentadoras de pesquisa; 

IV - integrar núcleos de pesquisa prioritariamente na área de Psicologia e relacionadas às linhas de 

pesquisa do Programa; 

V - apresentar produção acadêmico-científica dos últimos três (3) anos na proporção de quatro 

(4) produtos bibliográficos por ano, publicados em periódicos, livros e/ou eventos classificados nos 

respectivos Qualis da Área de Psicologia (a natureza dessa produção deve pertencer de forma 

explícita e majoritária ao domínio de conhecimento da área de concentração e das linhas de 

pesquisa do Programa); 

VI - a recomendação do recredenciamento depende, ainda, se a produção acadêmica do 

candidato, no último quadriênio, tiver resultado em pontuação igual ou superior àquela 

representativa do conceito atual da área, conforme avaliação trienal realizada pela comissão da 

Capes. 

Parágrafo único. A cada quatro (4) anos, o recredenciamento do orientador do nível de doutorado 

fica sujeito ao atendimento dos seguintes critérios, a serem analisados e aprovados pelo Colegiado: 

I - manutenção do número de publicações descritas no caput deste artigo;  

II - contribuição efetiva ao Programa e/ou à UCB. 

Art. 28. É facultada a coorientação de dissertação ou tese, desde que aprovada e devidamente 

justificada pelo orientador. 
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Art. 29. São atribuições do professor coorientador: 

I - contribuir para o processo de orientação do projeto e dissertação/tese do estudante, em 

aspectos teóricos e/ou metodológicos de sua competência específica, conforme previamente 

acertado com o orientador; 

II - desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento, quando solicitado pelo orientador ou pela 

Coordenação do Programa, de atividade(s) atribuída(s) ao orientador no Art. 26 deste 

Regulamento. 

Parágrafo único. As atividades de coorientação podem ser assumidas por professores permanentes, 

colaboradores ou associados ao Programa, que não recebem horas contratadas pela Universidade 

para esse fim. 

Art. 30. Pode ocorrer mudança de orientador, conforme solicitação e justificativa prévia e 

formalmente apresentada à Direção, por parte do orientando ou do orientador. 

Parágrafo único. O deferimento da solicitação de mudança de orientador fica condicionado à 

disponibilidade de vagas na área de interesse do candidato e/ou por parte do orientador 

pretendido. 

Art. 31. Estudantes regulares que já cursaram anteriormente disciplinas em outros programas 

externos à UCB podem obter o aproveitamento dessas, mediante análise e aprovação da 

Coordenação do Programa, até o limite de oito (8) créditos para o mestrado e de doze (12) créditos 

para o doutorado, respeitadas as seguintes condições: 

I -  ter cursado a(s) disciplina(s) dentro dos últimos cinco (5) anos; 

II -  ter a anuência do atual orientador no Programa; 

III - ter obtido na(s) disciplina(s) anteriormente cursada(s) a nota mínima de sete (7) pontos ou 

equivalente. 

Parágrafo único: O estudante nessa condição pode aproveitar no máximo quatro (4) créditos em 

disciplinas de domínio específico. 

Art. 32. Estudantes regulares que já cursaram anteriormente disciplinas em programas internos à 

UCB podem obter aproveitamento dessas, mediante análise e aprovação da Coordenação do 

Programa, até o limite de oito (8) créditos para o mestrado e de doze (12) para o doutorado, 

respeitando as seguintes condições: 

I - ter cursado a(s) disciplina(s) nos últimos cinco (5) anos; 
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II - ter a anuência do orientador; 

III - o estudante nessa condição pode aproveitar, no máximo, quatro (4) créditos de disciplinas 

do domínio específico. 

§ 1º Estudantes regulares desligados do Programa após terem integralizado todos os créditos em 

disciplinas, caso reingressem mediante novo processo seletivo e dentro de quatro (4) anos, podem 

ter, no máximo, vinte e quatro (24) créditos aproveitados para o mestrado e trinta e seis (36) para 

o doutorado, conforme parecer do orientador e aprovação do Colegiado. 

§ 2º Estudantes regulares do nível de doutorado que concluíram o mestrado no próprio Programa 

podem ter até vinte e quatro (24) créditos aproveitados, desde que tenham sido cursados nos 

últimos quatro (4) anos. 

§ 3º Casos excepcionais de aproveitamento são avaliados por comissão designada pelo Colegiado 

do Programa. 

Art. 33. Estudantes regulares que cursaram anteriormente disciplinas do Programa, na condição de 

estudantes especiais, podem obter aproveitamento dessas até o limite de doze (12) créditos, sendo 

que desses no máximo quatro (4) em disciplinas do domínio específico, mediante a aprovação da 

Coordenação do Programa. 

Art. 34. Estudantes regularmente matriculados que queiram cursar disciplinas fora do Programa, 

seja na UCB ou em outra instituição de ensino superior, devem solicitar autorização ao coordenador 

do Programa com anuência do orientador, ficando condicionado o aproveitamento ao limite de oito 

(8) créditos para o mestrado e de doze (12) para o doutorado. 

Parágrafo único. Os créditos aproveitados nessa condição, quando somados aos créditos 

eventualmente obtidos sob as condições estabelecidas nos Artigos 31 e 32, não podem ultrapassar 

o limite de doze (12) créditos cursados em outros programas e/ou instituições. 

Art. 35 A cada ciclo de avaliação do Programa pela Capes é feito o levantamento da produção 

acadêmica do corpo docente. Essa análise implica na recomendação pelo recredenciamento ou 

descredenciamento do docente ao Programa. 

I - a recomendação do recredenciamento depende, ainda, se a produção acadêmica do docente, 

no último quadriênio tiver resultado em pontuação igual ou superior àquela representativa do 

conceito atual da área, conforme avaliação quadrienal realizada pela comissão da Capes; 

II - em caso de descredenciamento do docente que estiver em pleno processo de orientação de 
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estudante no âmbito do Programa, a UCB assegura ao estudante a orientação, mas não a vinculação 

do mestrando/doutorando ao docente descredenciado, mesmo após a qualificação do projeto de 

dissertação ou tese; 

Parágrafo único. Os critérios de descredenciamento especificados no Regulamento Geral não se 

aplicam integralmente aos professores que tiverem desenvolvido, no quadriênio avaliado, as 

seguintes atividades: 

I - ocupado cargo de coordenação ou assessoria administrativa no Programa; 

II - realizado estágio pós-doutoral; 

III - ocupado cargo de gestor na UCB. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 36. Os casos não previstos neste Regulamento ou no Regulamento Geral dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB são resolvidos pela Pró-Reitoria Acadêmica, cabendo recurso 

ao Consepe. 

Art. 37. Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Consepe, observadas as demais 

formalidades legais, revogadas as disposições em contrário. 
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ANEXO ÚNICO DO REGULAMENTO ESPECÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA 

QUADRO DE HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Atividade Critério 
Carga 

Horária 

Monitoria 
Cada exercício formal de monitoria (na graduação ou pós-
graduação) e com pelo menos 4 horas semanais. 

30 horas 

Estágio Docência 

Cada atividade de Estágio Docência realizada pelo aluno. Para os 
alunos bolsistas apenas a realização do segundo estágio docência 
pode ser computado como atividade complementar uma vez que 
a realização desse, sem crédito, é obrigatória como contrapartida 
da bolsa. 

40 horas 

Participação em grupos de 
pesquisa 

Cada participação formal e acompanhada do aluno em grupos de 
pesquisa por semestre letivo. Para o mestrado pode contar como 
atividade complementar a participação que não corresponda à 
disciplina de Pesquisa I. Para o doutorado pode contar como 
atividade complementar à participação que não corresponda à 
disciplina de Pesquisa I e II. 

10 horas 

Acompanhamento e orientação de 
alunos de graduação, pós-
graduação latos sensu ou Iniciação 
Científica na elaboração de 
Trabalho Final 

Cada orientação formal e acompanhada por um docente do 
Programa ou graduação por pelo menos um semestre letivo. Para 
os alunos bolsistas esta atividade não pode corresponder ao 
estágio docência. 

20 horas 

Participação em bancas de TCC Cada participação em banca de Trabalhos de Conclusão de Curso. 5 horas 

Representação Estudantil 
 

Participação como representante discente do Programa por 
semestre. 

10 horas 

Organização de eventos 
Participação em comissões organizadoras de eventos científicos 
ou de extensão na área, ocorridos no âmbito da UCB ou em outras 
instituições parceiras. 

10 horas 

Participação em eventos 
científicos de Psicologia ou áreas 
afins 

Cada participação em eventos com carga horária máxima de 5 
horas e que sejam reconhecidos por instituição de ensino ou 
profissionais da Comunidade Científica. 

2 horas 
 

Participação em eventos 
científicos de Psicologia ou áreas 
afins 

Cada participação em evento com duração superior a 5 horas e 
que sejam reconhecidos por instituição de ensino ou profissionais 
da Comunidade Científica. 

5 horas 
 

Participação em cursos (extensão e 
capacitação) em áreas da 
Psicologia ou afins 

Cada comprovante apresentado tem 20% da carga horária 
realizada. O curso deve ser reconhecido por instituição de ensino 
ou profissionais da Comunidade Científica. 

20% das 
horas 

realizadas 

Aprovação em Disciplinas 
Extracurriculares 
 

Cada disciplina extracurricular, de 4 créditos, escolhidas dentre as 
oferecidas nos diversos programas (ou cursos). 

30 horas 

Publicação de resumo de trabalho 
em Anais de Eventos da Psicologia 
e áreas afins 

Cada resumo publicado em Anais de evento científico. 
 

5 horas 
 

Publicação de resumo expandido 
ou trabalho completo em Anais de 
Eventos da Psicologia e áreas afins 

Cada resumo expandido ou trabalho completo publicado em Anais 
de evento científico. 
 

10 horas 
 

Publicação de artigo científico em 
periódicos impressos ou virtuais 
 

Cada artigo publicado (que não corresponda à exigência de 
publicação para integralização do currículo do mestrado ou 
doutorado). A pontuação varia de acordo com o Qualis do veículo 
de publicação: 

 

- Revista A1 60 horas 

- Revista A2 60 horas 

- Revista B1 45 horas 
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Atividade Critério 
Carga 

Horária 

- Revista B2 45 horas 

- Revista B3 30 horas 

- Revista B4 20 horas 

- Revista B5, C ou Resenha 10 horas 

- Revista sem Qualis 5 horas 

Publicação de livro em Psicologia 
ou áreas afins 

- Internacional 50 horas 

- Nacional (com conselho editorial) 40 horas 

- Nacional (sem conselho editorial) 20 horas 

Publicação de capítulo de livro em 
Psicologia ou áreas afins 

- Internacional 35 horas 

- Nacional (com conselho editorial) 30 horas 

- Nacional (sem conselho editorial) 10 horas 

Apresentação em Congressos 

- Internacional (Apresentação oral) 20 horas 

- Internacional (Pôster) 10 horas 

- Nacional (Apresentação oral) 10 horas 

- Nacional (Pôster) 5 horas 

Realização de palestra, minicursos 
e oficinas 
 

Cada certificado corresponde a 2 horas, podendo contabilizar até 
no máximo 20 horas. 

2 horas 

 


