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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Regulamento do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Tecnologias da Inteligência e Design Digital 

 

 

 

1- OBJETIVOS DO SETOR 

Artigo 1º - São objetivos do Programa: 

I - capacitar pessoal em nível de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado 
para atuar na pesquisa e na docência no ensino superior; 

II - estimular e desenvolver atividades de pesquisa avançada com 
finalidade didática e científica, tendo em vista a produção, ampliação, 
aprofundamento e difusão de conhecimentos; 

III - conferir, de acordo com o regime didático-científico de cada Programa, 
os graus de Mestre e Doutor; 

IV - acolher e desenvolver projetos de Pós-Doutorado, em suas áreas de 
especialidade; 

V - integrar a pesquisa de especialistas em sistemas inteligentes com a dos 

criadores de interfaces para a interação homem-máquina, ambos 

mediados por especialistas em cognição visando à aprendizagem em 

ambientes virtuais. As pesquisas estão voltadas para: (a) inteligência 

coletiva em ambientes interativos, (b) novos modelos de cognição na 

interface da computação e das estéticas tecnológicas, (c) processos 

cognitivos e redes de transmissão de informação/conhecimento 

ligados à aprendizagem. 

VI - sistematizar a abrangência das teorias, métodos, modelos e campos de 

atuação que as tecnologias da inteligência e o design digital estão 

descortinando; 

VII - encontrar os fundamentos conceituais sólidos, pertinentes à natureza 

interdisciplinar do programa; despertar a consciência ética do 

pesquisador e profissional para o rigor exigido pela produção 

intelectual e para o papel social que deve desempenhar. 
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VIII – formar profissionais híbridos, tanto pesquisadores quanto 

profissionais especializados e docentes qualificados que venham a 

adquirir, no seu percurso, as características do analista simbólico, 

aquele que lida com reflexões teóricas sobre o papel das tecnologias 

da informação na sociedade, tecnologias estas com aplicações na 

aprendizagem que, por sua vez, depende de designs de conteúdo e 

interação adequados. Portanto, um perfil profissional que exige o 

trânsito contínuo entre o humanismo filosófico e social e a constante 

atualização tecnológica. 

 

2- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Artigo 2º – As atividades do Programa estão vinculadas, em ordem 

hierárquica a: 

I- Conselho Universitário 

II- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

III- Câmara de Pós-Graduação 

IV- Conselho da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 

V- Colegiado de Departamento 

VI- Colegiado do Programa 

 

3. COORDENADORES DO PROGRAMA 

Artigo 3º – O Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da 
Inteligência e Design Digital tem um Coordenador e um Vice-Coordenador, nomeados pelo 
Diretor de Faculdade dentre Professores indicados em lista tríplice após processo eletivo, 
conforme Art. 51 do Regimento da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. 

Parágrafo único – São eleitores os professores do Programa, no efetivo 
exercício do magistério, e os estudantes regularmente matriculados no Programa. 

Artigo 4º – O mandato do Coordenador, bem como do Vice-Coordenador, 
será de dois (2) anos, permitida uma recondução sucessiva.  

Parágrafo Único – As atribuições do Coordenador do Programa estão 
previstas no Regulamento da Pós-Graduação.  

Artigo 5º – As atribuições do Vice-Coordenador serão as de auxiliar o 
Coordenador nas suas funções, além de substituí-lo nas suas faltas e impedimentos. 
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4- COLEGIADO DO PROGRAMA 

Artigo 6º – O Programa tem um Colegiado, de caráter consultivo, 

constituído por professores credenciados e em efetivo exercício junto aoPrograma de Estudos 

Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, bem como por 2 (dois) de seus 

alunos, escolhidos por seus pares, de acordo com o previsto no Art. 31 do Regimento da 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. 

Artigo 7º – As atribuições do Colegiado estão previstas no Regulamento da 
Pós-Graduação, devendo ser observado seu caráter meramente consultivo. 

 

5- CORPO DOCENTE, DISCENTE E ADMINISTRATIVO 

 Corpo Docente 

Artigo 8º – O corpo docente do Programa é constituído dos professores 
em exercício, na forma das normas vigentes na Universidade.  

Parágrafo único – Todos os professores do Programa deverão ter pelo 
menos o título de Doutor. 

Artigo 9º – As atribuições do Professor em exercício da Pós-Graduação 
estão previstas no Regulamento da Pós-Graduação. 

Artigo 10 – O professor poderá ausentar-se durante os períodos letivos, 
para participação em atividades de pesquisa, congressos ou outros eventos científicos de 
relevância, mediante pedido previamente aprovado pelo Colegiado do Programa e demais 
órgãos competentes, desde que sua ausência não acarrete prejuízos para suas atividades de 
ensino e orientação. 

 Corpo Discente 

Artigo 11 – O corpo discente é constituído pelos alunos regulares 
devidamente matriculados no Programa. 

Artigo 12 - Os alunos da Pós-Graduação deverão ser graduados em curso 
superior reconhecido pelo MEC, no caso do mestrado, e ter título de pós-graduado obtido em 
curso de pós-graduação stricto sensu devidamente reconhecido, no caso do doutorado. 

§ 1º - Os alunos regulares devidamente matriculados farão parte do corpo 
discente, quando aprovados em processo de seleção, previsto neste Regulamento, em 
observância ao Art. 50 do Regimento da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. 

§ 2º - Os alunos especiais, conforme está previsto no Regulamento da Pós-
Graduação, passarão a fazer parte do corpo discente regular do Programa, quando aprovados 
em processo seletivo. 
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Corpo Administrativo 

Parágrafo único - A Secretaria do Programa dará suporte ao trabalho 
acadêmico e administrativo, junto aos Expedientes Acadêmico-Administrativos da Faculdade e 
da Pró-Reitoria de Pós-Gradução e Pesquisa, conduzindo os trabalhos inerentes às funções de 
cada unidade.  

 

6- ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Artigo 13 – O Programa deverá garantir dezessete (17) semanas efetivas 

de trabalho, em cada semestre letivo para disciplinas e atividades curriculares, conforme o 

previsto no Calendário Escolar, tendo em vista garantir a integralização dos créditos tanto de 

disciplinas quanto de seminários de pesquisa e outras atividades curriculares, porquanto se 

correlacionam às semanas de cumprimento do exercício letivo. 

Artigo 14 - Para atingir seus objetivos específicos, o Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital compreende uma Área de 
Concentração, com três Linhas de Pesquisa: 

 

1 – Área de Concentração 

Processos Cognitivos e Ambientes Digitais 

Trata-se de uma área que, visando à construção da interdisciplinaridade, 
envolve as tecnologias digitais da informação aplicadas, os conceitos e aplicações das redes de 
alta velocidade, o design tecnológico e estética digital em ambientes virtuais, o conceito de 
inteligência coletiva em sistemas interativos, as interfaces da arte/ciência em diálogo com as 
lógicas dos sistemas computadorizados. Esses objetivos se unem na produção de teorias, 
métodos e modelos de arquiteturas cognitivas, de design de sistemas inteligentes, de 
modelagem de performances cognitivas: percepção, atenção, inferência, consciência, 
linguagem, memória, tendo em vista os processos de aprendizagem, as estratégias cognitivas 
voltadas para a aplicação em ambientes digitais de pesquisa, de produção e difusão de 
inteligência coletiva. 

2.  Linhas de Pesquisa 

Aprendizagem e semiótica cognitiva 

Pesquisas sobre modelos cognitivos ligados a novas 
formalizações e sistemas de transmissão de informação/conhecimento ligados à 
aprendizagem; sobre modelos cognitivos decorrentes da interação entre 
indivíduos em ambientes virtuais. Pesquisas em intersignos: efeitos da relação 
entre textos, imagens/cores e som nos ambientes virtuais de aprendizagem.  
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Relações sensório-afetivas no ciberespaço e seu papel naaprendizagem/cognição. 
Pesquisa e criação de ambientes em hipermídia voltados para a aprendizagem, destacando-se 
aí as pesquisas sobre formalização de conteúdos, a investigação dos problemas advindos da 
dinâmica cognitiva nos ambientes digitais. As teorias cognitivas que visam dar sustentação às 
pesquisas se inserem no espectro das teorias sígnicas do conhecimento, baseadas no 
postulado de que todo pensamento se dá em signos simbólicos e extra-simbólicos. Para isso, 
serão confrontados os vários modelos da mente: computacional, representacional, modelar, 
modular, causal, mecanístico e fisicalista, assim como o confronto entre cognitivismo e 
conexionismo, cognitivismo e neurociências, funcionalismo e anti-funcionalismo. As grandes 
questões das ciências cognitivas, tais como representação e seu antônimo, a anti-
representação, consciência e mente, corpo e mente serão investigadas na comparação de 
pontos de vista semióticos com não semióticos. 

Design digital e inteligência coletiva 

Pesquisa e criação de interfaces envolvendo design, estéticas tecnológicas, 
inteligência coletiva e emergência do conhecimento. Estudos voltados para as três vertentes 
das estéticas tecnológicas: (a) bancos de dados (visualização da complexidade, mapeamentos 
lógicos e infodesign); (b) design sonoro, hipernarrativas e games (criação, metodologia e 
desenvolvimento, aspectos lógicos, conceituais e estudo do imaginário); (c) inteligência 
coletiva (criação e gestão de processos colaborativos). Pesquisas sobre realidades híbridas, 
ambientes imersivos e interatividade com ênfase em habilidades cognitivas emergentes 
(computação tangível, ubíqua e pervasiva, realidade aumentada, realidade mista, ciberarte, 
ciberinstalações, utilização de avatares, telepresença). Tecnologias e práticas baseadas em 
redes, territórios e localização. Relações entre ciência e arte. Estabelecimento de conceitos, 
perspectivas, estratégias, métodos e tecnologias da gestão do conhecimento.  

 

Modelagem de sistemas de software 

A linha de pesquisa em engenharia de métodos de desenvolvimento de 
software com tecnologias digitais de mediação incorpora processos, princípios, técnicas, 
ferramentas e notações. A relação envolvendo os responsáveis pelo desenvolvimento, as 
atividades que deverão ser realizadas, o momento de realizá-las e o software a ser produzido é 
definida por um processo. Os princípios, técnicas e ferramentas dirigem a particular maneira 
de se realizar uma atividade e como produzir os artefatos especificados pelo processo. A etapa 
de modelagem lida diretamente com a elaboração dos artefatos intermediários a partir dos 
quais o software será implementado. Para isso, é necessário desenvolver competência em 
criar e modificar máquinas, bem como programá-las, produzindo sistemas que visam ao seu 
emprego em um contexto delimitado pelas relações humanas. Nesse sentido, esta linha de 
pesquisa considera os seguintes conteúdos centrais: engenharia de requisitos, engenharia de 
modelagem de sistemas, engenharia de implementação de sistemas e, também, engenharia de 
conhecimento. Esta proporciona os meios para a construção de sistemas baseados em 
conhecimento (SBCs), uma sub-área da Inteligência Artificial (IA) que possibilita a solução ou a 
automação de determinadas categorias de problemas (como de interpretação e construção) 
não passíveis de solução de forma adequada por outros paradigmas de desenvolvimento de 
sistemas. 
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Artigo 15 – O currículo dos cursos visa implementar os conteúdos 
programáticos inclusos na área de concentração e linhas de pesquisa do Programa e está 
estruturado em três módulos, forma de organização flexível, capaz de atender a necessidades 
divergentes que são próprias de uma proposta interdisciplinar, sem perda de coerência do 
todo. 

§1º - O módulo I contém disciplinas voltadas para as informações sobre o 
desenvolvimento conceitual da área de concentração do programa e suas respectivas linhas de 
pesquisa. Tem por função mapear teórica e metodologicamente o território do conhecimento 
em questão, tendo em vista a construção atualizada do seu estado da arte, ou seja, apresenta 
disciplinas voltadas para o desenvolvimento dos conceitos fundamentais das áreas que as 
linhas de pesquisa interligam: 

- Epistemologia e Metodologia da Pesquisa (EMP) (obrigatória)  
- Fundamentos Conceituais das Ciências Cognitivas (FCCC) 
- Desenvolvimento das Teorias e Práticas da Aprendizagem (DTPA) 
- Fundamentos do Design Tecnológico em Ambientes Inteligentes (FDTAI)  

- Conceitos Fundamentais de Modelagem de Software (CFMS) 

§2º - O módulo II contém disciplinas voltadas para informações 
especializadas, teorias avançadas na área e linhas de pesquisa do programa. Tem por função 
levar adiante conteúdos complexos e candentes nas áreas de conhecimento em questão. A 
estratégia implícita neste módulo é a de exigir a atualização constante do conhecimento 
através de conteúdos programáticos continuamente renovados, com ênfase no diálogo 
interdisciplinar das áreas que o programa aciona. Apresenta disciplinas voltadas para as teorias 
avançadas nas áreas que as linhas de pesquisa interligam.  

- Teorias Avançadas nas Ciências Cognitivas – TACC  
- Teorias Avançadas na Aprendizagem em Ambientes Virtuais (TAAV) 
- Teorias Avançadas do Design Tecnológico e Ambientes Inteligentes (TADTAI) 
- Inteligência Artificial e Engenharia de Conhecimento (IAEC)  
- Redes (R)  
- Teoria dos signos, símbolos e códigos (TSSC) 

§1º - O módulo III contém disciplinas voltadas para a aplicação prática ou 
laboratorial dos conhecimentos envolvidos na área e linhas de pesquisa do programa. Tem por 
função colocar o saber em experimentação e prática, assim como extrair o tipo de 
conhecimento que é próprio da prática, tendo em vista atender a necessidades e desafios 
colocados pela sociedade. Apresenta disciplinas voltadas para a aplicação dos conceitos e para 
o conhecimento que se extrai de experiências práticas. Para garantir a interdisciplinaridade, as 
disciplinas deste módulo devem trabalhar com casos exemplares de interface entre as áreas 
que o curso visa integrar. 

- Estudo de casos e laboratório em Ciências Cognitivas (CLCC) 
- Estudo de casos e experimentos de aprendizagem em ambientes virtuais (CEAV) 
- Estudo de Casos e Laboratório do Design Tecnológico e Ambientes Inteligentes (ECLDTAI) 
- Arquiteturas de Software com Tecnologias Midiáticas (ASTM)  
- Aplicações da teoria dos signos, símbolos e códigos (ATSC) 
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Artigo 16 – O aluno do Mestrado deve cursar 4 (quatro) disciplinas, sendo 
3 (três) créditos para cada disciplina, num total de 12 (doze) créditos disciplinas. Estas deverão 
ser selecionadas, dentro do rol de disciplinas oferecidas, de acordo com a natureza e 
necessidades da área de inserção da pesquisa do aluno e das exigências a seguir indicadas. 
Portanto, a escolha das disciplinas fica relativamente em aberto, cabendo, porém, algumas 
obrigatoriedades conforme estão discriminadas abaixo. 

§1º - O aluno deve cursar pelo menos 2 disciplinas de módulo I, sendo 
obrigatória a disciplina de Epistemologia e Metodologia da Pesquisa.  

§2º - As outras duas disciplinas, para compor o total de quatro, devem ser 
escolhidas nos módulos II e/ou III. São de escolha do aluno, de acordo com as necessidades de 
sua pesquisa. Podem assim ser cursadas ou (a) 2 disciplinas de módulo II ou (b) 1 disciplina de 
módulo 2 e 1 disciplina de módulo III ou (c) 2 disciplinas de módulo III. A escolha dependerá 
das aptidões do aluno para o conhecimento mais teórico, mais prático ou para o equilíbrio 
entre ambos.  

§3º - A interdisciplinaridade está garantida não apenas pelas interfaces 
entre os campos disciplinares, mas também pela liberdade do aluno para montar sua própria 
grade curricular, obedecidas as exigências de 2 disciplinas no módulo I. 

§4º - Não há pré-requisito para nenhuma disciplina. Pode-se estudar uma 
teoria avançada, antes do estudo do desenvolvimento histórico dos conceitos ou práticas 
antes das teorias. 

§5º - Dada sua obrigatoriedade, a disciplina de Epistemologia e 
Metodologia da Pesquisa deve ser oferecida todos os semestres.  

§6º - A cada semestre serão oferecidas, além de Epistemologia e 
Metodologia da Pesquisa, um número suficiente de disciplinas distribuídas entre os módulos I, 
II e III, tendo em vista atender às demandas do quadro discente.  

§7 - No total, o aluno do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design 
Digital - Mestrado deverá cursar quatro disciplinas. Uma vez que cada disciplina vale 3 (três) 
créditos, as quatro disciplinas acumulam um total de 12 (doze) créditos. A dissertação, depois 
de defendida e aprovada, vale mais 18 (dezoito) créditos. O total de créditos necessário para a 
obtenção do título de Mestre é 30(trinta). 

Artigo 17 – O processo de doutorado implica a formação de um 
pesquisador capaz de se tornar, ao fim desse processo, um orientador ele mesmo, com 
autonomia de pesquisa, capacidade de se colocar e discutir em encontros científicos nacionais 
e internacionais, competência para a escritura de trabalhos científicos especializados e 
divulgação da área científica em que opera. 

Parágrafo único - Tendo por função implementar os conteúdos 
programáticos inclusos na área de concentração e linhas de pesquisa, o Programa instituiu 
uma forma de organização curricular flexível, capaz de atender a necessidades divergentes que 
são próprias de uma proposta interdisciplinar, sem perda da coerência do todo. 
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Artigo 18 - No decorrer dos 4 anos de sua formação para doutorado, além 
de ter de cursar 2 disciplinas de módulo II e/ou III, ou seja, teoria avançada e/ou conhecimento 
aplicado e laboratorial, e 2 seminários de pesquisa de doutorado, o doutorando deve cumprir 
não só as “Pesquisas Subsidiárias”, mas, também, as “Atividades Programadas”, especificadas 
em roteiro pré-estabelecido.  

§1º - As atividades programadas privilegiam a “produção intelectual (do 

aluno) durante os 4 anos de curso” (cf. item 5 do “detalhamento” do tópico “Total de Créditos 
para titulação“), ou seja, a produção artística, a produção bibliográfica e a produção técnica, 
de acordo com nomenclatura adotada pela CAPES, realizada pelo doutorando durante o curso.  

§2º - As atividades previstas em “Pesquisas Subsidiárias” (cf. item 4 do 
“detalhamento” do tópico “Total de Créditos para titulação“) se apóiam na pesquisa 
propriamente dita, isto é, na investigação que norteia a tese de doutorado do aluno. 

Artigo 19 - No total, cada aluno do Doutorado deve cursar 2 (duas) 
disciplinas, sendo 3 (três) créditos para cada disciplina, num total de 6 (seis) créditos 
disciplinas. Estas deverão ser selecionadas, dentro do rol de disciplinas oferecidas, de acordo 
com a natureza e necessidades da área de inserção da pesquisa do aluno e das exigências 
indicadas nos parágrafos deste artigo. Portanto, a escolha das disciplinas fica relativamente em 
aberto, cabendo, porém, algumas obrigatoriedades. 

§1º - O aluno do Doutorado deve cursar 1 (uma) disciplina de módulo II 
(Teórico Avançado) ou de Módulo III (Conhecimento Aplicado e Laboratorial) na Linha de 
Pesquisa a que está vinculado. 

§2º - O aluno do Doutorado deve cursar 1 (uma) disciplina de módulo II 
(Teórico Avançado) ou de Módulo III (Conhecimento Aplicado e Laboratorial) em Linha de 
Pesquisa diferente da que está vinculado. 

§3º Os alunos de doutorado que não fizeram mestrado no Programa 
deverão cursar a disciplina Epistemologia e Metodologia da Pesquisa (EMP) e, também, 1 
disciplina de Módulo 2 (Teórico Avançado) ou Módulo 3 (Conhecimento aplicado e 
laboratorial) na linha de pesquisa em que seu projeto está enquadrado para totalizar os 6 
créditos-disciplina. 

§4º - A interdisciplinaridade está garantida não apenas pelas interfaces 
entre os campos disciplinares, mas também pela liberdade do aluno para montar sua própria 
grade curricular, obedecidas as exigências explicitadas neste regulamento.  

§5º - Não há pré-requisito para nenhuma disciplina. Pode-se estudar uma 
teoria avançada, antes do estudo da aplicação prática ou laboratorial dos conhecimentos 
envolvidos nas teorias. 

§6º - Dada sua obrigatoriedade para os alunos que não fizeram o 
mestrado no Programa, a disciplina de Epistemologia e Metodologia da Pesquisadeve ser 
oferecida todos os semestres.  

§7º - A cada semestre serão oferecidas, além de Epistemologia e 
Metodologia da Pesquisa, um número suficiente de disciplinas distribuídas entre os módulos II 
e III, tendo em vista atender às demandas do quadro discente.  
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Artigo 20 - Além de disciplinas, os alunos de Doutorado deverão cursar 2 
seminários de pesquisa, que têm por função fazer avançar teórica e metodologicamente os 
projetos de pesquisa nos quais os estudantes estão engajados.  

§1º - Dada à complexidade dos projetos de doutorado, o conteúdo 
programático dos seminários será determinado pelos problemas propostos nas pesquisas dos 
doutorandos. Uma vez que os projetos de pesquisa estão ligados às linhas de pesquisa do 
Programa, os temas dos seminários de doutorado estarão conectados às 3 linhas, a saber:  

Seminário sobre Aprendizagem e Semiótica Cognitiva 
Seminário sobre Design Digital e Inteligência Coletiva 
Seminário sobre Modelagem de Sistemas de Software  

§2 - Pode ser aceita matrícula de alunos do mestrado em Seminário de 
Pesquisa desde que se verifique a existência de vaga, observado o número estabelecido no 
planejamento do Programa. 

§3 - Os pesquisadores de pós-doutorado também participam dos 
seminários de estudos avançados. 

§4 - No total, cada aluno do Doutorado deve cursar 2 (dois) seminários, 
sendo 3 (três) créditos para cada seminário, num total de 6 (seis) créditos seminário. 

§5 - O aluno do Doutorado deve cursar 1 (um) seminário na Linha de 
Pesquisa em que está vinculado e 1 em Linha de Pesquisa distinta daquela em que está 
vinculado. 

Artigo 21 - No decorrer dos anos de formação para doutorado, além de 
cursar duas disciplinas e 2 seminários de pesquisa, o estudante deverá realizar não só pesquisa 
subsidiária, mas, também, “Atividades Programadas”. 

Artigo 22 – A pesquisa subsidiária equivale a 4 créditos e pode recobrir as 
seguintes atividades: 

-·Atividades programadas de campo;  
-·Pesquisa realizada em bibliotecas e centros especializados;  
- Contato formal com pesquisadores de comprovada seriedade na área de 

concentração.  

§1º - Quando se trata de pesquisa muito especializada, que necessita de 
biblioteca ou laboratório mais equipados, o aluno será encorajado a deixar o Brasil, através 
de bolsa sanduiche, de modo a poder contar com meios de desenvolvimento de pesquisa 
mais sofisticados. 

§2º - Os créditos obedecerão a um critério móvel, de tal sorte que, quando 
excedidos os limites previstos, as insuficiências em outros campos de estudo serão cobertas 
pelos pontos excedentes. 

§3º - Quando o aluno sair do Brasil para um estágio de pesquisa no 
exterior, diminui o número de seminários que deve cursar. Se o estágio for de até 3 (três) 
meses, o número de seminários cai para 1 (um). Se de 6 (seis) meses ou mais, não é preciso 
cursar seminário de pesquisa.  
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Artigo 23 – Em face do caráter do doutorado, a avaliação da produção 
acadêmica do doutorando não deve ser concentrada somente no volume da tese, mas deve 
considerar, igualmente, a sua produção intelectual durante os 4 anos de curso. As 
“Atividades Programadas” equivalem a 6 créditos e podem recobrir as seguintes atividades: 

 

 Quantidade de créditos 
 

1. Atividades profissionais (docentes ou outras ligadas 
à área de pesquisa em que o doutorando atua) 

Observação: Para bolsistas CAPES/Programa de Suporte 
à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior da 
CAPES (CAPES/PROSUP), o estágio de docência exigido 
pela agência, com supervisão do orientador, vale 1 (um) 
crédito. 
 

1 

2. Participação em Congressos ou afins 

Observação: 
Os créditos acima serão atribuídos desde que se 
atendam uma das seguintes condições: 
- Participação em 04 congressos ou afins com 
apresentação de trabalho; 
- 16 entrevistas dadas 
- Organização de 08 eventos ou similares; 
·12 congressos ou cursos apenas assistidos, sem 
apresentar trabalhos.e, além disso:   
- Participação nos eventos promovidos pelo programa, 
inclusive defesas de tese. 
 

2 

3. Participação em projetos (tecno-científicos e/ou de 
criação relacionados à área de pesquisa) 

Observação 1: Projetos avaliados pelo orientador como 
sendo de grande porte, que tenham demandado um ano 
ou mais para sua execução poderão equivaler a 2 
créditos. 

Observação 2: Pequenas assessorias, projetos de menor 
extensão, valerão 1 crédito, desde que se realize um 
desses projetos por ano de doutorado.  
 

1 

4. Publicações  

Observação 1: Para se obter esses 3 créditos, deve-se 
publicar, no decorrer dos 4 anos, um dos seguintes 
itens: · 
01 livro;  
02 livros de divulgação; 
04 artigos em revistas especializadas; 
16 traduções; 
16 resenhas; 
16 artigos de divulgação.  

Observação 2: Os créditos obedecerão a um critério 
móvel, de tal sorte que, quando excedidos os limites 
previstos, as insuficiências em outros campos serão 
cobertas pelos pontos excedentes. 

2 
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Artigo 24 – A integralização dos estudos e atividades necessários se 
expressa em unidades de crédito. Cada hora/aula determina quatro horas/estudo semanais 
obrigatórias para o aluno. A unidade de crédito equivale, portanto, a 5 horas de atividades 
programadas, correspondendo a aulas teóricas, leituras dirigidas, preparação de seminários, 
atividades de pesquisa e elaboração de projeto. A integralização dos créditos-disciplina 
correlaciona-se às semanas que correspondem ao semestre letivo ou, no mínimo, a 17 
(dezessete) sessões de 3 horas/aula cada, porquanto cada disciplina equivale a 255 horas. 

Artigo 25 – O total de créditos necessário para obtenção do título de 
Mestre é 30 (trinta) créditos, ou seja, a carga horária do Mestrado, junto ao Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, desenvolve-se de 
forma seriada e se refere à exigência de o aluno cumprir: 

a) 2 disciplinas obrigatórias M 1  de 3 créd. =   6 créd. x 85 h/at =    510 hs 

b) 2 disciplinas optativas  de 3 créd. =   6 créd. x 85 h/at =    510 hs 

(2 disciplinas de M 2 ou 1 disciplina de M2 e 1 disciplina de M3 ou 2 disciplinas de M3) 

c) Dissertação**   18 créditos= 18 créd. X 85 h/at =  1530 hs 
**[orientação, escritura, apresentação dos volumes e defesa com aprovação] 

Parágrafo único - Em paralelo, durante o prazo de formação do Mestrado, 
além de cursar quatro disciplinas, é recomendado que o aluno venha a cumprir outras 
atividades voltadas à inserção nas linhas de pesquisa, as quais incluem a participação em 

projeto coletivo e, pelo menos, uma produção intelectual por ano  realizações de própria 

autoria ou em parceria , adequada à proposta do Programa e vinculada à área de 
concentração, conforme padronização adotada pela CAPES (Artística, Bibliográfica e Técnica). 
Tais atividades não geram créditos e o acompanhamento de sua realização durante cada ano 
de curso será feito por meio de informação, em formulário CAPES para registro de produção 
intelectual (bibliográfica, artística e/ou técnica), o qual deverá ser entregue ao Programa 
quando da matrícula acadêmica semestral, bem como por ocasião da assinatura do relatório 
de encaminhamento de dissertação pelo(a) Coordenador(a) do Programa. 

Artigo 26 – O total de créditos necessário para a obtenção do título de 
Doutor é 32 (trinta e dois), ou seja, a carga horária do Doutorado, junto ao Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, desenvolve-se de 
forma seriada e se refere à exigência de o aluno cumprir: 

a) 2 disciplinas    de 3 créd. =  6 créd. x 85 h/at =   510 hs 
b) 2 seminários    de 3 créd. =  6 créd. x 85h/at =   510 hs 

c) Pesquisas Subsidiárias  04 créd.     = 4 créd. x 85h/at =  340 hs 

d) Atividades Programadas  06 créditos= 6 créd. X 85h/at =  510 hs 

e) Tese**    10 créditos= 10 créd x 85h/at =             850 hs 
**[orientação, escritura, apresentação dos volumes e defesa com aprovação] 

Total      32 créditos              2720 hs 
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§1º - O acompanhamento da realização anual das atividades programadas 
dos doutorandos será feito por meio de informação, em formulário CAPES para registro de 
produção intelectual (bibliográfica, artística e/ou técnica), o qual deverá ser entregue ao 
Programa quando das matrículas acadêmicas, procedimento semestral. O cômputo dos 
créditos previstos a para a atividade é feito mediante registro em documento específico, por 
ocasião da assinatura do relatório de encaminhamento de tese pelo(a) Coordenador(a) do 
Programa. 

§2º - Os 4 (quatro) créditos referentes à pesquisa subsidiária serão 
atribuídos no final do curso, mediante relatório apenso à exposição final das atividades 
programadas realizadas, pelo doutorando, durante os 4 (quatro) anos de vinculação ao 
Doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design 
Digital com o objetivo de formalização à concessão dos 6 (créditos) previstos neste item 
curricular. 

 

7- INGRESSO 

Artigo 27 – A inscrição e a seleção dos candidatos serão efetuadas nos 
períodos previstos no Calendário Escolar. 

Parágrafo único – O processo seletivo do Programa, sob a 
responsabilidade do respectivo Coordenador, deverá ser feito a partir de critérios previamente 
definidos pelo Colegiado do Programa, devendo ser divulgados pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação.  

Artigo 28 – Os candidatos deverão, no ato da inscrição, apresentar, além 
da ficha de inscrição disponibilizada pela Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação 
devidamente preenchida, e os seguintes documentos: 

I – Para o Mestrado 

a) cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação; 

b) RG e CPF; 

c)  RNE – Registro nacional de estrangeiro, para candidatos estrangeiros; 

d) comprovante de proficiência em Língua Portuguesa, para candidatos 
estrangeiros. 

II – Para o Doutorado 

a)  cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação; 
b) cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 
c)  cópia do Diploma de Mestrado, com a indicação da portaria de 

aprovação do curso pelo MEC; 
d) RG e CPF 
e)  RNE – Registro nacional de estrangeiro, para candidatos estrangeiros; 
f)   comprovante de proficiência em Língua Portuguesa, para candidatos 

estrangeiros. 
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§1º - Na hipótese de faltar o diploma de Graduação, poderão ser aceitas, 
em caráter provisório, respectivamente, cópia do Certificado de Colação de Grau, 
acompanhada de certificado de reconhecimento do curso pelo Ministério da 
Educação/Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

§2º - Na hipótese de faltar o diploma de Mestrado, poderá ser aceita, em 
caráter provisório, cópia da Ata de Defesa da Dissertação de Mestrado, acompanhada do 
Certificado de Reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação/Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

§3º - Os documentos exigidos na Inscrição e substituídos provisoriamente, 
conforme Parágrafo anterior, terão de ser apresentados até, no máximo, 1 ano após a 
matrícula inicial, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula. 

§4º - Os diplomas de graduação obtidos no exterior terão de ser 
reconhecidos, segundo a legislação vigente, exceto quando se tratar de convênios 
internacionais. 

§5º - Os diplomas de Mestre, obtidos no exterior, somente poderão ser 
aceitos com a autenticação da Embaixada Brasileira, no País de origem e com o devido 
reconhecimento oficial.  

§6º - Os documentos exigidos na Inscrição e substituídos provisoriamente, 
conforme Parágrafo anterior, terão de ser apresentados até, no máximo, 1 ano após a 
matrícula inicial, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula. 

§7º - Os candidatos ao processo seletivo de novos alunos, no ato da 
inscrição, além da documentação enumerada neste artigo, deverão atender as normas 
contidas no Edital da Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação que gerencia o processo seletivo 
semestral de novos alunos do Programa. 

§8º - Os alunos estrangeiros poderão comprovar, no ato da inscrição, 
proficiência em língua portuguesa, atestada por órgão oficialmente reconhecido. 

§9º - Na ausência de atestação oficial, a proficiência poderá ser realizada 
por prova específica, como parte do processo seletivo desses candidatos. 

 

8- SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS 

Artigo 29 - A seleção para ingresso será realizada por uma comissão de 
professores do programa, comissão esta representativa dos diversos projetos de pesquisa 
coletivos que estão em curso no Programa, que levará em conta os documentos relacionados 
no artigo 26 e as especificidades do Edital normativo da Pós-Graduação, não sendo fornecidas 
as razões de eventuais recusas. A decisão dessa comissão é irrecorrível, não caberá recurso 
sob qualquer hipótese. 

Artigo 30 – O curso de Mestrado estará aberto a candidatos diplomados 
em cursos de graduação, reconhecidos pelo MEC – Ministério da Educação, observadas as 
normas e exigências do sistema Nacional de Pós-Graduação e as exigências prescritas neste 
Regulamento. 

  



 
 
 
 

 

  

PEPG em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC-SP 
Rua Caio Prado 102, sala 32  - Consolação - São Paulo/SP – CEP 01303-000 - Fone: (11) 3124-7216 

http://www.pucsp.br/pos/tiddhttp://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/tecnologias-da-inteligencia-e-design-digital 

 

  

 PUC-SP 

 

 

Artigo 31 – Os candidatos estrangeiros serão admitidos em conformidade 
com o Regulamento da Pós-Graduação. 

Artigo 32 – O curso de Doutorado estará aberto a candidatos portadores 
de título de Mestre, obtido em cursos devidamente reconhecidos pelo Sistema Nacional de 
Pós-Graduação.  

Artigo 33 – Entrada direta para o Doutorado será permitida 
excepcionalmente, de acordo com as disposições do Regulamento da Pós-Graduação. 

Artigo 34 – Os candidatos estrangeiros serão admitidos conforme 
Regulamento da Pós-Graduação.  

9 – MATRÍCULA  

Artigo 35 – Os alunos do Programa deverão efetuar a matrícula 
regularmente, em cada período letivo, nas épocas e prazos fixados pelo Calendário Geral da 
Universidade. 

Artigo 36 – A matrícula inicial será destinada aos candidatos aprovados na 
seleção do Programa. 

Parágrafo único – Os candidatos aprovados, no ato da matrícula, deverão 
apresentar: 

I – Para o Mestrado: 

a) cópia do Diploma de Graduação devidamente cópia da registrado no 
MEC – Ministério da Educação; 

a) Certidão de Nascimento ou Casamento. 

 

II - Para o Doutorado: 

a. cópia do Diploma de Mestrado, de curso devidamente aprovado pela 
CAPES. 

b. cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento. 

Artigo 37 – A matrícula, sequencial será feita a cada semestre, de acordo 
com as normas previstas nos Artigos 152 e 185 do Regimento Geral da Universidade.  

Artigo 38 - O aluno que não se matricular por dois semestres consecutivos 
estará, automaticamente, desligado do Programa.  

Parágrafo único - O aluno nessas condições poderá solicitar reintegração 
posterior, desde que autorizado pelo Colegiado do Programa, observadas as normas 
acadêmicas, administrativas e financeiras da Universidade, conforme o estabelecido no 
Parágrafo Único, do Artigo 185, do Regimento Geral da PUC-SP.  
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Artigo 39 – O Programa poderá aceitar transferência de outros Programas 
stricto sensu, desde que: 

I - o curso de origem seja reconhecido pela CAPES-MEC; 

II – sejam observados os dispositivos do Regulamento da Pós-Graduação e 
os seguintes critérios: 

a) haja vagas; 

b) disciplinas realizadas fora do Programa somente poderão ser 
incorporadas ao Histórico Escolar do aluno desde que tenham 
equivalência – em nível, conteúdo e carga horária – com disciplinas ou 
atividades oferecidas pelo Programa a critério do Coordenador ou de 
Comissões por ele designadas. 

Artigo 40 – No caso do Mestrado, os alunos transferidos de outro 
Programa de Pós-Graduação poderão requerer aproveitamento dos créditos obtidos no curso 
de origem em até, no máximo, trinta por cento (30%) dos créditos exigidos em disciplinas, 
observando o perfazimento das 2 disciplinas obrigatórias do Módulo I, desde que a carga 
horária seja compatível. 

Artigo 41 - No caso do Doutorado, os alunos transferidos de outro 
Programa de Pós-Graduação poderão requerer aproveitamento dos créditos obtidos no curso 
de origem em até, no máximo, trinta por cento (30%) do total dos créditos pertinentes a 
disciplinas (6) e seminários (6), observadas a adequação dos conteúdos programáticos, bem 
como a compatibilidade da carga horária. 

 

10 - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Artigo 42 – Será permitido, ao estudante matriculado tanto no curso de 

Mestrado quanto no de Doutorado, o trancamento de matrícula, conforme consta no 

Regulamento da Pós-Graduação.  

Artigo 43 – Os alunos com Bolsa Estágio deverão seguir o que consta no 

Regulamento da Pós-Graduação.  

 

11- EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Artigo 44 – Os pós-graduandos deverão demonstrar proficiência em, pelo 
menos, uma língua estrangeira para o Mestrado e duas para o Doutorado. 

§1º - O aluno do Mestrado deverá demonstrar proficiência em uma língua 
estrangeira (inglês, francês, alemão ou italiano), através de aprovação em exame de língua 
estrangeira realizado, até o final do 3º semestre cursado, pela Coordenadoria de Vestibulares 
e Concursos da PUC-SP ou mediante a apresentação de certificado oficial de proficiência aceito 
para candidatura à bolsa no exterior junto à CAPES e ao CNPq.  
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§2º - O aluno do Doutorado poderá requerer o aproveitamento do 
resultado da Proficiência em Língua Estrangeira realizada no Mestrado mediante pedido de 
equivalência. 

§3º - O aluno do Doutorado que pleitear a equivalência mencionada no 
§2º deverá demonstrar Proficiência em Língua Estrangeira em mais 1 (uma) língua estrangeira 
diferente daquela na qual foi aprovado no Mestrado. 

§4º - O aluno do Doutorado deverá demonstrar proficiência em uma 
segunda língua estrangeira (inglês, francês, alemão ou italiano), através de aprovação em 
exame de língua estrangeira realizado, até o final do 5º semestre cursado (até o 30º mês a 
contar da matrícula inicial), pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da PUC-SP ou 
mediante a apresentação de certificado oficial de proficiência aceito para candidatura à bolsa 
no exterior junto à CAPES e ao CNPq.  

§5º - A aprovação do aluno do Doutorado no exame de proficiência em 
língua estrangeira não poderá acontecer em período inferior a 6 (seis) meses da data do 
depósito dos exemplares da tese, de acordo com o estabelecido no Regulamento da Pós-
Graduação. 

§6º - O Espanhol poderá ser aceito tanto no Mestrado quanto no 
Doutorado desde que considerada a pertinência da língua ao objeto de pesquisa do aluno ou 
em casos excepcionais e, igualmente, à adequação do comprovante de proficiência de idiomas 
em conformidade com as normas da CAPES e do CNPq, no que se refere aos certificados 
aceitos para candidatura a bolsas no exterior. 

§7º - O aluno estrangeiro poderá demonstrar proficiência na língua de seu 
país de origem, desde que seja língua definida previamente pelo Programa. 

§8º – Não será permitido interpretar a língua portuguesa como língua 
estrangeira para o aluno estrangeiro. 

 

12- DISCIPLINAS E APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS 

Artigo 45 – Nos termos do art. 25 deste regulamento, o curso de Mestrado 
compreende 30 (trinta) créditos (2550 hs), dos quais 18 (dezoito) créditos correspondem à 
elaboração de dissertação e 12 (doze) créditos referem-se à exigência de o aluno cursar: 

a) 2 disciplinas obrigatórias M 1  de 3 créd. =  6 créd. x 85 h/at =  510 hs 

b) 2 disciplinas optativas  de 3 créd. =  6 créd. x 85 h/at =  510 hs 
(2 disciplinas de M 2 ou 1 disciplina de M2 e 1 disciplina de M3 ou 2 disciplinas de M3) 

 

Artigo 46 – Nos termos do art. 26 deste Regulamento, o curso de 
Doutorado compreende 32 (trinta e dois) créditos (2720 hs), dos quais 10 (dez) créditos 
correspondem à elaboração da tese e 22 (vinte e dois) créditos referem-se à exigência de o 
aluno cumprir: 

a) 2 disciplinas    de 3 créd. =  6 créd. x 85 h/at =   510 hs 
b) 2 seminários    de 3 créd. =  6 créd. x 85h/at =   510 hs 
c) Pesquisas Subsidiárias  04 créd.    = 4 créd. x 85h/at =   340 hs 
d) Atividades Programadas  06 créditos= 6 créd. X 85h/at =   510 hs 
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Artigo 47 - O aproveitamento de estudos realizados fora do Programa, 
pelo aluno regular, só será aceito, se estiver dentro do estabelecido no Regulamento da Pós-
Graduação.  

 

13- ALUNOS ESPECIAIS 

Artigo 48 – Alunos especiais são aqueles definidos no Regulamento da Pós-
Graduação, que estabelece, igualmente, as normas de aceitação do aluno nesta nomenclatura. 

Artigo 49 – A aceitação de alunos especiais ficará a critério do Programa, 
observando o seguinte: 

I – para o Mestrado, ser graduado em curso superior reconhecido pelo 
MEC e, para o Doutorado, ser titulado por Programa de Mestrado reconhecido pela CAPES;  

II - preencher os requisitos mínimos estabelecidos pelo Programa; 

III - haver vaga na disciplina pretendida; 

IV - receber autorização expressa do Coordenador; 

V – solicitar desligamento; 

VI - permanecer na condição de aluno especial um único semestre e, se for 
o caso, submeter-se ao exame de seleção ao final do semestre, no 
qual teve matrícula como aluno especial 

Parágrafo único – O candidato estrangeiro deverá estar com sua 
documentação de graduação ou pós-graduação revalidada por órgão competente no Brasil no 
ato de sua inscrição. 

 

14- DESLIGAMENTO E REINTEGRAÇÃO 

 Desligamento 

Artigo 50 – De acordo com o Artigo 189 do Regimento Geral da PUC-SP e 

com o Regulamento da Pós-Graduação, será desligado do Programa o aluno que: 

I – não realizar matrícula ou trancamento por 2 (dois) semestres 
consecutivos; 

II – tiver, no conjunto do curso, duas reprovações em disciplinas ou 
atividades curriculares; 

III – for reprovado pela segunda vez no Exame de Qualificação; 

IV – não obtiver seu grau de Doutor no prazo especificado para o curso; 

V – solicitar desligamento; 

VI – for reprovado na Defesa Pública. 

 Reintegração 
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Artigo 51 – O aluno desligado do Programa que desejar dar continuidade a 
seus estudos poderá retornar a este Programa, por meio de novo processo seletivo ou 
mediante reintegração, na forma como estabelecida no Regulamento da Pós-Graduação.  

 

15- FREQÜÊNCIA, AVALIAÇÃO E PRAZOS 

 Da Freqüência 

Artigo 52 - Será obrigatória a freqüência mínima de oitenta e seis por 
cento (86,6%) do total de horas/aula previsto para disciplinas e/ou atividades curriculares no 
semestre, salvo os casos previstos em lei, conforme o determinado no Regulamento da Pós-
Graduação.  

 Da Avaliação 

Artigo 53 – A avaliação será feita na forma como especificada nos 
programas das disciplinas, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo C, ou 
nota igual ou superior a sete (7,0). O resultado da avaliação será expresso pela seguinte escala: 

 Conceito  Nota 

 A     9 a 10 

 B     8 a 8,9 

 C    7 a 7,9 

 R     0 a 6,9  Reprovado 

§1º – Os alunos reprovados em uma disciplina ou que obtiverem nível C ou 

nota entre 7 e 7,9 em duas disciplinas (ou 2 seminários, ou 1 disciplina e 1 seminário) perderão 

o direito à apresentação da tese consoante o disposto no Regulamento da Pós-Graduação; 

§2º - Os alunos nessa condição serão desligados do Programa, podendo 

submeter-se a novo processo seletivo com aproveitamento dos créditos cursados; 

§3º - Os alunos bolsistas vinculados à agência de fomento que forem 

reprovados (R) ou aprovados com nível C em uma disciplina perdem a bolsa, modalidade de 

benefício gerenciada pelo Programa. Os alunos com bolsa dissídio estarão sujeitos às 

exigências institucionais.  
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 Dos Prazos 

Artigo 54 – A conclusão do Mestrado Acadêmico ou Doutorado deve 
ocorrer nos seguintes prazos:  

I – para o Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional, no mínimo de 18 

(dezoito) meses e no máximo de 30 (trinta) meses; e 

II – para o Doutorado, no mínimo de 36 (trinta e seis) meses e no máximo 

de 48 (quarenta e oito) meses. 

§1º - Os prazos referidos neste artigo contam-se da primeira matrícula no 
Programa, na condição de aluno regular. 

§2º - A estruturação curricular do Mestrado é organizada para possibilitar 
a titulação em 24 meses, observada uma seriação ideal, prazo de conclusão de curso 
estabelecido como obrigatório para bolsistas. Nete caso, o aluno-bolsista deverá realizar o 
exame de qualificação até o final do 3º semestre de curso. 

§3º - O aluno-bolsista do Doutorado deverá realizar o exame de 
qualificação até o final do 5º semestre de curso. 

 

16- ORIENTAÇÃO E EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 Orientação 

Artigo 55 – O candidato ao grau de Doutor terá um orientador, segundo os 
critérios do Programa. 

§1º - Durante o processo seletivo de novos alunos, a comissão de seleção 
fará a indicação dos professores orientadores, levando em conta o tema da tese, a linha de 
pesquisa em que o aluno se inscreveu, o projeto coletivo em que a tese deverá se inserir e o 
interesse do orientador em relação ao tema proposto pelo candidato. Havendo dúvida quanto 
à adequação do orientador, o aluno será solicitado a passar por um primeiro estágio de 
orientação de estudos com um professor, sendo-lhe oferecida, posteriormente, a possibilidade 
de acesso ao professor orientador definitivo. 

§2º - No caso de impedimento temporário ou definitivo do professor 
orientador, o Coordenador do Programa, de comum acordo com o aluno, deve indicar 
substituto transferindo-se a este todas as atribuições de orientador. 

Artigo 56 – As atribuições do orientador estão previstas no Regulamento 
da Pós-Graduação.  

Artigo 57 – Ao candidato será facultado, por uma vez, a mudança de 

orientador, mediante a aprovação da Coordenação do Programa. 
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Exame de Qualificação 

Artigo 58 – O Exame de Qualificação será solicitado pelo Orientador à 
Coordenação do Programa, em consonância com as normas estabelecidas no Regulamento da 
Pós-Graduação.  

§1º - O exame de qualificação só poderá ser realizado se o aluno tiver 
obtido aprovação em exame de proficiências em língua estrangeira e ter completado pelo 
menos 50% dos créditos referentes às disciplinas e aos seminários. 

§2º - O aluno bolsista vinculado ao PROSUP - Programa de Suporte à Pós-
Graduação de Instituições Particulares da CAPES – Coordenadoria de Aperfeiçoamento do 
Ensino Superior deverá, além do especificado no parágrafo anterior, realizar o estágio de 
docência e apresentar a documentação comprobatória quando da solicitação do Exame de 
Qualificação pelo orientador. 

 

17- ENTREGA DOS VOLUMES E DEFESA PÚBLICA 

 Entrega dos Volumes 

Artigo 59 – Poderá depositar os exemplares da Tese, o candidato que 
cumprir todas as exigências estabelecidas no Regulamento da Pós-Graduação.  

 Defesa Pública 

Artigo 60 – A defesa pública terá de ocorrer nos próprios espaços da 
Universidade. 

§1º - Será permitida a defesa pública por vídeo conferência, de acordo 
com regulamentação própria, que será estabelecida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  

§2º - A realização da defesa fora dos campi da Universidade só poderá 
ocorrer por exigência acadêmico-científica, sendo a solicitação formalizada e justificada junto à 
Pró-Reitoria da Pós-Graduação e Pesquisa e ao Conselho de Faculdade. 

Artigo 61 – Para obtenção do grau de Mestre, o candidato deverá ser 
aprovado na arguição de sua dissertação em sessão pública, por Banca Examinadora composta 
do professor orientador, seu presidente, mais dois docentes com pelo menos o título de 
Doutor, sendo 1 deles externo aos quadros da PUC-SP. Para a obtenção do grau de Doutor, o 
candidato deverá ser aprovado na argüição da Tese em sessão pública, por Banca Examinadora 
composta do professor orientador, seu presidente, mais quatro docentes com pelo menos o 
título de Doutor, dois dos quais deverão ser alheios aos quadros da PUC-SP. A composição de 
bancas dessa natureza é objeto do parágrafo único, do Art. 87 do Estatuto da PUC-SP.  

Parágrafo único – As bancas examinadoras de Mestrado e de Doutorado 
devem ser homologadas pelo Conselho da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia em 
conformidade com inciso I, do Art. 50, do Regimento Geral da PUC-SP.  
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Artigo 62 – Só será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, nota 
sete (7,0) com cada um dos examinadores. 

Parágrafo único – O aluno reprovado será automaticamente desligado do 
Programa.  

 

18- REGIME DISCIPLINAR 

Artigo 63 – O regime disciplinar dos membros do corpo docente, discente 
e administrativo da Pós-Graduação corresponderá ao mesmo previsto no Estatuto e 
Regimento Geral da Universidade. 

Do Pós-Doutorado 

Artigo 64– O Pós-Doutorado junto à Pós-Graduação da PUC-SP deverá 
corresponder às exigências do Regulamento da Pós-Graduação.  

 

19- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 65 – Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos 
pelo Conselho de Faculdade, observadas as normas legais e regulamentares vigentes, 
consultados os Colegiados do Programa e do Departamento. 

Artigo 66 – As modificações que venham a ser efetuadas neste 
Regulamento deverão ser aprovadas pelo Conselho da Faculdade de Ciências Exatas e 
Tecnologia e outras instâncias competentes. 

 
São Paulo, julho de 2010. 

 
 


