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RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 12, DE 8 DE MAIO DE 2019 

Dispõe sobre aprovação da criação do 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas. 

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 7/2019 da Câmara de Ensino, 

RESOLVE: 

Art. 1º Criar o Mestrado Profissional em Políticas Públicas. 

Art. 2º Aprovar a Matriz Curricular do Mestrado Profissional em Políticas Públicas.  

Art. 3º Aprovar a Proposta Pedagógica e o Regulamento Específico do Mestrado Profissional 
em Políticas Públicas.  

Art. 4º 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 12/2019-CONSEPE/UCB 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

Disposições Iniciais 

Art. 1º O presente Regulamento disciplina a organização e o funcionamento do Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas (MPPP), do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, 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 no seu Estatuto e Regimento Geral e na legislação vigente. 

CAPÍTULO II 

Objetivos do Programa 

Art. 2º São objetivos do Programa: 

I – formar mestres para o exercício do ensino, pesquisa, extensão e outras atividades profissionais; 

II – produzir, utilizar e difundir conhecimentos relevantes em Políticas Públicas, promovendo a 

inserção social; 

III – melhorar continuamente a qualidade do ensino de graduação e das atividades de extensão da 

UCB em Políticas Públicas e áreas afins, por meio de ações inter e transdisciplinares; 

IV – promover a cultura do empreendedorismo com o objetivo de formar recursos humanos em 

Políticas Públicas capazes de contribuir para a inovação e o desenvolvimento regional e nacional; 

V – atender às demandas de governos em todas as suas esferas, tanto municipal, estadual e federal 

como para os poderes executivo, legislativo e judiciário;  

 

VI – capacitar profissionais em diferentes áreas que atendam no mercado de trabalho, agregando 

um nível maior de competitividade. Combinar conhecimento teórico e aplicado para permitir aos 

profissionais uma atuação destacada em governos e em outras organizações públicas. 

CAPÍTULO III 

Da Organização do Programa 

Art. 3º A estrutura do MPPP é formada pelo coordenador, pelo assessor e pelo Colegiado. 

§ 1º A formação do Colegiado é definida no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da UCB. 
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Art. 4º As competências do coordenador, assessor e do Colegiado são aquelas descritas no 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 

 Art. 5º Os docentes que fazem parte do quadro do Programa são classificados como permanentes, 

colaboradores ou visitantes, de acordo com os critérios de credenciamento definidos no Art. 7º 

deste Regulamento. 

Art. 6º Os critérios de enquadramento dos docentes como permanentes, colaboradores e visitantes 

são aqueles definidos pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UCB e normativos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Art. 7º Para o credenciamento dos docentes permanentes, na abertura de vaga, são observados os 

critérios definidos pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB.  

§ 1º Além dos requisitos estabelecidos no Regulamento Geral, devem ser observados os seguintes 

critérios:  

I – ter linha de pesquisa coincidente com alguma das linhas de pesquisa do Programa; 

II – ter experiência de docência em pós-graduação Stricto Sensu; 

III – ter orientado, de preferência, trabalhos de pós-graduação Stricto Sensu; 

IV – ter, no mínimo, duas (2) publicações de nível B2 ou superior em periódicos Qualis 

Multidisciplinar, de acordo com os critérios de avaliação de periódicos estabelecidos pela CAPES, 

nos últimos dois anos. 

Art. 8º O recredenciamento ou descredenciamento dos docentes permanentes ocorre bienalmente, 

por meio de avaliação realizada por comissão, instituída pela ProAcad, seguindo os critérios 

definidos pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB.  

§ 1º Em atendimento ao Regulamento Geral, devem ser observados os seguintes critérios: 

I – ter, pelo menos, o equivalente a três (3) publicações B3 em periódicos Qualis da área 

multidisciplinar, de acordo com os critérios de avaliação de periódicos estabelecidos pela CAPES, no 

último quadriênio; 

II – ter orientado pelo menos três (3) alunos no último quadriênio; 

III – ter participado de pelo menos dois (2) eventos científicos relevantes no último quadriênio.  

Art. 9º Para o credenciamento e descredenciamento de colaboradores, são observados os critérios 

definidos pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB.  

§ 1º Além dos requisitos estabelecidos no Regulamento Geral, devem ser observados os seguintes 

critérios: 

I – ter linha de pesquisa coincidente com alguma das linhas de pesquisa do Programa; 

II – ter orientado em Programas de pós-graduação Stricto Sensu; 
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III – ter, no mínimo, duas (2) publicações de nível B2 ou superior em periódicos Qualis da área 

Multidisciplinar, de acordo com os critérios de avaliação de periódicos estabelecidos pela CAPES, 

nos últimos dois anos;  

IV – Coordenar ou participar como membro em algum projeto de pesquisa financiado por órgão 

externo de fomento ou aprovado como projeto interno pela UCB. 

Art. 10.  Para o credenciamento e recredenciamento de professores visitantes são observados os 

critérios definidos pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB.  

§ 1º Além dos requisitos estabelecidos no Regulamento Geral, devem ser observados os seguintes 

critérios: 

I – ser Doutor em Economia ou áreas afins; 

II – ter atuação em uma das linhas de pesquisa do Programa. 

Art. 11. As disposições a respeito do pós-doutorado da UCB, nas quais se inserem os pesquisadores 

associados, seguem regulamento próprio vigente. 

Art. 12. O Mestrado Profissional em Políticas Públicas (MPPP) apresenta as Áreas de concentração 

e linhas de pesquisas do Programa: 

I – Composta por 3 (três) áreas de concentração, sendo que cada área de concentração conta com 

2 (duas) linhas de pesquisa, conforme descritas a seguir: 

1. Políticas Públicas e Projetos Sociais 

Linhas de pesquisa: 

1.1 Instituições, organizações e desenho de políticas públicas.  

1.2 Avaliação de políticas públicas e de projetos sociais. 

 

2. Governança e Setor Público 

Linhas de pesquisa: 

2.1 Governança, Economia Política, Administração Pública. 

2.2 Finanças Públicas, Políticas Fiscal e Monetária.  

 

3. Economia da Regulação 

Linhas de pesquisa: 

3.1 Regulação Setorial: Telecomunicações, Energia, Saúde, Transportes e outras. 

3.2 Regulação Bancária e Financeira. 

 

Art. 13. O MPPP compreende as seguintes atividades: 

I – aulas das disciplinas obrigatórias comuns, obrigatórias de área e optativas; 
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II – orientações de trabalho final; 

III – estudos individuais e em equipe; 

IV – atividades de pesquisa seguindo as linhas estabelecidas no Programa;  

V – atividades em laboratório de pesquisa; 

VI – realização de seminários; 

VII – estudo de tópicos especiais e avançados; 

VIII – atividades que integrem os alunos da Graduação com a Pós-Graduação; 

IX – atividades que integrem os alunos da Pós-Graduação com as atividades de extensão e de 

inserção econômica e social. 

Art. 14.  Os estudantes podem se matricular em disciplinas oferecidas por outros programas. 

Parágrafo   único.   Caso    o    estudante     regularmente   matriculado   queira   cursar disciplinas 

fora do Programa, seja na UCB ou em outra instituição de ensino superior, deve solicitar autorização 

ao coordenador do Programa, com anuência do orientador, ficando condicionado o aproveitamento 

de créditos ao limite definido no Art. 8 do Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da UCB. 

Art. 15.  Estabelece-se a disciplina de Epistemologia como disciplina institucional, obrigatória e 

compartilhada por todas as áreas de concentração, tanto do curso profissional, mestrado, quanto 

do doutorado. 

Art. 16. O curso de mestrado profissional é concluído mediante aprovação nas disciplinas da grade 

curricular, obtenção dos créditos em atividades complementares, apresentação dos relatórios de 

orientação, aprovação no exame de qualificação do projeto de dissertação e pela elaboração, defesa 

e aprovação da dissertação de mestrado, conforme descrito no art. 34. 

Art. 17.  É considerado estudante regular aquele que for aprovado e classificado no processo 

seletivo e que efetivar a matrícula, de acordo com o número de vagas oferecidas em Edital, 

conforme o regulamento vigente para o Programa. 

Art. 18. Pode ser admitido, como estudante especial, o portador de diploma de curso superior de 

graduação em cursos de Ciências Sociais Aplicadas ou áreas afins. 

§ 1º O estudante especial matriculado no Mestrado Profissional pode cursar todas as disciplinas, 

com exceção de Seminários de Dissertação, Orientação e Trabalho Final, mediante a aprovação da 

Coordenação do Programa.  

§ 2º Os créditos obtidos como aluno especial podem ser posteriormente validados no caso de 

aprovação em processo seletivo do Programa, observando-se os prazos para aproveitamento 

estabelecidos no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 
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CAPÍTULO IV 

Da Inscrição, Seleção, Admissão, Transferência 

Art. 19. Podem ser admitidos na Escola de Humanidades, Negócios e Direito, mediante aprovação 

em exame de seleção e/ou entrevistas, os candidatos portadores de diploma de nível superior em 

nível de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC, em cursos de Ciências Sociais Aplicadas ou 

áreas afins. 

§ 1º Entende-se por portadores de diploma de nível superior em nível de graduação, os diplomas 

de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, não incluídos os cursos sequenciais. 

§ 2º A aceitação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior se dá 

seguindo os requisitos expostos no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da UCB. 

Art. 20. Admite-se a transferência de estudante de um programa de pós-graduação stricto sensu da 

UCB para outro, bem como de programa de pós-graduação stricto sensu de outras instituições, 

seguindo-se o disposto no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UCB  

CAPÍTULO V 

Dos Requisitos Acadêmicos 

Art. 21.  A avaliação do aproveitamento do estudante é feita pela participação em todas as 

atividades do Programa, conforme o Art. 13. 

Parágrafo único. A frequência é obrigatória e o mínimo exigido para aprovação é de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária prevista para cada componente curricular. Essa mesma frequência 

mínima é exigida para os seminários acadêmicos do Programa. 

Art. 22. Os estudantes do curso devem integralizar um total de 32 créditos, distribuídos entre 

disciplinas obrigatórias (12 créditos), disciplinas de áreas de concentração (8 créditos), disciplina 

optativa (4 créditos), qualificação (4 créditos) e defesa (4 créditos). 

§ 1º Devem ser cursadas as seguintes disciplinas obrigatórias: epistemologia, fundamentos de 

economia, econometria aplicada, qualificação de mestrado profissional e defesa de mestrado 

profissional.  

§ 2º Devem ser cursadas duas (2) disciplinas de área de concentração, escolhidas dentre as três (3) 

áreas de concentração que o Programa oferece, a saber: Economia da Regulação, Governança e 

Setor Público, Políticas Públicas e Projetos Sociais. 

§ 3º Deve ser cursada uma (1) disciplina optativa dentre aquelas listadas na Matriz Curricular do 

curso. 

§ 4º As Atividade Complementares são detalhadas no Art. 23 deste Regulamento. 
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Art. 23. Os estudantes de mestrado profissional devem cumprir 60 horas em Atividades 

Complementares. 

§ 1º São consideradas as seguintes Atividades Complementares com a respectiva quantidade de 

horas: 

I – aprovação na qualificação do trabalho final: dez (10) horas; 

II – atividade de estágio, docência na graduação ou pós-graduação: vinte (20) 

horas por disciplina por semestre; 

III – publicação de artigo científico em periódico classificado no Qualis-CAPES da área 

multidisciplinar como B5, B4 ou B3: dez (20) horas por artigo; 

IV – publicação de artigo científico em periódico classificado no Qualis-CAPES da área 

multidisciplinar como B2 ou B1: vinte (30) horas por artigo; 

V – publicação de artigo científico em periódico classificado no Qualis-CAPES da área multidisciplinar 

como A2 ou A1: quarenta (40) horas por artigo; 

VI – apresentação de artigo científico em congressos da área multidisciplinar, nacionais ou 

internacionais, sem a publicação do trabalho em anais: dez (10) horas por artigo; 

VII – apresentação de artigo científico em congressos da área multidisciplinar, nacionais ou 

internacionais, com a publicação do trabalho completo em anais: vinte (20) horas por artigo; 

VIII – participação em eventos nacionais e internacionais, cujas horas são apropriadas de acordo 

com o certificado: congressos, simpósios, conferências, seminários, workshops, feira de tecnologia: 

dez (10) horas; 

IX – Participação nos seminários acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Economia, com 

frequência mínima de 75%: dez (20) horas. 

§ 2º Para o mestrado profissional, as Atividades Complementares sob os incisos I do § 1º são 

obrigatórias. 

Art. 24. O estudante pode solicitar o cancelamento de inscrição em um ou mais componentes 

curriculares, no prazo previsto no calendário acadêmico. 

Art. 25.   O estudante pode solicitar, por requerimento dirigido ao coordenador do Programa, 

aproveitamento de créditos obtidos em outros programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, desde 

que respeitando o disposto no Regulamento Geral dos Programas   de Pós-Graduação Stricto Sensu 

da UCB. 

Art. 26. O estudante deve definir o tema e estruturar, juntamente com seu orientador, o projeto de 

qualificação de trabalho final, e submetê-lo a exame de uma banca examinadora instituída pelo 

coordenador do Programa, ouvido o orientador. Para o exame de qualificação, deve-se observar os 

dispostos no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 
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§ 1º O agendamento do exame de qualificação deve ser solicitado à secretaria do Programa, 

mediante preenchimento de formulário específico, com antecedência mínima de 15 dias à data 

pretendida para a realização da qualificação do trabalho final.  

§ 2º A banca de qualificação do trabalho final é composta pelo professor orientador, que é seu 

presidente, e por um professor do núcleo permanente do Programa. 

Art. 27. O trabalho final deve ser apresentado por escrito e presencialmente perante banca 

examinadora, seguindo os requisitos expostos no Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UCB. 

§ 1º O agendamento da defesa deve ser solicitado à secretaria do Programa, mediante 

preenchimento de formulário específico e apresentação de toda a documentação requerida, com 

antecedência mínima de 15 dias à data pretendida para a realização da defesa de dissertação ou 

tese. 

§ 2º A apresentação oral do trabalho final perante a banca examinadora deve ser feita num tempo 

máximo de 30 minutos. Após esse período, os membros da banca examinadora podem formular 

perguntas e o estudante deve respondê-las. 

§ 3º A avaliação do trabalho final exige o voto por unanimidade dos membros da banca 

examinadora, e o resultado deve ser registrado em ata própria. 

§ 4º O formato da ata de defesa bem como os prazos para a entrega da versão final do trabalho está 

definido no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 

Art. 28. O prazo para a obtenção do título para o mestrado profissional é de, no mínimo, doze (12) 

meses e, no máximo, vinte e quatro (24) meses. 

Parágrafo único. Os prazos referidos neste Artigo podem ser prorrogados pelo coordenador do 

Programa, por um período máximo de doze (12) meses, ouvidos o docente orientador e o Colegiado 

do Programa, mediante a realização de uma nova matrícula do estudante na disciplina de 

elaboração de trabalho final.  

Art. 29. É desligado do Programa o estudante que, vencido o prazo mencionado no Parágrafo Único 

do Artigo 27, não tenha defendido com êxito o trabalho final. 

Parágrafo único. O estudante pode, ainda, ser desligado do Programa por infringência ao Regimento 

Geral da UCB, na forma nele prevista. 

Art. 30. O estudante desligado do Programa pelo não cumprimento dos prazos regulamentares 

pode se candidatar novamente à seleção, em igualdade de condições com os outros candidatos. 

Parágrafo único. Em caso de aprovação na seleção para o mesmo programa, o estudante pode 

aproveitar créditos, desde que obedeça às condições de aproveitamento de crédito determinadas 

neste regulamento. 
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Art. 31. O estudante desligado e novamente aprovado em exame de seleção, para ter direito à nova 

defesa de trabalho final, dissertação ou tese, deve: 

I – cumprir todas as exigências vigentes no momento de sua readmissão; 

II – inscrever-se e ser aprovado na(s) disciplina(s) destinada(s) à orientação do trabalho final, e estar 

em dia com suas obrigações financeiras perante a UCB. 

CAPÍTULO VI 

Dos orientadores 

Art.  32. Os docentes, para comporem o Colegiado do Programa, devem possuir o título de doutor 

ou equivalente e serem credenciados ou recredenciados segundo os critérios estabelecidos nos Art. 

7, 8 e 9 deste regulamento. 

Art. 33.  Os direitos e deveres dos docentes são regidos pelo Regulamento Geral dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 

Parágrafo único. Considerando que as atividades de pesquisa e orientação podem envolver 

intercâmbios com outras instituições locais, pelo menos 50% da carga horária semanal designada à 

pesquisa e orientação deve ser cumprida presencialmente pelo docente na sede do Programa. 

Art. 34. O estudante, ao ser selecionado para cursar o Mestrado Profissional em Políticas Públicas 

tem direito a um orientador. 

Parágrafo único. Os deveres do orientador estão definidos no Regulamento Geral dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 

Art. 35. O número máximo de orientandos simultâneos por orientador está limitado a seis (6), 

conforme indicado no documento da área de Economia na avaliação CAPES. 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Finais 

Art. 36. Caso o Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas disponha de bolsas de 

estudo, a respectiva distribuição deve seguir normas específicas para esse fim, a serem definidas 

pela ProAcad, em concordância com o coordenador do Programa e com as exigências do(s) órgão(s) 

de fomento do benefício. 

Art. 37. Os casos omissos neste Regulamento Geral são resolvidos pela ProAcad, cabendo recurso 

ao Consepe. 

Art. 38. Este Regulamento Geral entra em vigor após sua aprovação pelo Consepe, observadas as 

demais formalidades legais e revogadas as disposições em contrário. 

 

 


