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TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, FINALIDADE, OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DO 

PROGRAMA 

 

Art. 1.° O Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade 

FUMEC, área de concentração em Estudos Culturais, é ministrado como Pós-Graduação 

Stricto Sensu. 

 

Parágrafo único. O Programa de Mestrado, como previsto no caput, tem como 

domínio conexo disciplinas consideradas pertinentes ou necessárias à formação do discente, 

nesse nível. 

 

Art. 2.° O Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos, na área de 

concentração Estudos Culturais, que tem como finalidade aprofundar conhecimentos 

acadêmicos nessa área profissional,  objetiva:  

 

- atender a demanda por formação acadêmica de pesquisadores, profissionais interessados 

em ampliar suas competências e espaços de atuação no campo da cultura, particularmente 

no âmbito das linhas de pesquisa do mestrado proposto, Cultura e Interdisciplinaridade e 

Cultura e Tecnologia; 

- estabelecer um fórum de discussão interdisciplinar que fomente a interlocução conceitual 

entre diferentes áreas do conhecimento acerca da cena cultural contemporânea, refletindo 

sobre fenômenos fronteiriços que requerem diálogo entre e além das disciplinas;  

- pensar as implicações das transformações tecnológicas na cultura e na sociedade 

contemporânea;  

- qualificar profissionais para desenvolverem pesquisa e outros projetos de caráter 

interdisciplinar, considerando variáveis sociais, históricas, culturais e tecnológicas;  

- aproximar cultura e tecnologia, intercambiando métodos de áreas diversas, gerando novos 

conhecimentos, cotejando questões como identidade, subjetividade, diferença, espaço, 

patrimônio cultural, tecnologia, a partir de referências teóricas que permitam visadas diversas 

e complexas, mais adequadas à realidade contemporânea;  
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- pensar a cultura em suas expressões e em suas mediações como uma complexa prática 

social, vivida e experimentada de forma orgânica, buscando sentidos alternativos às 

separações clássicas. 

 

Art.3.º Constituem objetivos específicos do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos: 

 

a) formar mestres para exercerem o magistério superior; 

b) fomentar o ensino e a pesquisa em nível de pós-graduação; 

c) promover e desenvolver competências de pesquisa junto ao corpo docente e discente da 

instituição de forma integrada com outros centros de excelência; 

d) difundir os conhecimentos resultantes das pesquisas em periódicos, revistas e congressos 

científicos; 

e) formar profissionais para exercerem liderança em processos inovadores, visando contribuir 

para a elevação dos padrões de gestão e produtividade em organizações públicas e privadas 

brasileiras no campo da cultura; 

f) incentivar e desenvolver atividades de pesquisas avançadas nas áreas do programa com 

finalidade didática, científica ou artística; 

g) estimular uma política continuada de formação de pesquisadores a fim de contribuir para o 

avanço da produção científica do país; 

h) aprofundar características definidoras dos conceitos de pluri, multi, inter e 

transdisciplinaridade, seus diferentes contextos teórico-metodológicos, tendo em vista suas 

relações e diferenciações, possibilidades e limites;  

i) manter uma rede de egressos visando à atualização desses ex-alunos e a propagação das 

atividades do Programa; 

j) desenvolver uma visão global, participativa, ética, pautada por preocupações políticas, 

sociais, econômicas, culturais e ambientais. 

 

Art.4.º A área de concentração do programa de pós-graduação é Estudos Culturais e são 

duas as linhas de pesquisas: Cultura e Interdisciplinaridade e Cultura e Tecnologia. 
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TÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO PROGRAMA 

CAPÍTULO I 

DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

 

Art. 5.° A supervisão didática do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos é exercida por um Colegiado, sob a presidência de um Coordenador e 

constituído de: 

 

I - 01 (um) coordenador; 

II – 01 (um) coordenador adjunto; 

III - 02 (dois) representantes do corpo docente que exercem atividades permanentes no 

Programa; 

IV – 01 (um) representante do corpo discente; 

V – 02 (dois) suplentes: 01 (um) suplente para docente e 01 (um) suplente para discente. 

 

§ 1º O coordenador que conduzirá a implantação do Programa será indicado e 

nomeado pelo Reitor da Universidade FUMEC, dentre aqueles integrantes do corpo 

docente permanente. 

§ 2º O mandato do coordenador será de 02 (dois) anos. A partir do segundo mandato, o 

coordenador será eleito pela assembleia geral dos professores. 

§ 3º Os representantes do corpo docente que comporão o colegiado do curso serão 

eleitos pela assembleia geral dos professores. 

§ 4º O representante do corpo docente no colegiado do curso que exercerá a atividade 

de coordenador adjunto será eleito pela assembleia geral dos professores. 

 

Art. 6.° O coordenador, quando ausente, por período determinado ou não, será substituído 

pelo coordenador adjunto. 

 

Art. 7.º A representação estudantil será feita conforme o disposto na legislação pertinente e 

no Regimento da Universidade FUMEC. 
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Art. 8.° Os representantes docentes no Colegiado do Programa terão mandato de 02 (dois) 

anos, permitida uma recondução; o representante discente terá mandato de 01 (um) ano, 

permitida uma recondução. O coordenador adjunto terá mandato de 02 (dois) anos permitida 

uma recondução. 

 

Art. 9.º Visando a renovação de sua representatividade, a eleição dos membros do 

Colegiado do Programa se fará em consonância com este Regulamento, respeitado o 

disposto no Estatuto e no Regimento da Universidade FUMEC, até 30 (trinta) dias antes do 

término dos respectivos mandatos. 

 

Art. 10.° Compete ao Colegiado do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos: 

 

I - reunir-se de acordo com o estabelecido neste Regulamento;  

II - acompanhar, orientar e coordenar as atividades deste Programa, podendo recomendar a 

indicação ou substituição de docentes; 

III - elaborar a matriz curricular, com indicação dos pré-requisitos e dos créditos das 

disciplinas que o compõem, para aprovação do Conselho Superior de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPPE) da Universidade FUMEC; 

IV - fixar diretrizes para os planos de curso e recomendar alteração de ementas aos 

docentes responsáveis; 

V - decidir questões referentes à matrícula, rematrícula, reopção e dispensa de disciplina, 

transferência e aproveitamento de créditos, trancamento parcial ou total de matrícula; 

VI - manifestar conclusivamente, no âmbito de sua competência, sobre representações e 

recursos que lhe forem encaminhados; 

VII - representar ao órgão competente, no caso de infração disciplinar; 

VIII - propor ao CONSEPPE a criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas; 

IX - propor às Diretorias das Faculdades as medidas necessárias ao bom andamento do 

Programa;  

X - apreciar, diretamente ou mediante comissão especialmente constituída, todo projeto de 

trabalho que vise à elaboração de dissertação; 
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XI - estabelecer normas complementares do Programa, e suas alterações, destinando-as à 

aprovação do CONSEPPE que, quando necessário, as submeterá ao Conselho Universitário; 

XII - estabelecer os critérios para admissão neste Programa e para o preenchimento de 

vagas em disciplinas isoladas; 

XIII - submeter à aprovação do CONSEPPE o número de vagas no Programa; 

XIV - aprovar a oferta de disciplinas do Programa; 

XV - estabelecer procedimentos que assegurem ao aluno um efetivo acompanhamento e 

orientação acadêmica; 

XVI - estabelecer, se for o caso, critérios para alocação de bolsas e acompanhamento dos 

trabalhos dos bolsistas; 

XVII - colaborar com medidas necessárias ao incentivo, acompanhamento e avaliação da 

pesquisa e produção do Programa; 

XVIII - avaliar e aprovar, se for o caso, a participação de discentes na monitoria de Pós-

graduação e no estágio docente no Programa; 

XIX - definir prazos para a defesa de dissertações, quando se fizer necessário. 

 

Art. 11. O Colegiado do Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos 

reunir-se-á por convocação do Coordenador ou por maioria simples de seus membros. 

 

Parágrafo único. Será lavrada ata de cada reunião em livro próprio, da qual se 

distribuirá cópia aos membros do Colegiado do Programa. 

 

Art. 12. As reuniões realizar-se-ão com a presença da maioria simples dos membros do 

Colegiado do Programa, devendo haver um mínimo de duas reuniões por semestre. 

 

Art. 13. As decisões do Colegiado do Programa serão tomadas por maioria simples dos 

membros presentes à reunião. 

 

Parágrafo único. O Coordenador, além do voto comum, terá, nos casos de empate, o 

voto de qualidade. 
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CAPÍTULO II 

DO COORDENADOR DO PROGRAMA 

 

Art. 14. O mandato do coordenador do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos é de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 

 

Art. 15. Compete ao Coordenador do Programa: 

 

I - convocar as reuniões do Colegiado do Programa, presidindo-as; 

II - coordenar o funcionamento do Programa de acordo com as deliberações do 

Colegiado do Programa, encaminhando aos órgãos competentes as propostas que 

dependerem de aprovação; 

III - remeter ao CONSEPPE todos os relatórios e informações sobre as atividades do 

Programa, de acordo com as instruções daquele órgão; 

IV - enviar à Secretaria deste Programa, com a devida antecedência, o calendário das 

principais atividades acadêmicas de cada ano e demais informações solicitadas; 

V - organizar documentos e relatórios do Programa, nos prazos e condições 

estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), remetendo-os ao CONSEPPE, que decidirá sua tramitação subsequente; 

VI - providenciar a eleição dos docentes membros do Colegiado do Programa até 30 

(trinta) dias antes do término de seus respectivos mandatos; 

VII - na hipótese de vacância do cargo de Coordenador, este será substituído 

interinamente pelo coordenador adjunto até a realização de nova eleição, que deverá ocorrer 

no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da vacância do cargo. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE E DA ORIENTAÇÃO GERAL 

 

Art. 16. Os docentes permanentes e colaboradores do Programa de Mestrado em Estudos 

Culturais Contemporâneos deverão ter o título de doutor. 

 

Art. 17. O orientador de dissertação será integrante do corpo docente do Programa. 
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Parágrafo único: Professor doutor que componha o corpo docente de Programa 

Stricto Sensu reconhecido pela Capes, mas que não integre o corpo docente do Mestrado 

em Estudos Culturais Contemporâneos poderá ser coorientador, mediante apresentação de 

justificativa do orientador aprovada pelo colegiado do curso. 

 

Art. 18. Para a renovação de sua aprovação como orientador e permanência no corpo 

docente do Programa, o professor deverá ser integrante do corpo docente permanente ou 

colaborador, demonstrando periodicamente produção científica ou profissional em termos de 

projetos de pesquisa institucionais, trabalhos publicados (artigos, capítulos de livros, livros, 

etc.), participação como membro de bancas de mestrado e/ou doutorado, palestras, 

orientação de teses, dissertações, monografias ou trabalhos finais, etc. A produção docente 

deverá estar em conformidade com as exigências estabelecidas pelos órgãos de educação 

competentes, pelo Colegiado do Programa e/ou aquelas traçadas pela Reitoria. 

 

Art. 19. O orientador poderá assistir, em fase de elaboração de dissertação, até o número 

máximo de alunos indicado pela CAPES para a área do Programa. 

 

          Art. 20. Compete ao Orientador do aluno do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos: 

I - orientar o aluno na organização de seu plano de estudo; 

II - assistir o aluno na elaboração e execução de seu projeto de dissertação; 

III - propor, ao Colegiado do Programa, em comum acordo com o aluno e tendo em vista as 

conveniências de sua formação, coorientador(es) pertencente(s) ou não aos quadros da 

Universidade FUMEC para assisti-lo na elaboração de dissertação, nos termos do artigo 17º, 

Parágrafo único, deste Regulamento; 

IV - sugerir, ao Colegiado do Programa, nomes para compor a Comissão Examinadora do 

Exame de Qualificação e da Defesa de Dissertação; 

V - presidir os trabalhos da Comissão Examinadora do Exame de Qualificação e da Defesa 

de Dissertação. 
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TÍTULO III 

DA ADMISSÃO AO PROGRAMA 

CAPÍTULO I 

DO NÚMERO DE VAGAS 

 

Art. 21. O número máximo de vagas no Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos é de 25 (vinte e cinco) alunos com entrada anual. 

 

Art. 22. Para o estabelecimento do número efetivo de vagas no Programa de Mestrado em 

Estudos Culturais Contemporâneos são considerados, dentre outros, os seguintes critérios: 

 

I - capacidade de orientação do Programa, comprovada pela existência de orientadores com 

disponibilidade de tempo para realizá-la; 

II - fluxo de entrada e saída de alunos;  

III - programas de pesquisa; 

IV - infraestrutura física e de equipamentos considerada suficiente;  

V - solidez econômico-financeira da Instituição. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA INSCRIÇÃO E ADMISSÃO AO PROGRAMA 

 

Art. 23. Para inscrever-se no processo seletivo do Programa de Mestrado em Estudos 

Culturais Contemporâneos da Universidade FUMEC, exige-se, no prazo divulgado para 

inscrição do candidato, apresentação, na Secretaria do Programa, dos seguintes 

documentos: 

I – formulário de inscrição, devidamente preenchido, acompanhado de 01 (uma) fotografia 

3X4 recente; 

II - carteira de identidade ou documento que a substitua legalmente e CPF; 

III - cópia do diploma de graduação ou documento equivalente que comprove estar o 

candidato em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciado o de pós-

graduação; 
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IV - histórico escolar; 

V - curriculum vitae, no modelo plataforma Lattes do CNPq ou noutro que venha a ser 

oficializado; 

VI – no caso de candidatos brasileiros, prova de estar em dia com as obrigações eleitorais e, 

para o sexo masculino, com as militares. No caso de candidatos estrangeiros, os 

documentos exigidos pela legislação específica; 

VII – texto de Apresentação do Candidato ao Mestrado em conformidade com as normas do 

edital que regulamenta o processo seletivo, indicando a linha de pesquisa em que se insere. 

 

Parágrafo único. Os documentos relacionados nos itens II, III, IV, VI, devem ser 

apresentados em cópias autenticadas. 

 

Art. 24. Para ser admitido como aluno regular no Programa de Mestrado em Estudos 

Culturais Contemporâneos, ressalvadas as hipóteses de disciplinas isoladas, o candidato 

deve, também, ser aprovado: 

 

I - em exame de língua inglesa.  

II - em prova dissertativa, versando sobre pontos correlatos às linhas de pesquisa, 

divulgados no respectivo edital de provimento de vagas; 

III - em uma entrevista, tendo por base o texto de Apresentação do Candidato. 

            § 1.º Além dos critérios acima elencados, os candidatos estrangeiros deverão realizar 

teste de proficiência em língua portuguesa. 

§ 2º Todas as etapas do processo de seleção são consideradas eliminatórias e 

classificatórias; devendo o candidato, em cada uma delas, para efeito de aprovação, obter 

média mínima de setenta em cem pontos.  

§ 3.º Compete ao Colegiado do Programa indicar comissão ou comissões constituídas 

de, no mínimo, 03 (três) professores permanentes e um membro suplente que se 

encarregará do processo seletivo para admissão no Programa.  

 

Art. 25. Em caso de desistência de candidato aprovado no processo seletivo, a vaga 

remanescente será preenchida por candidato aprovado, observando-se, rigorosamente, a 

ordem classificatória. 

 



14 

 

Art. 26. A critério do Colegiado do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos, serão aceitos pedidos de transferência de alunos de outros cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

 

§ 1.° O aluno transferido deverá cumprir, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total dos 

créditos exigidos, independentemente do número de créditos obtidos na instituição de 

origem.  

§ 2.° O candidato a transferência deverá apresentar, na Secretaria do Programa, os 

seguintes documentos:  

 

I – requerimento, em formulário próprio, acompanhado de 01 (uma) fotografia 3X4 recente;  

II - cópia autenticada do diploma ou certidão de graduação obtido em instituição de ensino 

oficialmente autorizada e credenciada; 

III - histórico escolar, no qual constem as disciplinas cursadas em nível igual ou superior, 

carga horária correspondente, avaliação em notas ou conceitos e créditos obtidos; 

IV - programas das disciplinas que compõem o histórico escolar; 

V - curriculum vitae, no modelo plataforma Lattes do CNPq ou noutro que venha a ser 

oficializado; 

VI - no caso de candidatos brasileiros, prova de estar em dia com as obrigações eleitorais e, 

para o sexo masculino, com as militares. No caso de candidatos estrangeiros, os 

documentos exigidos pela legislação específica; 

VII - memorial crítico justificando seu pedido de transferência. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 27. O aluno, regularmente admitido, deve requerer, na Secretaria do Programa, 

matrícula nas disciplinas, sejam obrigatórias ou optativas, oferecidas no semestre letivo, 

dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico. 

 

§ 1.º Durante a fase de elaboração de dissertação, e até o seu julgamento, o aluno 

deverá inscrever-se na Secretaria do Programa em Tarefa Especial -  Dissertação.  
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§ 2.°O aluno, para integralizar o número mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos 

exigidos para iniciar a Tarefa Especial - Dissertação, deverá cursar, além das disciplinas 

obrigatórias comuns, as optativas oferecidas.  

§ 3.° Para se inscrever na Tarefa Especial - Dissertação, o aluno, além de ter 

cumprido com aproveitamento e frequência o número mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos, 

deverá ter sido aprovado em Exame de Qualificação. 

 

Art. 28. O aluno poderá solicitar ao Colegiado do Programa o trancamento da matrícula, em 

uma ou mais disciplinas optativas, até o final do primeiro 1/3 (um terço) do período letivo, 

devendo a Secretaria do Programa registrar o trancamento, transcorrendo este período 

normalmente, para efeito de término do curso. Em casos especiais, será possível o 

trancamento da matrícula em disciplina obrigatória, mediante solicitação e anuência do 

Colegiado do Programa. 

 

§ 1.°O Colegiado do Programa pode conceder trancamento total de matrícula, por 

motivos julgados relevantes, por 01 (um) período letivo, sendo este computado para efeito de 

integralização do tempo máximo do Programa.  

 

Art. 29. Será considerado automaticamente desistente o aluno que deixar de renovar 

matrícula a cada período letivo. 

 

Art. 30. O aluno poderá requerer ao Orientador e Colegiado autorização para matricular-se 

em disciplina de outro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecido pela CAPES, 

até o máximo de 04 (quatro) créditos. 

 

Parágrafo único. A disciplina poderá integrar o currículo deste Programa de Mestrado e 

será considerada, no caso, como optativa.  

 

Art. 31. Os graduados, oriundos ou não de cursos regulares da Universidade FUMEC, 

podem matricular-se em disciplina da estrutura curricular, considerada isolada, desde que 

haja vaga e a juízo do Colegiado do Programa; apresentando, no que couber, a teor do 

artigo 23º do regulamento, todos os documentos exigidos para o aluno em curso. 
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Parágrafo único. Se houver um número maior de interessados do que vagas nas 

disciplinas isoladas oferecidas, terá, na matrícula, preferência: 

 

I - o aluno regular no Programa; 

II - o candidato que tenha participado em seu processo seletivo, tenha sido aprovado e não 

tenha se classificado nas vagas oferecidas; 

III - pedido de matrícula por ordem cronológica. 
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TÍTULO IV 

DO REGIME DIDÁTICO 

CAPÍTULO I 

DA MATRIZ CURRICULAR 

 

Art. 32. A matriz curricular é composta de disciplinas obrigatórias comuns e optativas. 

 

Disciplina Linhas Tipo créditos 

Núcleo Básico    

1. Teoria dos Estudos 
Culturais 

1 e 2 obrigatória 2 

2. Processos Culturais 
Contemporâneos 

1 e2 obrigatória 2 

3. Cultura, Ciência e 
Tecnologia 

1 e 2 obrigatória 2 

Núcleo Metodológico    

4. Metodologia Científica 1 e 2 obrigatória 2 

5. Técnicas de Pesquisa 
Interdisciplinar 

1 e 2 obrigatória 2 

6. Projeto de Dissertação  1 e 2 obrigatória 2 

Núcleo de Optativas    

7. Análise de 
Experiências 
interdisciplinares 

1 e 2  optativa 2 

8. Cidade, cultura e 
educação infantil 

1 e 2  optativa 2 

9. Construção de 
Subjetividades 
Contemporâneas 

1 optativa 2 

10. Criatividade e Inovação  2 optativa 2 

11. Cultura dos Jogos 
Digitais 

2 optativa 2 

12. Cultura Mineira 1 optativa 2 

13. Design em situações 
de ensino e 
aprendizagem 

2 optativa 2 

14. Empreendedorismo e 
Projetos Culturais 

2 optativa 2 

15. Espaços Urbanos e 
Suas Representações 

1 optativa 2 

16. Estética, Arte e 
Tecnologia 

2 optativa 2 

17. Fundamentos da 
Interdisciplinaridade 

1 e 2 optativa 2 
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18. Imagens na Mídia e 
nas Artes. 

1 optativa 2 

19. Literatura e outros 
Sistemas Semióticos: 
cinema, pintura e vídeo 

1 optativa 2 

20. Mediações Culturais 1 optativa 2 

21. Mídia e Diversidade  1 optativa 2 

22. Patrimônio e 
Preservação 

1 e 2 optativa 2 

23. Representações 
Tecnológicas: Corpo e 
Movimento 

2 optativa 2 

24. Arte sacra no Brasil 
colonial 

1 optativa 2 

25. A cultura do espaço 
doméstico 

1 optativa 2 

Núcleo de Apoio    

26. Tópicos Especiais I  optativa 1 

27. Leitura Orientada  optativa 1 

 

Dissertação 6 

 

 

 

 

Art. 33. O Programa terá duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 24 (vinte e 

quatro) meses. 

 

Art. 34. Os planos de ensino das disciplinas, tanto obrigatórias quanto optativas, do 

Programa serão elaborados pelos professores integrantes de seu corpo docente e, em 

seguida, aprovados pelo Colegiado do Programa. 

 

§ 1.°Considerando as necessidades do Programa de Mestrado, os interesses dos 

alunos e a disponibilidade dos professores, seu Colegiado, em cada semestre, coordenará a 

oferta de disciplinas optativas. 
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CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

Art. 35. O número mínimo de créditos exigidos para a obtenção do grau de mestre é o de 30 

(trinta) créditos; sendo 24 (vinte e quatro) em disciplina e 06 (seis) relativos à defesa de 

dissertação. 

 

Art. 36. Cada disciplina tem seu valor expresso em créditos; correspondendo cada crédito a 

15 (quinze) horas-aula. 

 

Parágrafo único. Os créditos correspondentes às disciplinas são concedidos ao aluno 

que obtiver, na disciplina, pelo menos 70% (setenta por cento) de aproveitamento e que 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das atividades, vedado o abono 

de faltas. 

 

Art. 37. Nenhum candidato pode ser admitido à Tarefa Especial - Dissertação antes de ser 

aprovado em Exame de Qualificação e de obter, em disciplinas cursadas, um mínimo de 24 

(vinte e quatro) créditos assim distribuídos: 

a) 12 (doze) créditos nas disciplinas obrigatórias;  

b) 12 (doze) créditos nas disciplinas optativas.  

 

Parágrafo único. A aprovação do candidato na defesa de dissertação lhe 

proporcionará mais 06 (seis) créditos. 

 

Art. 38. Os créditos obtidos em outro Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, na 

Universidade FUMEC, ou fora dela, podem ser aproveitados, a juízo do Colegiado do 

Programa, observado o limite máximo de 04 (quatro) créditos em disciplinas optativas.  

 

Art. 39. Após ter cursado a disciplina Projeto de Dissertação e tendo cursado no mínimo 18 

(dezoito) créditos o aluno deverá passar pelo Exame de Qualificação, no prazo máximo de 

18 meses.  

 

§ 1º O exame de qualificação deve ser realizado em sessão para apresentação, 
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arguição e defesa orais do projeto de pesquisa, sumário expandido da dissertação e 

de um capítulo perante banca constituída para este fim. 

§ 2º O trabalho como pressuposto para o exame de qualificação deverá ser apresentado 

e registrado na Secretaria do Programa, assinado pelo aluno e pelo seu orientador, 

com indicação expressa deste e sendo homologado, posteriormente, pelo colegiado. 

§ 3º O trabalho deve obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  

§ 4º A banca de qualificação é presidida pelo orientador e é composta por um professor 

integrante do corpo docente do mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos e 

um professor doutor, a título de avaliador externo ao Programa, que deve ser 

vinculado a algum programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela Capes.  

 

 

CAPÍTULO III 

DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

Art. 40.º O rendimento acadêmico é expresso em nota de acordo com a seguinte escala: 

 

a. de 90 a 100 / A; 

b. de 80 a 89 / B;  

c. de 70 a 79 / C;  

d. até 69 /D.  

 

Art. 41. O aluno que obtiver conceito D em qualquer disciplina será considerado reprovado 

na mesma. 

 

Art. 42. O aluno que obtiver conceito D mais de uma vez na mesma disciplina ou em 02 

(duas) disciplinas diferentes será desligado do Programa, a critério do Colegiado. 
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CAPÍTULO IV 

DA DISSERTAÇÃO 

 

Art. 43. Para ser matriculado na Tarefa Especial – Dissertação o aluno deve ter cursado com 

aprovação 24 (vinte e quatro) créditos e ter sido aprovado no Exame de Qualificação. 

 

Art. 44. Para ser admitido à defesa de dissertação, o aluno deve:  

  

I - estar regularmente matriculado na Tarefa Especial – Dissertação;  

II - ter cumprido o mínimo de créditos exigidos neste Regulamento; 

III- ter submetido artigo científico em coautoria com seu orientador a periódico avaliado pelo 

sistema Qualis da Capes nos estrados de A1 a B3 para a área Interdisciplinar; 

IV - ter obtido a anuência do orientador para a defesa da dissertação. 

 

Art. 45. Mediante entendimento com o respectivo professor orientador, o candidato à defesa 

de dissertação apresentará requerimento escrito ao Coordenador do Programa solicitando as 

providências acadêmicas e administrativas necessárias para realizá-la, obedecendo aos 

seguintes requisitos: 

I - depositar, com indicação de data e sugestão de composição de banca, 03 (três) 

exemplares do trabalho; 

II- a antecedência mínima entre o depósito do pedido e a defesa não poderá ser inferior a 20 

(vinte) dias; considerados não só a aprovação pelo colegiado, bem como as providências 

administrativas a se realizar e o tempo mínimo indispensável aos componentes da banca 

para leitura do trabalho apresentado; 

III - em caso de aprovação, deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da defesa, 

depositar, de forma definitiva, 01 (um) exemplar da dissertação; e havendo aquiescência de 

seu orientador, com a inclusão das observações e sugestões da banca examinadora; 

IV - as dissertações devem seguir o formato capa dura, na cor vermelha; com qualquer 

inscrição ou grafia sobre a mesma, na cor dourada. 

 

Parágrafo único. O candidato entregará, também, simultaneamente à apresentação 

em papel, sua dissertação em formato eletrônico para publicação eletrônica e envio à Capes.  
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Art. 46. A defesa da dissertação será pública e far-se-á perante Banca Examinadora, 

proposta pelo professor orientador, com ele integrante, além de um professor do Programa 

de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos e um professor doutor externo ao corpo 

docente do mestrado, preferencialmente externo à Universidade Fumec, vinculado a algum 

programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela Capes.    

 

Art. 47. Será considerado aprovado na defesa de dissertação o candidato que obtiver 

aprovação da Comissão Examinadora. 

 

Parágrafo único. O candidato, em caso de aprovação na defesa de dissertação, 

obterá mais 06 (seis) créditos. 

 

Art. 48. Na hipótese de insucesso na defesa da dissertação, poderá o Colegiado do 

Programa, mediante proposta justificada da Comissão Examinadora, dar oportunidade ao 

candidato para, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar novo 

trabalho, sob pena de desligamento.  

 

TÍTULO V 

DO GRAU ACADÊMICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 

Art. 49. Para obter o grau de Mestre em Estudos Culturais Contemporâneos, o aluno deve 

satisfazer, no prazo mínimo de 12 (doze) meses e, no máximo, de 24 (vinte e quadro) 

meses, às seguintes exigências: 

 

I - obter, em disciplinas obrigatórias e optativas do Mestrado, o número mínimo de 24 (vinte e 

quatro) créditos; 

II - obter os 06 (seis) créditos concernentes à aprovação na defesa de dissertação. 
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Art. 50. Em casos excepcionais, devidamente justificados e mediante parecer favorável do 

orientador do aluno, o Colegiado do Programa pode admitir a prorrogação, por prazo 

determinado, do limite de prazo para a obtenção do grau, após análise de documentação 

comprobatória de trabalho teórico e/ou de campo já desenvolvido. 

 

Art. 51. São condições para outorga do grau de Mestre em Estudos Culturais 

Contemporâneos: 

 

I - comprovação de cumprimento, pelo aluno, de todas as exigências regulamentares; 

II - comprovante de quitação das obrigações contratuais, incluindo as concernentes à 

Biblioteca;  

III – depósito da dissertação dentro do prazo estabelecido em que conste a assinatura de 

todos os membros da banca na versão impressa e encadernada e da versão eletrônica. 

 

Parágrafo único. Do histórico acadêmico, assinado pelo Coordenador do Programa, 

devem constar, referentes ao aluno, os seguintes elementos informativos: 

 

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

anterior e endereço atual; 

II - data de aprovação no processo seletivo;  

III - data de matrícula inicial no curso; 

IV - número de cédula de identidade e nome do órgão que a expediu, no caso de aluno 

brasileiro, ou estrangeiro com residência permanente, ou número de passaporte e local em 

que foi emitido, no caso de estrangeiro sem visto permanente; 

V - relação das disciplinas com as respectivas notas e conceitos, créditos obtidos, anos e 

períodos letivos em que foram cursadas; 

VI - data, título e conceito obtido na dissertação; 

VII - nome do professor orientador e dos demais membros da Comissão Examinadora da 

dissertação. 

 

Art. 52. Os diplomas de Mestre conferidos no Programa são expedidos pela Universidade 

FUMEC, assinados pelo Diretor, pelo Reitor e pelo diplomado.  
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TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 53. Ao Programa de Mestrado, aplica-se, quando couber, as Normas Gerais da Pós-

graduação da Universidade FUMEC, competindo ao Colegiado do Programa decidir sobre os 

casos omissos. 

 

Art. 54. Este Regulamento entra em vigor após ser aprovado pelo CONSUNI.

 


