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I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1o A Universidade FUMEC, sob responsabilidade da Faculdade de Ciências

Empresariais FACE, mantém o Curso de Doutorado em Sistemas de Informação e Gestão

do Conhecimento, (doravante denominado Curso), em nível de Doutorado, de caráter

multi/interdisciplinar.

I DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS DO CURSO

Art. 2o Este Regulamento, juntamente com as instruções normativas disponíveis no

sítio eletrônico do Curso na web1 , disciplina, no âmbito da Universidade FUMEC, consti-

tuído nos termos das normas vigentes, o Curso de Doutorado em Sistemas de Informação

e Gestão do Conhecimento.

Art. 3o O Curso abrange atividades técnicas, de ensino e pesquisa, enfatizando a

busca, o desenvolvimento e a integração do conhecimento e das atividades que dele se

originam, com vistas à formação de docentes e pesquisadores.

Art. 4o O Curso tem por objetivo a formação de pessoal qualificado técnica e

cientificamente para a atividade de gestão, de ensino e de pesquisa na área interdisciplinar

de Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento.

Art. 5o Constituem objetivos do Curso:

(a) em relação aos discentes: formar docentes, pesquisadores e profissionais capazes de

desenvolver e disseminar o conhecimento científico e tecnológico;
1http://ppg.fumec.br/sigc



(b) em relação aos docentes: dar-lhes condições de desenvolver a gama de atividades

inerentes ao programa de ensino, orientação, pesquisa e extensão que visem à conso-

lidação e desenvolvimento das linhas de pesquisa em que atuam;

(c) em relação à Instituição: fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão de

forma sistemática, por meio da institucionalização de linhas de pesquisa, permanen-

temente alimentadas pela inovação em projetos, novos pesquisadores e parcerias com

outras instituições;

(d) em relação à comunidade: propiciar avanços em parcerias técnicas e tecnológicas na

área de concentração com vistas à apoio às organizações em projetos de pesquisa e

desenvolvimento.

Art. 6o A organização do Curso estabelece os seguintes princípios:

(a) desenvolver pesquisas promovendo sua integração, ampliando a qualidade das ativi-

dades de ensino e alto padrão de competência científica e tecnológica;

(b) desenvolver conhecimentos novos e promover sua divulgação em âmbito interno e

externo;

(c) prover a comunidade e a sociedade com pesquisadores e profissionais de alto nível;

(d) observar dos aspectos éticos inerentes às atividades do Curso.

Art. 7o O Curso de Doutorado em Sistemas de Informação e Gestão do Conheci-

mento, a que se refere este Regulamento, compreende o nível de Doutorado, conferindo-se,

mediante as exigências regulamentares do Curso, o grau de Doutor em Sistemas de Infor-

mação e Gestão do Conhecimento.

Art. 8o O Curso é organizado por uma única área de concentração “Gestão de

Sistemas de Informação e do Conhecimento”. São duas linhas de pesquisa: “Tecnologia e

Sistemas de Informação” e “Gestão da Informação e do Conhecimento” que engloba estudos

e pesquisas aplicadas aos processos relacionados à coleta, organização, disseminação e uso

da informação e do conhecimento intermediados por tecnologias e sistemas de informação.



§ único A área de concentração trata também dos aspectos de planejamento e gestão

de TI alinhada com as estratégias de negócio e dos impactos comportamentais e culturais

advindos do uso de sistemas de informação por indivíduos, organização e a sociedade.

Art. 9o É condição indispensável, para a conclusão do Curso, a defesa de Tese

que seja relevante e represente contribuição para o avanço do conhecimento da área de

atuação.



II DA ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Art. 10o A estrutura administrativa do Curso compreende, de forma hierárquica

ascendente, os seguintes órgãos:

(I) Conselho Universitário (CONSUNI);

(II) Conselho de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade FUMEC (CON-

SEPPE);

(III) Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão como órgão executivo;

(IV) Diretoria Geral da FACE como órgão executivo;

(V) Colegiado como órgão consultivo e deliberativo;

(VI) Coordenação como órgão executivo do Colegiado;

(VII) Secretaria como órgão de apoio administrativo.

I DO COLEGIADO DO CURSO

Art. 11o O Colegiado do Curso é seu órgão normativo, consultivo e deliberativo,

cuja finalidade é promover a assessoria didática e a administrativa, e caracteriza-se como

principal instância de diretrizes do Curso.

Art. 12o O Colegiado é constituído por professores efetivos do Curso e por um

discente, observado o disposto neste Regulamento em consonância com as Normas Gerais

da Pós-Graduação da Universidade FUMEC.



Art. 13o Os membros do Colegiado serão eleitos pela assembleia composta pelo

conjunto de professores do Curso. O Colegiado será formado por sete (sete) membros,

sendo 6 (seis) professores efetivos do Curso, por 1 (um) representante dos alunos, todos

eleitos por seus pares.

§ 1o A presidência do Colegiado do Curso será exercida pelo Coordenador do

Curso, ou na falta deste, pelo Coordenador Adjunto.

§ 2o A representação discente será escolhida pelos seus pares para um mandato

de um ano, permitida a recondução.

§ 3o As reuniões ordinárias ou extraordinárias do Colegiado serão convocadas

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 14o Entende-se por efetivo exercício no Curso o fato de o professor cumulati-

vamente:

(I) estar vinculado ao Curso há no mínimo 02 (dois) anos;

(II) ter sido responsável, nos últimos 06 (seis) meses, pela orientação de no mínimo duas

dissertações de mestrado concluídas;

(III) comprovar pontuação bibliográfica que atinja pontuação equivalente ao conceito

"bom"ou "muito bom", conforme Documento vigente da Área Interdiciplinar no

quadriênio vigente;

(IV) ter carga horária semanal de 40 horas na Universidade FUMEC.

Art. 15o Para se candidatar a membro do Colegiado, o professor deverá assinar

termo onde se compromete a participar das reuniões do mesmo.

§ 1o O membro do Colegiado que se ausentar de 03 (três) reuniões em 01 (um)

ano, sem justificativa homologada pelo Colegiado, perderá seu mandato por 01(um) ano.

§ 2o O membro que desejar declinar de seu cargo deverá enviar requerimento

ao Colegiado.



Art. 16o O Colegiado poderá eleger Suplente de algum membro docente que neces-

site afastar-se, devendo o Suplente:

(I) ser professor permanente do Curso em efetivo exercício;

(II) substituir em caráter efetivo e definitivo o professor membro do Colegiado;

(III) cumprir o restante do mandato do membro ao qual substitui.

Art. 17o Compete ao Colegiado do Curso, por decisão da maioria absoluta de seus

membros, além de outras atribuições previstas nas normas da Universidade, as seguintes:

(I) aprovar o Regulamento do Curso e as suas alterações, submetendo-as ao CON-

SEPPE - Conselho de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão;

(II) estabelecer as diretrizes gerais do Curso;

(III) convocar eleições para os cargos de Coordenador e de Coordenador Adjunto do

Curso 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos, ou em igual prazo determinar

a recondução dos mesmos;

(IV) indicar até 3 (três) de seus membros para Coordenador e Coordenador Adjunto

do Curso à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade

FUMEC e à Diretoria Geral da FACE;

(V) selecionar e solicitar a contratação ou substituição de docentes do referido Curso;

(VI) nomear professores efetivos para ministrar disciplinas obrigatórias e optativas no

Curso;

(VII) avaliar e emitir parecer sobre os pedidos dos alunos, referentes a aproveitamento

de créditos, a transferência, a rematrícula, a prorrogação de prazos regulamentados

pelo Colegiado, entre outros requerimentos;

(VIII) fixar diretrizes e aprovar os programas de disciplinas, planos de aulas, planejamento

das atividades articuladas ao ensino, bem como colaborar, com a Coordenação,

tendo em vista a integralização da carga horária e desenvolvimento da estrutura

curricular do Curso;

(IX) apreciar as recomendações do Coordenador, docentes e discentes, sobre assuntos de

interesse do Curso;



(X) estabelecer procedimentos que assegurem, ao aluno do Curso, efetiva orientação

acadêmica;

(XI) fazer planejamento orçamentário, submetendo-o à Diretoria Geral da FACE/FUMEC

para aprovação;

(XII) propor linhas de pesquisas para o Curso;

(XIII) promover modificações na estrutura curricular do Curso;

(XIV) pronunciar-se nos casos de desligamento de aluno por conduta ética inadequada;

(XV) nomear comissões para resolver problemas específicos do Curso;

(XVI) representar ao órgão competente, no caso de infração disciplinar;

(XVII) propor, ao Conselho de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão e à Diretoria Geral da

FACE, as medidas necessárias ao bom andamento do Curso;

(XVIII) designar comissão examinadora para julgamento de projeto de dissertação e defesa

de dissertação dos alunos do Curso e homologar o resultado da comissão;

(XIX) estabelecer as normas do Curso e suas alterações, submetendo-as à aprovação do

Conselho de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão que, quando necessário, as sub-

meterá ao Conselho Universitário;

(XX) estabelecer critérios para admissão de discente ao Curso;

(XXI) submeter à aprovação do Conselho de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão o número

de vagas do Curso;

(XXII) aprovar a oferta de disciplinas do Curso e seu respectivo calendário;

(XXIII) decidir sobre as disciplinas curriculares, sua transformação ou extinção e a criação

de outras, julgadas necessárias ao Curso;

(XXIV) apreciar o relatório anual das atividades do Curso;

(XXV) estabelecer critérios para o preenchimento das vagas em disciplinas isoladas;

(XXVI) colaborar, sempre que solicitado, com o Conselho de Pós-graduação, Pesquisa e

Extensão;



(XXVII) colaborar com os diversos órgãos da Universidade FUMEC no tocante à implemen-

tação de medidas necessárias ao incentivo, acompanhamento e avaliação da pesquisa

e produção do Curso;

(XXVIII) estabelecer critérios para concessão de bolsas e acompanhamento de bolsistas, de

acordo com as normas definidas pela Universidade FUMEC, bem como pelas agên-

cias financiadoras;

(XXIX) designar bolsistas para atuação em comissões de apoio didático-científico ao Curso;

(XXX) propor a celebração de convênios de interesse do Curso;

(XXXI) avaliar e aprovar a participação de discentes em Estágio Docente, levando em con-

sideração dispositivos pertinentes nas Normas Gerais da Pós-Graduação da Univer-

sidade FUMEC;

(XXXII) deliberar sobre a aplicação de recursos destinados ao Curso pela Instituição ou por

agências financiadoras externas;

(XXXIII) ler e assinar as atas lavradas em todas as reuniões do Colegiado;

(XXXIV) zelar pelo cumprimento das Normas Gerais da Pós-Graduação da Universidade

FUMEC e do Regulamento do Curso;

(XXXV) resolver os casos omissos deste Regulamento.

II DA COORDENAÇÃO

I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 18o A Coordenação Geral será exercida por Professor Coordenador e por um

Professor Coordenador Adjunto.

Art. 19o Só poderão se candidatar aos cargos de Coordenador e Coordenador

Adjunto do Curso docentes pertencentes ao quadro efetivo da Universidade FUMEC,

portador do título de Doutor há pelo menos 05 (cinco) anos, vinculados ao Curso há pelo

menos 03 (três) anos, em regime de trabalho de 40 horas, com experiência mínima de 02

(dois) anos e que possua produção intelectual regular nos últimos 05 (cinco) anos.



Art. 20o O Coordenador e Coordenador Adjunto são recomendados pelo Colegi-

ado para um mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se a recondução por meio de Ato

da Diretoria Geral da FACE e anuência da Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e

Extensão.

§ único O período de mandato do Coordenador Adjunto coincidirá com mandato do

Coordenador, em consonância com as Normas Gerais da Pós-Graduação da Universidade

FUMEC.

Art. 21o O Colegiado indicará até 3 (três) de seus membros para compor lista,

que será enviada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade

FUMEC e à Diretoria Geral da Faculdade de Ciências Empresariais (FACE), que deverão

escolher o Coordenador em comum acordo.

Art. 22o As competências do Coordenador poderão ser exercidas pelo Coordenador

Adjunto, que assumirá as funções de coordenação na ausência ou impedimento daquele e

as exercerá enquanto perdurarem.

§ único Na hipótese de vacância, o procedimento previsto no caput deste artigo se

repetirá, até a realização de novas eleições, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

vacância, ou fim do respectivo mandato, a critério do Colegiado do Curso.

II DAS COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃO

Art. 23o São atribuições do Coordenador exercer e coordenar atividades do Curso,

conforme disposto a seguir:

(I) convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado do Curso, presidindo-

as;

(II) acompanhar, orientar e coordenar as atividades do Curso;

(III) providenciar, anualmente, o encaminhamento à Pró-Reitoria de Pós-Graduação,

Pesquisa e Extensão e à Diretoria da FACE do relatório de desenvolvimento do

Curso, com todas as informações requeridas para o processamento de sua avaliação

pelos órgãos competentes;



(IV) coordenar academicamente a execução do Curso, sugerindo ao CONSEPPE - Con-

selho de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e à Diretoria da FACE as medidas

que se fizerem necessárias ao bom funcionamento do Curso;

(V) executar as deliberações do Colegiado, encaminhando aos órgãos competentes as

propostas que dependerem de sua aprovação;

(VI) criar normas específicas (resoluções e instruções normativas) que se façam necessá-

rias para a melhoria da qualidade acadêmica do Curso e submetê-las à aprovação

do Colegiado;

(VII) elaborar, de acordo com as instruções do Colegiado e com a devida antecedência,

o calendário do Curso, contendo as principais atividades escolares de cada ano e

demais informações solicitadas;

(VIII) acompanhar os procedimentos de matrícula e rematrícula no âmbito do Curso e em

articulação com a Secretaria Acadêmica;

(IX) zelar pela observância deste Regulamento e de outras normas baixadas por Órgãos

competentes;

(X) incumbir-se dos assuntos administrativos do Curso que não forem de competência

do Colegiado;

(XI) consultar a Diretoria da FACE para que esta, de comum acordo com a Coordenação,

decida sobre assuntos financeiros e adminitrativos do Curso.

(XII) gerenciar a distribuição e a renovação de bolsas de estudos e a designação de bol-

sistas para a prática de atividades de apoio ao Curso;

(XIII) decidir sobre matéria de urgência "ad referendum"do Colegiado;

(XIV) exercer outras atribuições definidas no Regulamento.

III DA SECRETARIA DO CURSO

Art. 24o Compete ao corpo técnico-administrativo da Secretaria do Curso, além

de outras atribuições conferidas pelo Coordenador:

(I) preencher e divulgar relatórios e estatísticas aos interessados (Departamentos, Co-

ordenações de Cursos, entre outros);



(II) elaborar atas, ofícios, memorandos ou quaisquer outros documentos correlatos às

atividades pertinentes ao Setor;

(III) emitir quaisquer documentos que abordem aspectos da vida acadêmica do aluno;

(IV) verificar a integralização curricular do aluno;

(V) matricular alunos ingressantes por meio do processo seletivo do Curso;

(VI) receber e processar os pedidos de matrícula dos alunos a cada bimestre letivo;

(VII) recolher semestralmente os relatórios de atividades dos alunos, assinados pelos

professores-orientadores e pelo Coordenador do Curso;

(VIII) aplicar e gerenciar o cumprimento das normas internas, bem como do Regulamento

do Curso, no âmbito de sua competência;

(IX) receber, arquivar e distribuir documentos relativos às atividades didáticas e admi-

nistrativas;

(X) preparar prestação de contas e relatórios;

(XI) controlar e arquivar os documentos referentes a leis, portarias, circulares e demais

documentos de interesse do Curso;

(XII) fornecer informações e/ou documentos relativos ao Curso;

(XIII) secretariar as reuniões do Colegiado;

(XIV) manter cadastro atualizado de docentes e discentes em atividade no Curso;

(XV) manter a atualização e a organização dos documentos do setor;

(XVI) realizar os procedimentos necessários para as apresentações de trabalho de conclu-

são de Curso (dissertações);

(XVII) realizar a alocação de salas de aula de acordo com as necessidades das disciplinas

quanto ao tamanho das turmas;

(XVIII) organizar processos de transferências internas/externas acadêmicas;

(XIX) controlar a tramitação e atualização dos processos de equivalência e aproveitamento

de créditos dos alunos;

(XX) informar aos alunos quanto aos procedimentos para realização da matrícula e outras

atividades do Curso.



III DA ORGANIZAÇÃO
ACADÊMICA

Art. 25o A estrutura acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Sistemas de Infor-

mação e Gestão do Conhecimento é elaborada em consonância com as diretrizes fixadas

pela CAPES.

Art. 26o O Curso deverá ser concluído em um prazo máximo de 48 meses e mínimo

de 24 meses.

§ 1o Excepcionalmente, por solicitação justificada do aluno, com anuência do

orientador e por deliberação favorável do Colegiado do Curso, os prazos a que se refere

o caput deste artigo poderão ser prorrogados, por até 12 meses, para fins de conclusão

do Curso. O requerimento de prorrogação deverá ser acompanhado do cronograma de

elaboração e da versão atual da tese para compor o pedido de prorrogação da defesa da

tese.

§ 2o Para estar apto a requerer a prorrogação de prazo, o aluno deve ter seu

projeto de tese apresentado e aprovado durante o prazo regulamentar.

§ 3o A decisão da prorrogação de prazo é uma competência exclusiva do Cole-

giado, que poderá levar em consideração outros aspectos relevantes ao Curso, para deferir

ou indeferir solicitações.

Art. 27o Para o(a) discente que necessitar se licenciar em razão de saúde, por

maternidade ou aleitamento que impeça o exercício das atividades do Curso, os prazos a

que se refere o caput do Art. 26o poderão ser prorrogados, devendo o(a) discente proto-

colar requerimento justificando seu afastamento. A critério do Colegiado o aluno poderá



ser afastado(a) das atividades acadêmicas por um período de até seis meses, mediante

solicitação formal, devidamente comprovado por atestado e laudo médico.

Art. 28o É vedado o trancamento de matrícula.

I DO CURRÍCULO

Art. 29o O currículo do Curso de Doutorado em Sistemas de Informação e Gestão

do Conhecimento é organizado por semestre e as disciplinas são cursadas em bimestres,

para agilizar a acreditação e concentração de conteúdos temáticos e flexibilização de carga

didática de professores para pesquisa e orientação. A escolha de disciplinas optativas,

pelos alunos, é facilitada pela participação do orientador.

Art. 30o O Curso se caracteriza como um conjunto de atividades curriculares

em Disciplinas Obrigatórias e Optativas, Atividades Programadas (APP), Tutorias de

Orientação (TO), Seminários, Estudos Dirigidos, Participação em Projetos de Pesquisa

(PPP) e Produção Intelectual (PI) oferecendo, aos alunos, maior possibilidade de escolha

e aprofundamento temático.

Art. 31o A critério do Colegiado, por solicitação do Orientador, poderão ser atri-

buídos créditos às atividades acadêmicas a serem desenvolvidas apenas por um aluno,

denominada de Estudos Dirigidos, priorizando conteúdos pertinentes à linha de pesquisa

do aluno, até o máximo 02 (dois) créditos para o Curso.

§ 1o As atividades das quais trata o caput deste artigo serão anotadas no

Histórico Escolar do aluno, com a expressão “Estudos Dirigidos em”, acrescentando-se

o tópico ou tema desenvolvido pelo aluno, o período letivo correspondente, a nota e o

respectivo conceito obtido.

Art. 32o A estrutura curricular do Curso agrupa-se por quatro núcleos: Básico,

Formação e Aprofundamento, Apoio, Formação em Pesquisa.

(I) núcleo Básico: composto por disciplinas obrigatórias estruturantes do Curso;



(II) núcleo de Formação e Aprofundamento: composto por disciplinas de aprofunda-

mento propostas nas linhas de pesquisa do Curso. Os conteúdos destas disciplinas

contribuem tanto para a formação do doutor, quanto para a escolha dos temas de

suas pesquisas;

(III) núcleo de Apoio: composto por disciplinas cujos conteúdos de fronteira podem

ampliar ou focar assuntos de interesse para a formação do doutor.

(IV) núcleo de Formação em Pesquisa: composto por disciplinas que apresentam con-

teúdos de formação em pesquisa, bem como em métodos e técnicas de pesquisa.

Art. 33o O curso é organizado por semestre e as disciplinas cursadas em bimestres,

de forma a possibilitar a concentração de conteúdos temáticos e flexibilização de carga

didática de professores para pesquisa e orientação. A escolha de disciplinas optativas pelos

alunos é facilitada pela participação do orientador. Quanto às atividades em disciplinas,

o aluno deverá cumprir os limites mínimos de 26 (vinte e seis) créditos em disciplinas

obrigatórias e optativas. Cada 15 (quinze) horas em disciplina terá um valor expresso

em créditos, atribuídos na proporção de um (1) crédito para cada quinze aulas teóricas e

práticas.

I DA INTEGRALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS

Art. 34o A integralização dos créditos em disciplinas se dará da seguinte forma:

(I) 14 (quatorze) créditos em disciplinas obrigatórias (8 do núcleo Básico e 6 do núcleo

de formação em pesquisa);

(II) 12 (doze) créditos em disciplinas optativas;

§ 1o Cada aluno deverá cursar, bimestralmente, as disciplinas relevantes de

acordo com uma Trilha de Pequisa conforme Art. 41o , que compõem a estrutura curricular

do Curso.

§ 2o As atividades acadêmicas do Curso são regulamentadas por instruções

normativas e resoluções aprovadas pelo Colegiado do Curso.



Tabela 1: Escala de Notas
Pontuação Conceito Qualificação
De 90 a 100 pontos A Excelente
De 80 a 89 pontos B Ótimo
De 70 a 79 pontos C Bom
Abaixo de 70 pontos D Insuficiente

§ 3o Cada docente poderá propor a criação de disciplinas com a finalidade de

atualizar conhecimentos em área específica, acompanhadas de justificativa e caracterizadas

por nome, ementa detalhada, bibliografia atualizada, carga horária, número de créditos

e indicação de pré-requisitos (quando houver). As propostas deverão ser submetidas à

Coordenação e aprovadas pelo Colegiado.

§ 4o Não serão computados créditos às atividades de preparação para elaboração

do projeto de tese e defesa da tese;

Art. 35o É obrigatório o cumprimento do número de créditos em atividades aca-

dêmicas, conforme estabelecidos em instruções normativas específicas do Curso. Nenhum

aluno antes de obter o total de créditos requeridos para o respectivo grau, será admitido

à defesa de tese.

Art. 36o O rendimento acadêmico de cada aluno é expresso em notas e seus cor-

respondentes conceitos, conforme a escala de notas (convertida em inteiros) apresentada

na Tab. 1.

§ 1o O rendimento escolar do estudante, nas disciplinas, será expresso em notas,

numa escala variável de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Será considerado aprovado o aluno

que obtiver os conceitos A, B ou C;

§ 2o O aluno que obtiver conceitos A, B ou C, nas disciplinas obrigatórias, deverá

obrigatoriamente se submeter ao Exame de Qualificação do Curso, conforme disposto no

Art. 45o e no Art. 46o;

§ 3o A aprovação do aluno, em cada disciplina, far-se-á por meio de dois critérios,

ambos eliminatórios por si mesmos: assiduidade e rendimento acadêmico. As notas serão



aferidas pelo rendimento e frequência às atividades de cada disciplina, ficando reprovado

o aluno que não comparecer a 75% (setenta e cinco) por cento da carga horária de cada

disciplina.

§ 4o Cabe ao aluno acompanhar os critérios de aprovação, rendimento e assi-

duidade, e em caso de dúvida, é o discente que deve comprovar, por meio de documentos

hábeis, que cumpriu os requisitos para aprovação em cada disciplina.

§ 5o Não há abono de faltas. Qualquer falta do aluno, independente do motivo,

deve ser considerada e lançada no diário. O aluno poderá dispor dos 25% (vinte e cinco)

por cento.

§ 6o O aluno que for reprovado em uma mesma disciplina, mais de uma vez, ou

em duas disciplinas regular, será desligado do Curso.

§ 7o Nenhum resultado negativo (infrequência, reprovação por nota) deixará de

constar do histórico escolar do aluno.

§ 8o Após concluir os créditos nas disciplinas do Curso, o aluno é obrigado a

matricular-se em “Elaboração de Projeto de Tese” e “Elaboração de Defesa de Tese”.

§ 9o O trancamento do Curso somente será concedido nas hipóteses legalmente

previstas no caput do Art. 28o.

Art. 37o O aluno do Curso deverá, obrigatoriamente, participar de, no mínimo 08

(oito) bancas de defesas (dissertação, tese ou qualificação de projeto) realizadas pelo Curso

e documentar sua participação, junto à secretaria na data da defesa após seu término.

Art. 38o Aos artigos/capítulos/livros publicados e reconhecidos no Sistema Qualis

da Área Interdisciplinar poderão ser atribuídos créditos por publicação produzida en-

quanto aluno regular, sempre que recomendada pelo orientador. O número de créditos

será objeto de consideração de Instrução Normativa do Curso.



Art. 39o O aluno poderá solicitar o aproveitamento de créditos em disciplinas

cursadas no Curso, devendo seu pedido ser homologado pelo Colegiado do Curso.

Art. 40o Disciplinas cursadas em nível de pós-graduação Stricto Sensu de outras

instituições, devidamente reconhecidas pela CAPES, poderão ser aproveitadas no Curso.

§ 1o Caberá ao Colegiado designar um professor do Curso para analisar o pedido,

cujo o parecer fornecerá a base para decisão do Colegiado.

§ 2o Para os fins dispostos no parágrafo 1o deste artigo, os pedidos de equiva-

lência de disciplinas deverão ser encaminhados pelo interessado ao Colegiado de Curso,

acompanhados de documento oficial da instituição na qual a disciplina foi cursada ates-

tando a ementa da disciplina, bem como a sua carga horária e o rendimento acadêmico

do aluno.

§ 3o A decisão sobre equivalência entre disciplinas cursadas em outros programas

ficará a cargo do Colegiado do Curso, que levará em consideração para tal a compatibili-

dade das ementas e do número de horas e decidirá qual disciplina deverá ser contabilizada

no histórico do aluno.

§ 4o o número de créditos obtidos por equivalência de disciplinas e demais

procedimento são definidos por Instrução Normativa do Curso.

II DAS TRILHAS DE PESQUISA

Art. 41o Diante da configuração do corpo docente e na perspectiva de criar uma

referência interna e externa quanto às atividades de pesquisa, os docentes se agrupam em

Trilhas de Pesquisa associadas às Linhas de Pesquisa do Curso.

Art. 42o As atividades dos docentes na Linha de Pesquisa Tecnologia e Sistemas

de Informação ocorrem em torno das seguintes Trilhas de Pesquisa: T1 Tratamento da

Informação Espacial; T2 Sistemas de Informação em Saúde; T3 Aplicação de Modelos

Estatísticos e Computacionais para Tomada de Decisão; T4 Sistemas de Recuperação da

Informação; T5 Engenharia de Processos e Sistemas



Art. 43o As atividades dos docentes na Linha de Pesquisa Gestão da Informação e

do Conhecimento ocorrem em torno das seguintes Trilhas de Pesquisa: G1 Conhecimento,

Estratégia e Modelos de Negócios; G2 Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo; G3

Gestão de Processos de Negócios e Arquitetura Corporativa; G4 Políticas de Informação,

Estado e Mercado; G5 Conhecimento, Tecnologia e Cultura.

III DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

Art. 44o Além das atividades relacionadas à integralização de créditos, o discente

deverá participar, em caráter obrigatório, das seguintes atividades:

(I) Dedicar-se a atividades de orientação em grupo de pesquisa determinado pelo Curso;

(II) Substituir o Professor Orientador em eventos científicos e em atividades docentes,

caso seja convocado, conforme Regulamento do Curso ou normas de Pós-graduação

da Universidade FUMEC;

(III) Participação em pelo menos dois eventos científicos, por ano, nas áreas de conheci-

mento relacionadas ao Curso;

(IV) Apresentar produção intelectual total de no mínimo 3,0 (três pontos), calculada

tendo como referência o documento da Área Interdisciplinar vigente;

(V) Participação reuniões, congressos, palestras, processos seletivos, comissões, dentre

outros, solicitadas pelo Curso;

§ único A cálculo da produção intelectual será feito por uma comissão permanente

indicada pelo colegiado, seguindo os critérios do documento da área interdisciplinar da

CAPES.

IV DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO

Art. 45o Após a conclusão dos créditos, o aluno do Doutorado, nos termos do

§ 2o do Art. 36o, deverá obrigatoriamente, submeter-se a Exame de Qualificação, a ser

realizado até o quarto semestre letivo.



Art. 46o O Exame de Qualificação consiste em apresentação de artigo completo

de autoria do discente, submetido em periódico qualificado pela CAPES nos estratos A1,

A2 ou B1. O artigo deverá abordar o tema da revisão de literatura parte integrante do

projeto de tese.

§ único É requisito para defesa de Tese a apresentação do comprovante da publicação

referente ao caput deste artigo.

V DO PROJETO DE TESE

Art. 47o Após a conclusão dos créditos e aprovação no Exame de Qualificação, e

como parte das exigências curriculares, até o segundo bimestre do terceiro ano, os alunos

do Curso deverão desenvolver o projeto de tese, com originalidade, e apresentá-lo para a

sua avaliação.

§ 1o A redação do Projeto de Tese deverá obedecer criteriosamente o manual

para elaboração e normalização de dissertações e teses do Curso.

§ 2o É facultativa a entrega do Projeto de Tese em inglês.

§ 3o O orientador deverá entregar, na secretaria do Curso, o formulário de

marcação da defesa de projeto do aluno. Posteriormente, caberá ao aluno postar a versão

eletrônica do projeto de dissertação no Repositório de Projetos, Dissertações e Teses em

Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento 1 e entregar os exemplares impressos

para aqueles professores que desejarem, com prazo mínimo de 20 (vinte) dias da defesa;

§ 4o A avaliação do Projeto de Tese será realizada por Comissão Examinadora,

proposta pelo Professor Orientador e aprovada pelo Colegiado do Curso, constituída por

pelo menos (04) quatro membros doutores, formada pelo orientador e três componentes,

dos quais pelo menos um deverá ser externo à Instituição;

§ 5o A avaliação do Projeto de Tese consistirá de arguição oral, em que o aluno

defenderá o projeto apresentado;
1http://www.fumec.br/revistas/index.php/sigc

http://www.fumec.br/revistas/index.php/sigc


§ 6o Caso o aluno não obtenha a aprovação do Projeto de Tese, será estipulado,

pela Comissão Examinadora, o prazo para reformulação e nova apresentação;

§ 7o A avaliação positiva do Projeto de Tese dará ao aluno a condição de apto

candidato a Doutor.

VI DA TESE

Art. 48o Cumpridas todas as exigências de integralização do Curso, a Tese, de

autoria exclusiva do aluno, será defendida e avaliada, em sessão pública, por uma Comissão

Examinadora, sugerida pelo Orientador e aprovada pelo Colegiado do Curso.

§ 1o A redação da Tese deverá obedecer criteriosamente o manual para elabo-

ração e normalização de dissertações e teses do Curso.

§ 2o É facultativa a entrega da Tese em inglês. O aluno deverá protocolar

requerimento na Secretaria do Curso, o pedido será analisado e julgado pelo Colegiado do

Curso.

§ 3o O orientador deverá entregar, na secretaria do Curso, o formulário de

marcação da Defesa de Tese do aluno. Posteriormente, caberá ao aluno entregar os exem-

plares correspondentes ao número de membros da banca examinadora, com no mínimo 20

(vinte) dias de antecedência;

Art. 49o A banca examinadora deverá ser formada por 5 (cinco) membros, portado-

res do grau de doutor, sendo pelo menos dois membros externos à Universidade FUMEC.

Caso participe o coorientador, a banca deve possuir pelo menos 6 (seis) membros e o

coorientador não terá direito a voto.

Art. 50o A decisão da banca examinadora será tomada pela maioria de seus mem-

bros, podendo a Tese ser:

(I) Aprovada, sem alterações;



(II) Aprovada, acrescentando sugestões da Comissão Examinadora, coordenada pelo

Orientador, corrigida e entregue no prazo de até sessenta dias, nos termos sugeridos

pela banca;

(III) Aprovada, acrescentando sugestões da Comissão Examinadora, coordenada por um

ou mais de seus membros, corrigida e entregue no prazo de até noventa dias, nos

termos sugeridos pela banca;

(IV) Condicionada a nova apresentação, em 06 (seis) meses;

(V) Reprovada.

§ 1o No inciso I, o aluno deverá apresentar, no prazo de até trinta dias, as cópias

dos exemplares encadernados e a versão eletrônica em arquivos word e PDF para o banco

de teses, conforme caput do Art. 85o;

§ 2o Na situação prevista no inciso II, caso não haja o atendimento do prazo es-

tipulado pela banca examinadora ou pelo orientador, o aluno será considerado reprovado;

§ 3o No inciso III, o aluno poderá submeter, por uma única vez, a nova defesa,

no prazo máximo de 90 (noventa) dias, respeitando o limite de prazo para conclusão do

Curso estabelecido pelo orientador ou pela banca examinadora;

§ 4o No inciso IV, o aluno deverá submeter, por uma única vez, a nova defesa,

no prazo máximo de 6 (seis) meses, respeitando o limite de prazo para conclusão do Curso

estabelecido pelo orientador ou pela banca examinadora.

Art. 51o Será lavrada a ata da Defesa de Tese contendo as informações pertinentes

e o parecer final da banca examinadora.

VII DO DESLIGAMENTO DO CURSO

Art. 52o O aluno será desligado do Curso:

§ 1o se descumprir as atividades ou exigências estabelecidas neste Regulamento,

nas resoluções ou instruções normativas do Curso;



§ 2o se for reprovado ou obtiver conceito insatisfatório por duas vezes, inclusive

em caso de uma reprovação e um conceito insatisfatório, quer na mesma disciplina ou

seminário, quer em disciplinas ou seminários distintos;

§ 3o se não obtiver média geral igual ou superior a setenta pontos nas disciplinas

que constituem o currículo do respectivo curso;

§ 4o se exceder o prazo para o protocolo da tese, ou da versão modificada da

tese;

§ 5o se for reprovado na avaliação da tese.

Art. 53o O aluno poderá retornar ao Curso, por meio de novo processo seletivo,

desde que decorridos dois semestres letivos seguintes da data formal de desligamento.

Art. 54o Caso o discente retorne ao Curso, deverá seguir as normas para dispensa

de disciplinas vigentes e assinar novo contrato de prestação de serviços.

II DOS DOCENTES E DA ORIENTAÇÃO

Art. 55o As atividades de ensino, orientação, pesquisa, extensão e coordenação

acadêmica do Curso são de responsabilidade de seu Corpo Docente.

I DAS CATEGORIAS DE DOCENTES

Art. 56o O corpo docente do Curso é constituído por um quadro de Docentes

Permanentes (DP), Docentes Colaboradores (DC) e Docentes Visitantes(DV).

II DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO DOS DO-
CENTES

Art. 57o Para exercício da docência no Curso, serão exigidas formação acadêmica

representada pelo título de doutor, assim como experiência no exercício das atividades de

ensino e pesquisa.



Art. 58o Integram a categoria de Docentes Permanentes os docentes assim enqua-

drados pelo Curso e que atendam aos seguintes requisitos:

(I) desenvolver atividade de pesquisa regular vinculada à Linha de Pesquisa do Curso;

(II) ter a Linha de Pesquisa devidamente cadastrada na plataforma Lattes;

(III) obmeter preferencialmente média anual do IndProd de 1,0 segundo o documento

da área interdisciplinar da CAPES, correspondendo ao IndProd de 4,0 pontos no

quadriênio, em trabalhos vinculados a Linha de Pesquisa;

(IV) coordenar ao menos um projeto de pesquisa, preferencialmente com financiamento

público/privado, durante o quadriênio;

(V) submeter ao menos um projeto/ano a editais externos à instituição, para fins de

obtenção de recursos para financiamento de projetos de pesquisa;

(VI) participar em pelo menos um projeto de pesquisa que tenha como participante/coordenador

ao menos um docente/pesquisador externo a Universidade FUMEC e/ou do país

(internacional);

(VII) submeter, ao menos uma vez por quadriênio, proposta a editais de Bolsa de Pro-

dutividade, caso esteja habilitado para tal;

(VIII) desenvolver atividade de ensino regular no Curso e na graduação;

(IX) lecionar ao menos uma disciplina por ano na sua Linha de Pesquisa;

(X) manter o programa, a ementa e a bibliografia das disciplinas atualizadas e disponi-

bilizadas aos alunos, secretaria e no site do Curso. Os programas devem conter ao

menos 5 (cinco) obras dos últimos 5 (cinco) anos, em especial, com a inserção de

Journals de alto impacto internacional;

(XI) disseminar e incentivar a avaliação das suas disciplinas por parte do corpo discente;

(XII) no caso de docente em regime de tempo integral (40 horas/semana), atuar em dis-

ciplina regular na graduação, com ao menos 04 (quatro) horas aulas semanais, ao

total, ou orientar bolsistas da Universidade FUMEC de iniciação científica, Exten-

são, trabalho de conclusão de curso ou de outra natureza, bem como organizar ou

participar de seminários de ensino, pesquisa e extensão para alunos de graduação;

(XIII) orientar regularmente alunos do Curso;



(XIV) garantir que todo orientando submeta seu artigo final a congressos e periódicos qua-

lificados ao sistema QUALIS CAPES, como requisito para solicitação do Diploma.

Art. 59o O processo de credenciamento para o Núcleo Docente Permanente (NDP)

utilizará indicadores de desempenho estabelecidos pela Comissão de Carreira Docente -

CCD (Compostos do Coordenador e Coordenador Adjunto).

§ 1o Os professores são credenciados para o NDP por um período de quatro anos

renováveis, durante os quais eles passarão por avaliações anuais regulares da CCD, ins-

truídas também, mas não exclusivamente, pelos relatórios anuais de atividades entregues

pelos professores até o dia 31/12 de cada ano.

§ 2o Professores recém-contratados devem atuar como colaboradores no qua-

driênio de sua contratação, só devendo passar ao NDP no quadriênio seguinte ao de sua

contratação.

§ 3o Em casos excepcionais, a CCD poderá autorizar o ingresso de recém-

contratados no NDP durante o quadriênio de sua contratação.

Art. 60o Os professores descredenciados do NDP poderão, a critério da Coordena-

ção, passar à condição de colaboradores.

Art. 61o Integram a categoria de Docentes Colaboradores os demais membros do

corpo docente do Curso, que não atendam a todos os requisitos para serem enquadra-

dos como Docentes Permanentes ou Visitantes, mas participem de forma sistemática do

desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da

orientação de estudantes.

§ único Para ser um Docente Colaborador, o professor doutor deverá participar de

atividades de ensino, pesquisa ou orientação, independente do vínculo com a Universidade

FUMEC.

Art. 62o Integram a categoria de Docentes Visitantes os docentes ou pesquisadores

com vínculo funcional com outras instituições, que sejam liberados das atividades cor-



respondentes a tal vínculo, para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em

regime de 40 horas semanais, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no Curso,

permitindo-se que atuem como orientadores.

§ único Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao estabelecido no

caput deste artigo e tenham sua atuação no Curso viabilizada por contrato de trabalho

por tempo determinado com a Universidade ou por bolsa concedida, para esse fim, por

essa instituição ou por agência de fomento.

III DO REGIME DE ORIENTAÇÃO

Art. 63o Haverá, para cada aluno do Curso um orientador. Considera-se em fase

de elaboração de tese o estudante que tiver cumprido os créditos exigidos e as atividades

acadêmicas obrigatórias designadas no caput do Art. 33o.

§ 1o É permitida ao aluno a mudança de orientador durante o curso, mediante

requerimento formal e anuência do antigo orientador e do novo orientador.

§ 2o O orientador poderá requerer formalmente, junto ao Colegiado do Curso,

a interrupção do trabalho de orientação. Nesse caso, o professor desistente deverá indicar

outro docente permanente do Curso para a continuidade da orientação, sendo que este

deve encaminhar sua expressa concordância.

§ 3o Por proposta do orientador e a juízo do Colegiado, poderá haver coorien-

tação.

§ 4o Excepcionalmente, a juízo do Colegiado, poderão ser admitidos como

orientadores temporários, para projetos determinados, docentes não vinculados ao Curso

ou pertencentes a outra Instituição, que apresentem o título de Doutor e comprovem sua

disponibilidade de tempo para a orientação.

§ 5o O número de orientandos por orientador deverá ser estabelecido em con-

sonância com as diretrizes da área de avaliação da CAPES.



Art. 64o Poderão ser credenciados, como orientadores de teses de doutorado, do-

centes permanentes que tenham obtido seu doutoramento há, no mínimo, 2 (dois) anos, e

que já tenham concluído, com sucesso, a coorientação e a orientação de, no mínimo, duas

dissertações em nível de Mestrado.

Art. 65o Compete ao orientador:

(I) orientar o aluno na escolha do tema de pesquisa, acompanhá-lo na elaboração da

Tese, em todas suas etapas, fornecendo os subsídios necessários e permanecendo

disponível para as consultas e discussões que lhe forem solicitadas;

(II) assistir ao aluno no planejamento de seu programa acadêmico de estudo;

(III) assistir ao aluno na escolha de disciplinas no ato de cada matrícula;

(IV) informar ao Colegiado, por meio de relatório avaliativo, após cada período letivo,

o desempenho do aluno;

(V) propor ao Colegiado de Curso, de comum acordo com o estudante, e tendo em vista

as conveniências de sua formação, coorientador pertencente ou não aos quadros da

Universidade FUMEC, para assisti-lo na elaboração de tese;

(VI) propor, ao Colegiado de Curso, nomes para compor a Comissão Examinadora das

Defesas de Projeto de Tese e Tese;

(VII) presidir os trabalhos da Comissão Examinadora;

(VIII) orientar o aluno na elaboração do Exame de Qualificação;

(IX) exercer as demais atividades estabelecidas no Regulamento do Curso.



IV DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 66o O Curso caracteriza-se por diretrizes formativas de ensino, pesquisa e apoio

à extensão, cujo propósito central é a geração, disseminação e aplicação de conhecimento

no abrangente campo de Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento.

I DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA

Art. 67o O processo seletivo do Curso será realizado conforme estabelecido pelo

Colegiado e comunicado-as em Edital Público de Seleção, as determinações quanto ao

número de vagas, o prazo de inscrições e as exigências a serem cumpridas pelo candidato.

§ único Anualmente será proposto o número de 04 (quatro) vagas pelo Colegiado ao

CONSEPPE - Conselho de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade FUMEC.

Art. 68o Para o estabelecimento do número de vagas, o Colegiado levará em con-

sideração, dentre outros, os seguintes dados:

(a) capacidade de orientação do Curso, obedecidas todas as suas implicações determinada

pela legislação competente;

(b) demanda, caracterizada pelo fluxo de entrada e saída de alunos;

(c) linhas de pesquisas em andamento;

Art. 69o Poderão candidatar-se às vagas do Curso os portadores de diploma de

mestrado, reconhecidos pela CAPES, nas áreas de Ciência da Computação, Ciência da

Informação, Administração, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica ou de áreas

afins que tenham interesse na temática desenvolvida no Curso.



Art. 70o No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documen-

tos:

(a) formulário de inscrição devidamente preenchido, acompanhado de 1 (uma) foto 3 x 4

recente;

(b) comprovante de pagamento da inscrição;

(c) cópia do diploma de graduação e do histórico escolar expedidos por estabelecimento

oficial ou oficialmente reconhecido;

(d) cópia do diploma e do histórico escolar do curso de mestrado reconhecido pela Capes.

(e) currículo Lattes, elaborado segundo modelo disponível na Plataforma Lattes do CNPq.

Art. 71o É obrigatória a apresentação de proficiência em duas línguas estrangeiras.

§ 1o A proficiência em línguas estrangeiras não dará direitos a créditos no Curso.

II DA SELEÇÃO

Art. 72o A admissão dos alunos no Curso será feita por meio de seleção pública,

entre candidatos que satisfaçam as seguintes exigências e a combinação dos resultados dos

respectivos procedimentos:

(a) ser diplomado em curso de Mestrado reconhecido pela CAPES;

(b) prova escrita sobre temas relacionados de acordo com a linha de pesquisa inscrita e

bibliografia indicada;

(c) currículo na plataforma Lattes, com os devidos comprovantes (cópia de diplomas e

títulos, cópia de publicações, participações em eventos e outros);

(d) apresentar Pré-projeto de tese com até 12 (doze) páginas digitadas, em espaço 1,5,

fonte Arial, tamanho 12, contendo: título, introdução, problema de pesquisa, obje-

tivo geral e objetivos específicos, fundamento teórico, metodologia e referências. O

candidato deverá escolher um dentre os temas relacionados às duas linhas de pesquisa

do programa, inserindo, inclusive a aplicabilidade da pesquisa;



(e) análise do desempenho obtido pelo candidato em seu histórico acadêmico;

(f) análise de currículo: experiência técnico-profissional, experiência em docência no en-

sino superior e em pesquisa e produção científica;

(g) entrevista: capacidade de expressão e de argumentação acerca de ideias de pesquisa;

disponibilidade e motivação para realizar o curso e aspirações profissionais condizentes

com a natureza do curso.

§ único O processo de seleção será cumulativamente eliminatório e classificatório.

Art. 73o Os candidatos estrangeiros serão selecionados mediante a análise da do-

cumentação e comprovação da proficiência na língua portuguesa.

§ único A Coordenação do Curso nomeará comissão seletiva específica para apreciar

as candidaturas de estrangeiros.

Art. 74o O processo de seleção do Curso é conduzido por Comissão de Seleção

formada por professores do núcleo permanente, indicada pelo colegiado do Curso.

Art. 75o Compete à Comissão de Seleção do processo seletivo:

(a) cumprir os ditames do Edital de Seleção;

(b) coordenar e executar o processo de seleção dos candidatos;

(c) encaminhar ao Colegiado do Curso o resultado final da seleção, para efeito de homo-

logação.

Art. 76o É vedada a transferência de alunos oriundos de outros cursos de doutorado,

de instituições nacionais ou estrangeiras.

III DA MATRÍCULA

Art. 77o Os candidatos aprovados em processo seletivo serão convocados pela

FUMEC para efetivar a matrícula no Curso, na época determinada, quando deverão

atender as exigências pertinentes, nos termos estabelecidos a seguir.



§ 1o A efetivação da primeira matrícula definirá o início da vinculação do aluno

ao Curso e será efetuada mediante a apresentação dos documentos relacionados:

(a) a matrícula será realizada na Secretaria do Curso, constituindo-se condição como ato

da primeira matrícula em disciplinas;

(b) apresentação do comprovante de pagamento da matrícula (disponível na Tesoura-

ria da FACE/FUMEC, quando da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços

Educacionais);

(c) cópia da carteira de identidade ou de documento que a substitua legalmente;

(d) cópia do CPF;

(e) cópia da certidão de nascimento/casamento;

(f) cópia do título de eleitor, no caso de candidato brasileiro;

(g) documento comprobatório de cumprimento das obrigações militares, no caso de can-

didatos do sexo masculino e de nacionalidade brasileira;

(h) documento comprobatório de cumprimento das obrigações eleitorais, de candida-

tos(as) nacionalidade brasileira.

(i) cópia de comprovante de endereço;

(j) no caso de candidatos estrangeiros, serão exigidos os documentos regulamentados pela

legislação específica.

§ 2o Para ser matriculado, o candidato deverá ter sido aprovado no processo

seletivo.

§ 3o A renovação da matrícula deve ser realizada pelo aluno, no período esta-

belecido no calendário acadêmico.

§ 4o O Colegiado poderá designar, no ato da matrícula, em caráter provisório,

um Professor Orientador para cada aluno do Curso, ao qual caberá fornecer ao interessado

as orientações iniciais necessárias ao desenvolvimento do seu programa de estudos.



§ 5o Até o final do primeiro ano do curso, o aluno deverá definir seu Professor

Orientador, dentre os professores credenciados e aptos a orientar teses no Curso, con-

forme disposto no Art. 64o, e entregar na Secretaria do Curso o respectivo formulário de

orientação devidamente preenchido e assinado pelo orientador.

§ 6o As normas sobre as condições de matrícula de aluno da Universidade

FUMEC no exterior e aluno provindo de universidades estrangeiras serão estabelecidas

em Portaria específica.

Art. 78o O aluno que já realizou disciplinas em programas de pós-graduação Stricto

Sensu credenciados pela CAPES, nível de doutorado, poderão solicitar equivalência ou

validação das mesmas, devendo seu pedido ser analisado e aprovado pelo colegiado do

curso.

§ único Aplica-se o disposto no Art. 39o aos termos de equivalência e validação dos

créditos em disciplinas.

IV DA MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA

Art. 79o Poderão se inscrever e obter matrícula em disciplina isolada oferecidas

pelo Curso, na qualidade de aluno especial, os portadores de diploma de mestrado, re-

conhecidos pela CAPES, nas áreas de Ciência da Computação, Ciência da Informação,

Administração, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica ou de áreas afins que te-

nham interesse na temática desenvolvida no Curso, e profissionais de outras áreas.

§ 1o A permissão da matrícula em disciplina isolada será concedida pela Coor-

denação do Curso. A seleção terá como referência a análise do histórico acadêmico e do

currículo Lattes.

§ 2o No caso de matrícula em disciplina isolada, o aluno somente poderá cursar

um máximo 06 (seis) disciplinas no Curso. As disciplinas isoladas cursadas por aluno,

não contarão créditos para a integralização da Estrutura Curricular do Curso, enquanto

o mesmo for considerado aluno especial.



§ 3o As disciplinas isoladas, cursadas por aluno especial poderão ser objeto

de aproveitamento de estudos, nos termos do Art. 39o deste Regulamento, devendo o

resultado da análise ser registrado no histórico escolar do aluno regular, no mesmo período

da homologação pelo Colegiado.

V DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Art. 80o Além das condições previstas neste Regulamento, o aluno terá sua matrí-

cula cancelada e será automaticamente desligado do Curso nas seguintes situações:

(I) não efetivar bimestralmente sua matrícula em disciplina ou em elaboração de tra-

balho final, até a conclusão do Curso;

(II) se o aluno não estiver matriculado em nenhuma disciplina, incluindo o caso em que

o aluno não tenha matrícula validada, o mesmo não poderá receber orientação de

seu orientador, e, se o fato ocorrer por 02 (dois) bimestres consecutivos, ou seja,

01 (um) semestre letivo, o aluno será desligado sob a modalidade de abandono de

curso;

(III) sua tese for reprovada pela Comissão Examinadora;

(IV) for reprovado em uma mesma disciplina mais de uma vez ou em duas disciplinas

cursadas no Curso;

(V) ultrapassar o prazo regulamentar de permanência no Curso;

(VI) não cumprir com exigências documentais do Curso;

(VII) apresentar conduta ética considerada inadequada pelo Colegiado.

Art. 81o Caso o aluno desista do Curso, o cancelamento de matrícula deve ser

requerido por escrito, mediante formulário próprio, junto à Secretaria do Curso, até o

último dia útil antes do início das aulas.

§ único Em caso de cancelamento da matrícula no Curso, é condição indispensável a

realização de novo processo seletivo.



Art. 82o Após a conclusão da carga horária de disciplinas, os alunos deverão se

matricular bimestralmente na disciplina “Elaboração de Projeto de Tese”, ou “Elaboração

de Tese” para manterem o seu vínculo com o Curso.



V DO GRAU ACADÊMICO E
DIPLOMA

I DOS REQUISITOS

Art. 83o Para obtenção do título de Doutor em Sistemas de Informação e Gestão do

Conhecimento, será exigida a defesa de tese, respectivamente, compatível com as carac-

terísticas de cada linha de pesquisa. O estudante deverá cumprir os seguintes requisitos,

no prazo mínimo de 02 (dois) anos e o máximo de 04 (quatro) anos:

(I) integralizar um total de, pelo menos, 26 (vinte e seis) créditos em disciplinas obri-

gatórias e optativas;

(II) apresentar proficiência de leitura e interpretação de texto em duas línguas estran-

geiras;

(III) ser aprovado em Exame de Qualificação de acordo com os critérios definidos no Art. 45o;

(IV) ser aprovado no Projeto de Tese;

(V) ser aprovado na Defesa de Tese;

(VI) publicar pelo menos um artigo em nome da Instituição durante o período de curso

e outro sobre o resultado da tese em nome da Instituição em conjunto com o ori-

entador;

(VII) participar de atividades acadêmicas programadas pelo Curso;

(VIII) entregar a carta de revisão ortográfica por pessoa credenciada pelo Curso;

(IX) entregar o termo de direitos autorais, devidamente preenchido;

(X) participar de atividades específicas do núcleo de pesquisa do orientador;



II DO DIPLOMA

Art. 84o O grau de doutor será conferido ao aluno que cumprir satisfatoriamente

todas as exigências estabelecidas pelas Normas Gerais da Pós-Graduação, pelo Colegiado

do Curso e por este regulamento.

§ único O diploma que confere o título de doutor e o histórico acadêmico indicarão a

área de concentração a que se refere.

Art. 85o São condições para a expedição do Diploma de Doutor:

(I) A aprovação de defesa pública e presencial de tese que represente trabalho original,

fruto de atividade de pesquisa;

(II) comprovação de cumprimento, pelo estudante, de todas as exigências regulamenta-

res;

(III) ter concluído o número de créditos acadêmicos exigidos;

(IV) participar, de no mínimo, 08 (oito) bancas de defesas (dissertação, tese ou qualifi-

cação de projeto) realizadas pelo Curso de Pós-graduação Stricto Sensu da Univer-

sidade FUMEC/FACE e documentar sua participação junto à secretaria, na data

da defesa, após seu término.

(V) remessa, à Secretaria do Curso, de cópias dos exemplares encadernados da tese

aprovada, e uma versão digital, em PDF, com as correções estruturais e morfos-

sintáticas recomendadas, devidamente assinada pelo orientador, de acordo com o

modelo estabelecido pelo Curso. As cópias dos exemplares serão assim distribuídas:

uma cópia para cada membro da comissão examinadora da dissertação ou tese, uma

cópia para o arquivo do Curso e uma cópia para a Biblioteca da Face/Fumec;

(VI) Submissão da versão eletrônica da tese no Repositório de Projetos, Dissertações e

Teses em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento 1;

(VII) comprovação de quitação de taxas escolares e obrigações com a Biblioteca Univer-

sitária, nos termos do regulamento, normas internas e legislação pertinente.
1http://www.fumec.br/revistas/index.php/sigc

http://www.fumec.br/revistas/index.php/sigc


Art. 86o Cumpridas todas as formalidades necessárias à conclusão do curso, a

secretaria do Curso dará encaminhamento ao pedido de emissão do diploma, segundo

orientações estabelecidas pela Seção de Registro de Diploma e Certificado da FUMEC.



VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

Art. 87o São parte constituinte das normas legais do Curso as resoluções e instruções

normativas emitidas pela Coordenação e devidamente aprovadas pelo Colegiado, quando

não entrarem em conflito com o estipulado no presente Regulamento;

Art. 88o Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado por

proposta de qualquer de seus membros ou a pedido da Coordenação do Curso.

§ único Quando julgar conveniente, o Colegiado pode prever, para os casos omissos,

a adoção das normas do regulamento de outros cursos ou programas de pós-graduação

Stricto Sensu da Universidade FUMEC.

Art. 89o Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação no site do

Curso, ficando revogado o regulamento anterior do Curso.
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