
 

Juiz de Fora, Outubro de 2017 

Normas Gerais de Procedimento – PPGCom/UFJF 

 O presente documento possui o objetivo de orientar os alunos regulares do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação quanto a procedimentos internos, sendo válido apenas para aqueles ingressos a 

partir de 2018. 

Capítulo I – Matrícula 

 Art. 1º. Ao início de cada ano, será realizada reunião com os aprovados para apresentação do curso, 

da Coordenação, da Secretaria e das principais informações, bem como para saneamento de possíveis dúvidas. 

Nesse encontro, deverão preencher o formulário do ANEXO I. 

Art. 2°. A matrícula de alunos que já estejam cursando o Mestrado será realizada através do 

preenchimento e da entrega do mesmo formulário até 30 dias antes do início das aulas, juntamente ao 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ambos impressos e devidamente assinados, e a cópia atualizada de seu currículo 

Lattes por e-mail. 

 

Capítulo II – Organização didática 

Art. 3º. Ao realizar as matrículas, os alunos deverão ter em mente a seguinte distribuição didática, 

organizando-se segundo o Regimento Interno e com a supervisão de seu orientador: 

I. Disciplina obrigatória da área de concentração; 

II. Duas disciplinas obrigatórias na linha de pesquisa a que o discente esteja 

vinculado; 

III. Os demais créditos mínimos necessários poderão ser adquiridos por meio de 

disciplinas vinculadas ou não às linhas de pesquisa do PPGCOM-UFJF, seminários, 

atividades acadêmicas programadas e de titulação, de livre escolha do discente, 

condicionados à apreciação do orientador. 

Art. 4º. A carga horária de atividades pedagógicas mínima para a obtenção do título de Mestre em 

Comunicação é de 360 (trezentas e sessenta) horas ou 24 (vinte e quatro) créditos, divididos, da maneira a 

seguir: 

Obrigatória da área de concentração 04 créditos 

Obrigatórias da linha de pesquisa 08 créditos 

Demais atividades acadêmicas 12 créditos 



 

 

Art. 5º. Até a primeira semana de aula, os alunos deverão conferir os dados inseridos em seu Siga e, 

havendo quaisquer problemas, entrar em contato com a Secretaria imediatamente. 

Art. 6º. Para que sejam aprovados, os alunos não bolsistas devem ter nota mínima de 70 pontos e 

todos devem apresentar frequência mínima de 85%. 

 

Capítulo III – Aproveitamento de créditos 

Art. 7º. Ao início de cada ano, serão chamados a apresentar suas solicitações todos aqueles que 

desejarem realizar aproveitamento de créditos. 

Art. 8º. Poderão pedir aproveitamento de créditos os alunos que tenham cursado disciplinas no 

Programa antes de estarem matriculados no Mestrado (no máximo duas disciplinas); ou, mediante aprovação 

da Coordenação, em outra Unidade ou Instituição; ou que tenham realizado transferência a partir de outro 

Programa. 

Art. 9º. Para discentes que tenham sido admitidos no Programa via Processo Seletivo, será preciso 

apresentar: 

I. Histórico da disciplina. 

II. Formulário ANEXO II preenchido. 

Art. 10. Neste caso, só poderão ser aproveitadas disciplinas em que o discente tenha obtido 

pontuação mínima de 80 pontos. 

Art. 11. Aqueles cuja entrada no Programa se der por meio de transferência, deverão apresentar: 

I. Histórico escolar do Programa de Mestrado cursado até o momento da 

transferência, no qual constem as disciplinas cursadas, sua carga horária, 

avaliação em notas e conceitos e créditos obtidos; 

II. Formulário ANEXO II preenchido. 

Art. 12. Neste caso, a pontuação mínima exigida será de 70 pontos. 

 

Capítulo IV – Estágio Docência 

Art. 13. O estágio docência será obrigatório para bolsistas. 



 

Art. 14. Haverá matrícula no SIGA para os estágios docência realizados, sendo permitido o registro de 

apenas um por discente, mediante aprovação do Colegiado, desde que apresentado o “Plano de Atividades” a 

serem desenvolvidas, conforme ANEXO V, no mesmo período estabelecido para realização das matrículas. 

§1º. Após até 30 dias do fim do estágio, o aluno deverá entregar relatório das 

atividades exercidas na Secretaria do Programa. 

 

Capítulo V – Coorientação 

Art. 15. Os alunos do Mestrado podem ser coorientados por professores ligados ao Programa 

(internos) ou não (externos). 

Art. 16. Para que docentes internos sejam seus coorientadores, os discentes deverão solicitar 

aprovação de seu orientador e notificar a Secretaria para registro. 

Art. 17. Para que a coorientação seja dada por docente externo, além da aprovação do orientador, 

será necessária avaliação do Colegiado. 

Art. 18. A coorientação registrada deverá ocorrer por ao menos metade do período de tempo de 

permanência do aluno no Programa, a menos que haja aprovação do Colegiado em sentido contrário para 

situações excepcionais. 

 

Capítulo VI – Bolsas 

Art. 19. Os alunos que desejarem receber bolsas deverão participar de processo seletivo próprio. 

Art. 20. Os classificados apresentarão à Secretaria um dos formulários para cadastramento de bolsistas 

disponibilizados no link http://www.ufjf.br/propp/formularios/stricto-sensu-clique-aqui/, conforme a bolsa 

com que tenham sido contemplados. 

Art. 21. Ao início de cada ano, durante o período de matrículas, todos os bolsistas deverão preencher 

o formulário FAPEMIG, independentemente da bolsa que possuírem, e entregar à Secretaria. 

Art. 22. O aluno contemplado com bolsa não poderá receber nota inferior a 90 pontos em nenhuma 

disciplina, bem como descumprir nenhuma regra do Programa, sob pena de perdê-la. 

Art. 23. O recebimento de bolsa em determinado ano não implicará na continuidade desta, a menos 

que o discente seja classificado em nova seleção, dentro do número de vagas disponíveis. 

http://www.ufjf.br/propp/formularios/stricto-sensu-clique-aqui/


 

Art. 24. Bolsas já distribuídas poderão ser canceladas, sem necessidade de aviso prévio, por decisão 

das agências de fomento. 

Art. 25. O cancelamento de qualquer bolsa deverá ser comunicado antecipadamente à Secretaria, e 

valores recebidos indevidamente deverão ser restituídos. 

 

Capítulo VII – Licença Maternidade 

Art. 26. As alunas não bolsistas que solicitarem o auxílio deverão entregar à Secretaria certidão de 

nascimento da criança ou, caso o médico tenha indicado o benefício prévio, o atestado médico comprovante, 

e terão direito a até 180 dias de licença. 

Art. 27. As alunas bolsistas que precisarem de licença maternidade deverão entregar os mesmos 

documentos. Entretanto, o pagamento de bolsa será interrompido conforme as regras vigentes para o tipo de 

bolsa que recebam. 

Art. 28. A concessão de licença, apesar de justificar a prorrogação do período de integralização do 

curso de Mestrado, não basta, devendo haver solicitação formal aprovada em Colegiado (ANEXO VI) para que 

a aluna faça jus aos 06 meses adicionais. 

 

Capítulo VIII – Trancamento do Curso 

Art. 29. Em casos excepcionais, o estudante poderá requerer ao Colegiado do curso trancamento de 

matrícula com plena cessação das atividades. 

I. Uma vez aprovado pelo Colegiado do curso, o período de trancamento da 

matrícula não será computado para efeito de integralização do tempo máximo 

do aluno no curso. 

II. No caso de trancamento de matrícula pelo estudante, o prazo total do recurso 

não poderá ser superior a 06 meses. 

III. Será considerado desistente o aluno que deixar de renovar sua matrícula em 

qualquer período letivo, desde que não tenha requerido o trancamento. 

Art. 30. O aluno fará o requerimento por meio de formulário (ANEXO IV). 

 

Capítulo IX – Desligamento 



 

Art. 31. O desligamento do curso poderá ocorrer, mediante aprovação do Colegiado, a requerimento 

do discente, a partir do descumprimento de normas previstas em legislação específica ou em decorrência de 

inércia do aluno, deixando este de realizar sua matrícula e/ou participar de atividades obrigatórias, como a 

orientação, injustificadamente. 

Art. 32. Para que o aluno requeira seu desligamento, deverá entregar ao Programa solicitação formal, 

preferencialmente contendo as justificativas para tal medida. 

  

Capítulo X – Qualificação 

Art. 33. Para que se realize a banca de qualificação, é necessário que o aluno entregue à Secretaria, 

com até 30 dias de antecedência, o formulário ANEXO III-A preenchido e assinado. 

Art. 34. A banca será composta pelo professor orientador e ao menos outros dois professores – os 

quais serão, preferivelmente, internos ao Programa. 

Art. 35. O discente entregará relatório de qualificação (conforme modelo 

http://www.ufjf.br/ppgcom/aluno/ > relatório de qualificação) para seu professor orientador e para os demais 

membros da banca. 

Art. 36. Após a realização desta, será necessário o envio do relatório de qualificação para o e-mail do 

Programa e a entrega da ata assinada (conforme modelo disponibilizado no site através do link 

http://www.ufjf.br/ppgcom/aluno/ > ata do exame de qualificação) à Secretaria. 

 

Capítulo XI – Defesa 

Art. 37. Antes de marcar a banca, o aluno deverá enviar a seu orientador seu projeto finalizado, para 

que o mesmo dê seu parecer a respeito da possibilidade de defesa. 

Art. 38. Se favorável, será preciso entregar à Secretaria os documentos a seguir, até 40 dias antes da 

data considerada para a banca, impressos: 

I. Formulário ANEXO III-B. 

II. 03 cópias do Termo de Aprovação da Dissertação. 

III. Termo de autorização de publicação, disponibilizado na página da Biblioteca 

Universitária, através do link 

http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/repositorioinstitucional/ > Termo 

Autorização para o Repositório Institucional RI-UFJF. 

http://www.ufjf.br/ppgcom/aluno/
http://www.ufjf.br/ppgcom/aluno/
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/repositorioinstitucional/


 

Art. 39. Por e-mail, o discente enviará resumo, abstract e palavras-chave. 

Art. 40. Em caso de haver solicitação de auxílios para a vinda de professores externos ao Programa, 

será necessária a entrega dos documentos a seguir, até 30 dias antes da data considerada para a banca, por e-

mail, em arquivo Word ou PDF: 

I. Formulário para Solicitação de Auxílio (Este formulário requer dados pessoais 

do convidado, fazendo com que o ideal seja que o orientador do aluno fique 

responsável por garantir seu preenchimento). 

II. Convite, formal ou não. 

III. Primeira página do currículo Lattes do professor externo. 

IV. Atestado de Capacidade Técnica e Currículo Resumido devidamente 

preenchido e assinado pelo orientador. 

V. Proposta de banca assinada. 

Obs.: a Secretaria realizará o preenchimento de documentos pertinentes à solicitação de auxílio, os 

quais serão repassados ao aluno para que este providencie a assinatura por parte do professor convidado. 

Art. 41. O Colegiado deverá aprovar todas as solicitações para que seja possível a realização da banca. 

Art. 42. A Secretaria realizará o preenchimento da ata e a enviará por e-mail para os mestrandos, a fim 

de que confiram todos os dados inseridos. A referida ata será ainda encaminhada à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação com ao menos 20 dias de antecedência à data solicitada para a banca. Caso o aluno não realize a 

conferência a tempo de ser remetida à Pró-Reitoria, o envio ocorrerá da forma como a ata houver sido 

preenchida, não podendo ser alterada posteriormente. 

Art. 43. No dia da banca, o aluno deverá buscar na Secretaria do Mestrado três vias de sua ata, as três 

cópias do Termo de Aprovação de Dissertação, o formulário para registro do parecer da banca e os certificados 

de participação (estes últimos para serem entregues aos professores participantes), além do relatório de 

viagem a ser assinado pelo membro externo, sendo este último necessário apenas quando estiver sendo 

prestado algum auxílio financeiro. 

Art. 44. Ao final da banca, o aluno entregará na Secretaria duas vias da ata assinadas, o formulário já 

com o parecer da banca e, se for o caso, o relatório de viagem já assinado pelo professor externo. 

Art. 45. Os Termos de Aprovação de Dissertação assinados deverão ser incluídos nas páginas iniciais 

das cópias encadernadas da dissertação, sob responsabilidade do discente. 

Art. 46. Para bancas realizadas à distância, será necessário informar à Secretaria a necessidade do uso 

de Skype ou similares. 



 

Art. 47. Neste caso, diante da impossibilidade de que o membro externo assine, o orientador e 

presidente da banca deverá fazê-lo em seu lugar. 

Art. 48. Após a defesa, os alunos aprovados farão as correções indicadas pelos professores integrantes 

da banca. 

Art. 49. Para a homologação de seu título, os aprovados deverão entregar até 30 dias após a defesa: 

I. Duas cópias da versão final encadernada, de acordo com os requisitos a seguir: 

a. Capa dura na cor AZUL MARINHO/ESCURO (conforme imagem 

disponibilizada na página do Programa) e letras em dourado; 

b. As folhas iniciais deverão estar condizentes com as orientações da 

Biblioteca Universitária, disponíveis através do link 

http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/ > modelo de 

trabalho acadêmico, até a página 26 (Sumário). 

c. O termo de aprovação será substituído por aquele que o aluno já terá em 

mãos, assinado no dia da banca. 

d. A lombada, por sua vez, deverá seguir as regras dispostas em 

http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/ > modelos de 

lombada. 

e. O restante do trabalho deverá seguir as normas disponibilizadas em 

http://www.ufjf.br/ppgcom/aluno/ > Normas técnicas. 

f. A impressão, segundo a NBR 14724/2011, da ABNT, poderá ser em frente 

e verso ou apenas frente, à critério do mestrando.  

II. Dois CD’s contendo cópia da dissertação com exatamente o mesmo formato 

do utilizado na encadernação, em arquivo único. 

Art. 50. A cópia da ata que ficar com o mestrando só passará a ter validade como comprovante de 

titulação quando sua encadernação for enviada à CDARA e aprovada, momento em que o referido setor 

emitirá certificado a ser apresentado juntamente à ata.  

 

Capítulo XII – Auxílio a Discente 

Art. 51. Os alunos que desejarem receber auxílio para Mestrando a fim de participar em Congressos e 

Eventos deverão entregar à Secretaria, quando solicitados, os seguintes documentos: 

http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/
http://www.ufjf.br/ppgcom/aluno/


 

I. Requerimento formal, explicitando a justificativa para o pedido de recurso. 

II. Aceite e resumo do trabalho a ser apresentado.  

III. Cronograma do evento e comprovante de inscrição. 

IV. Formulário de Participação preenchido (O aluno deve preencher este 

formulário e enviar à Secretaria por e-mail, para conferência. Não havendo 

nenhuma alteração a ser feita, deverá imprimi-lo e assiná-lo). 

V. Prospecto do evento ou cópia da primeira página do site do evento, em que 

constem data e local de realização. 

VI. Comprovante de matrícula para assinatura da Coordenação. 

VII. Declaração de abstenção de recebimento de parte ou integralidade de diárias 

e transporte, quando for o caso. 

VIII. Demais documentos considerados essenciais para a participação no evento em 

questão. 

Art. 52. Haverá chamada no início de cada ano para que os interessados enviem suas solicitações de 

auxílios para eventos.  

Art. 53. As solicitações realizadas e os recursos disponíveis serão alvo de avaliação da Coordenação do 

Programa a respeito de como a distribuição ocorrerá, não sendo garantida a aprovação do pedido. 

Art. 54. O valor das diárias é fixo, determinado pelos órgãos responsáveis, sendo calculado conforme a 

tabela a seguir: 

Localidade do 
evento 

Brasília, Manaus ou 
Rio de Janeiro 

Fortaleza, Porto 
Alegre, Recife, 

Salvador ou São 
Paulo 

Outras capitais 
Demais 

deslocamentos 

Valor R$ 224,20 R$ 212,40 R$ 200,60 R$ 177,00 
Adicional de deslocamento R$ 90,00 

 

Art. 55. A divisão dos recursos será realizada preferencialmente de maneira uniforme entre aqueles 

que solicitarem o recurso (exemplo: concessão de uma diária e meia para todos, independentemente do 

número de dias de evento). 

Art. 56. Após a entrega dos documentos e a aprovação do pedido, ocorrerá a montagem do processo, 

o qual deverá ser assinado pelo aluno solicitante. 



 

Art. 57. Após a viagem, o aluno deverá realizar prestação de contas da mesma, com entrega de 

comprovantes de embarque, de participação e de apresentação, dentre outros que se façam necessários, se 

for o caso. 

 

Capítulo XIII – Prorrogação 

Art. 58. Os alunos poderão solicitar prorrogação do prazo para qualificação ou defesa por um período 

máximo de 06 meses, desde que haja apresentação de justificativa a ser avaliada pelo Colegiado.   

Art. 59. Os interessados deverão entregar à Secretaria o formulário ANEXO VI devidamente 

preenchido e assinado. 

 

Capítulo XIV – Observações Gerais 

Art. 60. Demais procedimentos deverão ser definidos pela Coordenação e/ou pelo Colegiado, sendo 

repassados aos alunos pela Secretaria do Programa. 

 

 

 


