
RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO N. 
001/2007 

  

  

Regulamenta normas 
administrativas e para 
acompanhamento dos 
alunos dos Cursos de 
Mestrado e Doutorado 
em Ciências do 
Comportamento. 

  

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do 
Comportamento do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, 
considerando o que determina a Resolução CEPE N. 091/2004 e o 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências do 
Comportamento, no uso de suas atribuições, e conforme deliberação do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, 
em sua 9ª. Reunião, realizada em 28/06/2007, 

  

RESOLVE: 

  

Estabelecer as seguintes normas administrativas e para acompanhamento dos 

alunos de Mestrado e Doutorado: 

Art. 1º. Alunos de mestrado e doutorado deverão elaborar junto com o 

orientador um Plano de Estudos que será encaminhado à Comissão de Pós-

Graduação do programa até o último dia de matrícula do segundo semestre do 

curso. Modificações no Plano de Estudos devem ser comunicadas ao 

programa, através de solicitação de substituição do plano anterior. O Plano de 

Estudos tem como objetivo conscientizar o aluno sobre a distribuição mais 

adequada das atividades e exigências do curso ao longo dos semestres e 



possibilitar o acompanhamento do aluno pelo programa. O Plano de Estudos 

deve conter as informações contidas no Anexo 1 desta resolução.  

  

Art. 2º. O Aproveitamento de Estudos deve ser solicitado a partir do primeiro 

e antes do último semestre letivo do curso. Poderão ser aproveitados 18 

créditos para o Mestrado e 28 para o Doutorado com menção mínima de MS, 

excetuando-se as disciplinas de oferta individual. 

As disciplinas com solicitação de aproveitamento devem ser acordadas 

com o professor orientador e indicadas no processo de solicitação, 

encaminhado à Comissão de Pós-Graduação. Devem ser anexados ao 

processo os documentos descritos no Anexo 2 desta resolução. O processo 

será encaminhado ao orientador do aluno que elaborará o parecer e relatará na 

reunião da Comissão do Programa de Ciências do Comportamento. 

  

Art. 3º. Alunos bolsistas de doutorado deverão realizar dois semestres de 

Estágio Supervisionado de Docência em Ciências do Comportamento, com a 

previsão do cumprimento desta exigência especificada no Plano de Estudos. 

Alunos com experiência docente poderão solicitar dispensa de um semestre, 

conforme Art. 26, parágrafo 1º., item III do Regulamento do PPG-CdC. 

  

Art. 4º. Alunos bolsistas devem cursar pelo menos 10 créditos por semestre 
até completar o número de créditos exigidos em disciplinas pelo curso. (Art. 34) 

  

Art. 5º. Para manter o vínculo com o curso de mestrado ou doutorado, o 

aluno deve se matricular em pelo menos uma disciplina de pós-graduação até 

a data de defesa de dissertação ou tese. O aluno que finalizar os créditos 

obrigatórios e optativos exigidos pelo curso poderá matricular-se: (a) em 

disciplina de oferta individual (estudo dirigido e/ou pesquisa) que corresponda 



às atividades que desenvolverá no semestre; (b) em disciplina de cursos de 

pós-graduação; ou (c) na atividade de “Elaboração de Dissertação de 

Mestrado” ou Elaboração de Tese de Doutorado”. 

  

Art. 6º. Alunos de doutorado devem realizar o exame de qualificação até o 

final do 5º. Período letivo no curso. O não cumprimento dessa exigência, que 

consta no regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências do 

Comportamento e na Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

91/2004, implicará no desligamento do aluno. Casos especiais de não 

cumprimento deste artigo serão avaliados pela Comissão do Programa quando 

devidamente justificados e com anuência do orientador. Conforme o 

regulamento do PPG-CdC, o exame de qualificação avaliará conhecimentos 

teóricos na área de concentração, habilidades de planejamento de pesquisa e 

de análise de resultados. 

  

Art. 7º. O Art.26, parágrafo 3º. do Regulamento do PPG-CdC, estabelece que o 

aluno de doutorado deve produzir, durante o curso e até o final do sexto 

período letivo, um texto e tê-lo submetido à publicação em veículo com corpo 

editorial revisor. As cópias do texto e da carta do editor indicando o seu 

recebimento devem ser encaminhadas à Comissão de Pós-graduação para 

análise e aprovação quanto ao cumprimento dessa exigência. 

  

Art. 8º A dissertação de mestrado deve ser redigida na língua portuguesa e 

em formato de manuscrito a ser submetido à publicação (conforme Art. 25 do 

Regulamento do PPG-CdC). O trabalho completo não deve ultrapassar 50 

páginas, devendo conter a folha de rosto, folha com informações sobre a 

Comissão Examinadora, Agradecimentos, Resumo (incluindo cinco palavras-

chave) e Abstract (incluindo cinco key words). No caso de pesquisa empírica, a 

dissertação deverá incluir as seções: Introdução, Método, Resultados, 



Discussão, Referências e Apêndice. Apêndices devem ser evitados. As regras 

de formatação da APA devem ser seguidas. 

  

Art. 9º A tese de doutorado deve apresentar contribuição significativa e 

inédita para o seu campo de estudos. O trabalho completo não deve 

ultrapassar 200 páginas e deve seguir as normas de formatação da APA. 

  

Art. 10º As cópias do trabalho definitivo com capa dura (6 no caso de 

dissertação e 8 no caso de tese) deverão ser entregues na secretaria até 15 

dias após a aprovação da dissertação ou tese. A secretaria do programa se 

responsabilizará pelo envio do trabalho definitivo aos membros da banca 

examinadora. O não cumprimento do prazo de entrega do trabalho final 

implicará na não homologação da defesa e no desligamento do aluno, 

conforme Resolução CEPE 91/2004, Arts. 30 e 36. 

  

Art. 11º O aluno deverá entregar junto com o trabalho definitivo, os 

documentos descritos no Anexo 3, para fins de divulgação do trabalho. 

  

Art. 12º Na data da marcação da defesa de dissertação ou tese o aluno 

deverá ter cumprido todas as demais exigências curriculares do seu curso 

(Resolução CEPE 91/2004, Art. 32).  

Parágrafo primeiro: A solicitação de marcação de defesa deve ser feita 

pelo menos 30 dias antes da data prevista. O orientador deve enviar 

solicitação à coordenação indicando o nome do aluno, título do trabalho, 

data da defesa, curso, membros da comissão examinadora (efetivos e 

suplente), juntamente com as cópias da dissertação ou tese, que serão 

encaminhadas aos membros da banca examinadora pela secretaria do 

programa. 



Parágrafo segundo: Defesas de dissertação e tese, que ocorrerão em 

janeiro ou fevereiro de um determinado ano, deverão ser marcadas até o 

dia 23 de dezembro do ano anterior.  

  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA ALUNOS TRANSFERIDOS DO PPG-

Psi 

Art. 13º O aluno transferido do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

poderá aproveitar o Estágio em Docência realizado no mestrado. 

  

Art. 14º O aluno transferido que ainda não cumpriu o prazo para exame de 

qualificação e está no quarto ano do curso de doutorado deverá realizar o 

exame de qualificação até o dia 1º. de outubro de 2007. 

  

Art. 15º O aluno transferido, que está no quarto ano do curso de doutorado e 

ainda não cumpriu a exigência relativa à submissão de manuscrito, terá sua 

defesa condicionada à entrega da cópia do texto e da carta acusando o 

recebimento do manuscrito do editor de veículo com corpo editorial revisor. 

  

Brasília, 1º. de julho de 2007. 

  

Elenice S. Hanna 

Coordenadora 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do 

Comportamento__________________________________________________

___________________________________________________________ 



Anexo 1 

Informações que devem ser apresentadas no Plano de Estudos 

Formulário para preenchimento disponível na página do programa (mestrado e doutorado) 

  

1. Identificação (nome do aluno, ano de ingresso no programa, nome do 

orientador, curso) 

2. Tema da dissertação ou tese (expor brevemente o tema do projeto de 

dissertação ou tese a ser desenvolvido)  

3. Disciplinas a serem cursadas em cada semestre do aluno no curso: 

a)     Especificar as disciplinas obrigatórias 

b)     Indicar o número de créditos em disciplinas optativas 

c)      Atividades de monitoria1[1] 

4. Disciplinas já cursadas na UnB ou em outro curso de Pós-graduação 

para as quais será solicitado o Aproveitamento de Estudos 

5. Atividades relativas ao trabalho final em cada semestre do curso: 

a)     Cronograma das etapas de elaboração do trabalho final 

(monografia sobre o tema2[2], levantamento da literatura, coleta 

de dados, análise de dados e redação); 

b)     Exame de Qualificação até o final do 5º. Período letivo (para 

alunos de doutorado, Art. 26, parágrafo 2º.); 

                                                           

1[1] É aconselhável (mas não obrigatório) a realização de monitoria em disciplina da 

graduação que o aluno pretende realizar o Estágio em Docência em semestre anterior à 

matrícula em Estágio. A monitoria poderá ser remunerada em caso de aluno não 

bolsista. 

2[2] É desejável (mas não obrigatório) que o aluno de mestrado elabore monografia 

sobre o tema da dissertação ou tese como trabalho da disciplina Estudo Dirigido antes 

de iniciar a redação do trabalho final. 

http://vsites.unb.br/ip/web/pos/pos_cdc/PlanoEstudos_Mestrado.rtf
http://vsites.unb.br/ip/web/pos/pos_cdc/PlanoEstudos_Doutorado.rtf


c)      Elaboração de manuscrito a ser submetido à publicação até o 

final do sexto período letivo (para alunos de doutorado apenas, 

Art. 26, parágrafo 3º.); 

d)     Previsão do mês e ano que ocorrerá a defesa da Dissertação de 

Mestrado ou Tese de Doutorado; 

e)     Período previsto para Estágio no Exterior (se for o caso). 

  

1[1] É aconselhável (mas não obrigatório) a realização de monitoria em disciplina da graduação que o aluno 

pretende realizar o Estágio em Docência em semestre anterior à matrícula em Estágio. A monitoria poderá ser 

remunerada em caso de aluno não bolsista. 

2 É desejável (mas não obrigatório) que o aluno de mestrado elabore monografia sobre o tema da dissertação ou tese 

como trabalho da disciplina Estudo Dirigido antes de iniciar a redação do trabalho final. 

_______________________________________________________________

_____________________________________________



Anexo 2 

Documentos necessários para solicitação de aproveitamento de estudos: 

1.      Formulário de Solicitação de Aproveitamento,  

2.      Histórico Escolar do Curso de Origem,  

3.      Programas das Disciplinas do Curso de Origem que solicita 

aproveitamento e  

4.      Carta do aluno indicando as correspondências entre as 

disciplinas que solicita aproveitamento e a disciplina equivalente 

no PPG-CdC 

  

_______________________________________________________________

______________________________________________

http://vsites.unb.br/ip/web/pos/pos_cdc/formul%C3%A1rio%20de%20equival%C3%AAncia%20de%20disciplinas%20da%20P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o.doc


Anexo 3 

Documentos que o aluno deverá entregar junto com o trabalho definitivo: 

  

a) disquete com arquivo Word, Fonte Arial Tamanho 10, contendo as 

seguintes informações: 

         Nome completo 

         Título da Tese ou Dissertação 

         Nome do Curso 

         Data da Defesa 

         Nome do Orientador 

         Banca Examinadora 

         Palavras-chaves em português 

         Palavras-chave em inglês 

         Resumo em Português 

         Resumo (Abstract) em Inglês 

b) um CD com a cópia da tese gravada em um único arquivo em formato 

pdf 

c) Termo de autorização para publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas 

na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações preenchido e assinado. 

  

 

 

 
 

http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/docs/ibict.pdf
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/docs/ibict.pdf

