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REGULAMENTO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EXTENSÃO 

 

 

PREFÁCIO 

 

O Curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e Extensão segue 

as normas do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) e este regulamento.  

 

 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

Art. 1
o 

- O Curso de Mestrado Profissional tem como objetivo geral ofertar atividades 

acadêmicas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, para formação de mestres na área de 

conhecimento em Desenvolvimento Sustentável e Extensão. Os objetivos específicos do 

programa estão definidos a seguir. 

 

§ 1º - Favorecer a elevação do nível de consciência crítica dos estudantes, para atuação 

segundo princípios éticos, morais e legais, promovendo o ser humano de forma íntegra. 

§ 2º - Capacitar o egresso para enfrentar os desafios e peculiaridades locais e regionais 

da sociedade, compreendendo a função social que deve exercer, por meio de formação 

sólida, que lhe dê um embasamento de cultura geral, complementado com uma visão 

holística em sua dimensão humanística, além de técnica. 

§ 3º - Preparar o egresso para atuar como gestor, envolvendo-se com decisões, 

estratégias e adversidades, buscando estabelecer condições de ação efetiva e 

transformadora, frente às tensões cotidianas da sociedade. 

§ 4º - Contribuir para o desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos 

inovadores e sustentáveis. 

§ 5º - Fundamentar as condutas científicas e pedagógicas em padrões éticos, social e 

ambientalmente responsáveis. 

§ 6º - Possibilitar a realização de pesquisas acadêmicas e/ou outros processos de 

investigação e intervenção associados ao objetivo geral do curso e em acordo com as 

proposições da CAPES para este tipo de pós-graduação. 



§ 7º - Contribuir para o processo de internacionalização. 

 

 

CAPÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

 

SESSÃO I – DA COORDENAÇÃO E DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 2° - Aspectos relativos à coordenação e corpo docente do Curso de Mestrado 

Profissional em Desenvolvimento Sustentável e Extensão estão regulamentados pelo 

Regimento Geral da UFLA, pelo Regimento Interno da PRPG e pelo Regulamento 

Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFLA. 

 

Art. 3° - A coordenação, o planejamento, o acompanhamento, o controle e a avaliação 

das atividades de ensino do Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e 

Extensão serão exercidas pelo seu colegiado de curso. Este colegiado possui a 

composição a seguir. 

§ 1º - O coordenador, eleito pela comunidade acadêmica diretamente relacionada com o 

curso. 

§ 2º - No mínimo quatro representantes dos docentes envolvidos no curso, escolhidos 

pelo coordenador e homologados pelo Pró-Reitor de Pós-graduação, sendo um deles o 

coordenador adjunto. 

§ 3º - Um representante discente, eleito pelos seus pares, com mandato de um ano, 

permitida uma recondução. 

§ 4º - Um representante dos servidores técnicos-administrativos, eleito pelos seus pares 

diretamente relacionados com o curso. 

 

Art. 4° - O corpo docente será credenciado com base nas definições da Capes e de 

Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFLA. 

 

SEÇÃO II – DA ADMISSÃO AO PROGRAMA 

 

Art. 5° - O candidato ao Curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento 

Sustentável e Extensão deverá possuir diploma em curso superior. 

 



Art. 6° - O processo seletivo será composto de até três etapas e será efetuado por uma 

Comissão de Seleção, a qual será composta por no mínimo três professores titulares e 

um suplente, indicados pelo Colegiado do Programa mediante portaria. A seleção dos 

candidatos será realizada por meio de edital próprio e deverá seguir uma ou mais das 

etapas a seguir. 

§ 1º - Análise de Currículo. 

§ 2º - Análise da Proposta Preliminar de Estudo e Arguição. 

§ 3º - Prova escrita. 

  

Art. 7° - A seleção de estudantes estrangeiros será realizada por meio de edital 

específico ou conforme exposto no Art. 6º. 

 

SEÇÃO III – DA MATRÍCULA 

 

Art. 8° - O candidato aprovado deverá matricular-se no período letivo para o qual foi 

selecionado. 

 

Art. 9° - O discente do Programa poderá matricular-se em disciplinas de outros 

Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras e de outras 

Instituições de Ensino Superior (nacionais ou estrangeiras) de seu interesse, desde que 

recomendadas pelos orientadores. 

 

Art. 10° - O discente poderá solicitar o trancamento de sua matrícula nos termos no 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 

Federal de Lavras. 

 

Art. 11° - O discente deverá apresentar, até 30 dias após a sua primeira matrícula, um 

Plano de Estudos elaborado juntamente com o seu orientador, devendo ser apresentado 

em formulário próprio, para homologação pelo Colegiado do Programa. 

 

Art. 12° - Os requerimentos de acréscimo, substituição e cancelamento de matrícula 

em disciplinas deverão ser, após aprovados pelo orientador e pelo colegiado do 

programa, encaminhado pelo colegiado ao DRCA, nos prazos estabelecidos em 

calendário acadêmico. 



 

Art. 13° - O PPGDE poderá admitir em regime de matrícula especial, discentes 

portadores de títulos de graduação em curso superior e discentes regularmente 

matriculados em PPGSS de outras Instituições de Ensino Superior (nacional e 

estrangeiro) que tenham interesse em cursar disciplinas sem, contudo, terem direito à 

obtenção de título. 

§ 1º - O PPGDE, em caráter excepcional, poderá receber matrículas de discentes de 

graduação da UFLA e de outras Instituições de Ensino Superior, em disciplinas 

isoladas, desde que cumpra o disposto no Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto sensu da UFLA. 

§ 2º - Para cursar disciplina em regime de matrícula especial, o candidato dependerá da 

autorização do docente responsável pela disciplina solicitada e, deverá apresentar os 

documentos exigidos pela DRCA no ato da matrícula.  

§ 3º - Os discentes matriculados em regime de matrícula especial poderão cursar até 3 

(três) disciplinas da área de concentração. Não será permitido cursar disciplinas 

obrigatórias em regime especial. 

§ 4º - O discente matriculado em regime de matrícula especial, respeitando-se as datas 

estabelecidas no calendário acadêmico, poderá solicitar cancelamento de matrícula na(s) 

disciplina(s) em que se matriculou. 

§ 5º - A concessão de nova matrícula como estudante em regime especial estará 

condicionada à aprovação na(s) disciplina(s) cursada(s). 

§ 6º - Ao discente sob regime de matrícula especial, não será conferido qualquer 

privilégio para futura admissão ao Programa de Mestrado Profissional em 

Desenvolvimento Sustentável e Extensão da UFLA. 

  

SEÇÃO IV – DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

 

Art. 14° - O curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e 

Extensão não possui bolsas regularmente ofertadas por instituições de fomento. Caso 

haja disponibilidade de bolsas, a seleção e manutenção de bolsistas será realizada 

conforme resolução específica.  

 

 

 



SEÇÃO V -  DA DURAÇÃO DO CURSO 

 

 Art. 15° - O prazo de conclusão do curso de Mestrado Profissional em 

Desenvolvimento Sustentável e Extensão será de no mínimo 1 (um) ano e no máximo 2 

(dois) anos. 

§ 1º - Os prazos de conclusão do mestrado são contados a partir da data do início do 

primeiro período letivo. 

§ 2º - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por até 6 (seis) meses nos termos 

estabelecidos pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

da UFLA. 

 

SEÇÃO VI - DO CURRÍCULO E DO REGIME DE CRÉDITOS 

 

Art. 16° - O estudante deverá cursar um mínimo de 26 créditos para o Mestrado 

Profissional, sendo 11 créditos em disciplinas obrigatórias (incluindo os 2 créditos do 

Trabalho de Conclusão de Curso), no mínimo 9 créditos em disciplinas de sua área de 

concentração e, no mínimo, 6 créditos em disciplinas de livre escolha do discente, 

inclusive de outras instituições ou programas. 

§ 1º - Uma unidade de crédito corresponde a 15 horas de preleção. 

§ 2º - Embora obrigatórios, não serão computados os créditos obtidos nas disciplinas de 

Seminário, Língua Estrangeira, Pesquisa Bibliográfica e Exame de Qualificação. 

 

Art. 17° - A oferta das disciplinas será elaborada pelo colegiado do programa segundo 

os prazos previstos em calendário acadêmico. 

 

Art. 18° - A grade das disciplinas obrigatórias, de área de concentração e optativas no 

âmbito do programa será apresentada em resolução específica. 

 

Art. 19° - As disciplinas cursadas fora da UFLA poderão, a critério do colegiado do 

programa, serem consideradas para a integralização no número de créditos exigidos para 

o curso, sendo que, quando necessário, haverá a readequação dos créditos de acordo 

com as normas vigentes. 

 



Art. 20° - As disciplinas cursadas em regime especial no Mestrado Profissional em 

Desenvolvimento Sustentável e Extensão poderão ser aproveitadas pelos estudantes que 

ingressarem posteriormente ao programa, em um limite de até 9 créditos. 

 

Art. 21° - Para a obtenção do título de mestre, todo discente regularmente matriculado 

no Programa deverá demonstrar proficiência em pelo menos uma língua estrangeira 

definida pelo Programa. A suficiência poderá ser demonstrada por meio de uma das 

opções a seguir. 

 

§ 1º - Aprovação em disciplina de Língua Estrangeira ofertada pelo Programa, cuja 

matrícula deverá ser efetuada no primeiro período letivo. 

§ 2º - Aprovação com rendimento mínimo de 60% (sessenta por cento) em testes de 

suficiência em língua estrangeira reconhecidos pela CAPES. 

 

SEÇÃO VII – DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 22° - O rendimento escolar será regido pelos artigos incluídos na Seção V do 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFLA. 

Art. 23° - A avaliação acadêmica do corpo discente nas disciplinas será realizada pelo 

corpo docente, levando-se em consideração os critérios definidos no plano de curso das 

disciplinas, a frequência em sala de aula e o rendimento acadêmico nas disciplinas. 

 

SEÇÃO VIII – DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 24° - A orientação dos discentes do curso será feita por docentes credenciados no 

programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Extensão, pertencentes 

à UFLA ou outras IES. 

§ 1º - No Curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e Extensão, 

o orientador deverá possuir título de Doutor, respeitando o limite máximo de 

orientandos de pós-graduação Stricto Sensu, definido no documento da área na CAPES, 

bem como observar as competências estabelecidas no Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFLA. 

§ 2º - Profissionais de outras Instituições, para serem designados orientadores, deverão 

possuir o título de Doutor e serem devidamente credenciados pelo CEPE, conforme 



definido no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UFLA. 

§ 3º - Na falta ou impedimento do orientador, o Colegiado do Curso designará um 

substituto. 

 

Art. 24° - É opção do aluno e do orientador a escolha de um coorientador, segundo o 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFLA. 

§ 1º - Os coorientadores deverão ser indicados em conjunto pelo aluno e pelo orientador 

em formulário próprio, e aprovados pelo Colegiado do Programa, podendo ser 

professores com título de doutor vinculados à UFLA ou a outras instituições de ensino 

superior ou pesquisa, inclusive do Mestrado Profissional em Desenvolvimento 

Sustentável e Extensão. 

 

SEÇÃO IX – DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 25° - Conforme o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

sensu da UFLA, o discente poderá se matricular no exame de qualificação após ter 

concluído o primeiro semestre do curso de mestrado. 

§ 1º - O discente, mediante anuência do orientador, deverá encaminhar ao colegiado do 

programa, em formulário próprio, a solicitação de seu exame de qualificação, com 

antecedência mínima de 15 dia corridos, respeitando-se os prazos definidos em 

calendário próprio proposto pelo colegiado do programa. 

§ 2º - O discente reprovado no exame de qualificação, poderá solicitar a realização de 

um novo exame no prazo de noventa dias corridos, a contar da data de realização do 

primeiro, desde que não ultrapasse os vinte e quatro meses para o mestrado. 

 

Art. 26° - A metodologia de avaliação e as exigências do exame de qualificação estão 

detalhados em resolução específica. 

 

Art. 27° - O exame de qualificação deve ser realizado até o terceiro semestre do curso. 

 

SEÇÃO X – DO PROJETO DE PESQUISA, DE PRODUÇÃO TÉCNICA OU DE 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL E DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 



 

Art. 28° - Todo discente regularmente matriculado nos cursos de mestrado profissional 

deverá propor um projeto de pesquisa, de produção técnica ou de produção 

artística/cultural para subsidiar o desenvolvimento do trabalho de conclusão. 

§ 1º - Os referidos projetos devem prever a defesa de um trabalho de conclusão de curso 

nos formatos definidos por Resolução específica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

neste Regulamento. 

§ 2º - Os discentes deverão participar como autores ou coautores da produção 

intelectual derivada de seu projeto. 

§ 3º - Esse projeto deve ser submetido ao Colegiado de Curso, para homologação, até o 

terceiro semestre do curso. 

 

Art. 29° - Para obtenção do título de mestre será exigido o trabalho de conclusão de 

curso vinculado a linha de pesquisa ou área de concentração do programa, decorrente do 

projeto. 

§ 1º - O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em diferentes 

formatos, tais como dissertação, artigo científico, projetos técnicos, publicações 

tecnológicas, desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de 

produtos, processos e técnicas, produção de programas de mídia, editoria, relatórios 

finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, 

manual de operação técnica, projeto de aplicação ou adequação tecnológica, projetos de 

inovação tecnológica e organizacional, desde que previamente propostos e aprovados 

pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 30° - Concluídos os trabalhos de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

nos termos do Regulamento dos Cursos de Pós-graduação Stricto sensu da UFLA, o 

orientador submeterá ao Colegiado do Programa, mediante formulário próprio, proposta 

de data, de composição da banca examinadora e cópias do Trabalho de conclusão de 

curso com 30 dias corridos antes da data da defesa. 

 

Art. 31° - Ao entregar a versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso, o autor 

deverá apresentar comprovante de submissão de pelo menos um artigo científico, relato 

de experiência ou outro produto final extraído do Trabalho de Conclusão de Curso, 

produzido em conjunto com o orientador. 



 

Art. 32° - Os trabalhos finais de curso, independente do formato, serão submetidos à 

avaliação por uma banca examinadora, conforme previsto no Regulamento dos Cursos 

de Pós-graduação Stricto sensu da UFLA, composta por três membros, sendo, no 

mínimo, 1 (um) membro vinculado a outras instituições de ensino e/ou pesquisa. 

§ 1º - A banca examinadora não deverá ser majoritariamente composta pelo comitê de 

orientação. A presidência e a composição da banca devem ser homologadas pelo 

Colegiado do PPGSS. 

 

 

CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33° - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e Extensão, dentro de 

sua competência, ou pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFLA, em grau de recurso. 

 

Art. 34° - Este Regulamento poderá ser alterado por sugestão da maioria dos membros 

do Colegiado do Curso, desde que homologado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 

UFLA. 

 

Art. 35° - Este regulamento entra em vigor a partir do segundo semestre letivo de 2016 

nos termos homologados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal 


