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RESOLUÇÃO Nº 02/2018
Dispõe sobre o preenchimento de vagas em
disciplinas isoladas no âmbito do Programa de Pósgraduação em Ciência Política da Universidade
Federal de Minas Gerais – PPGCP/UFMG.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) da UFMG,
no uso de suas atribuições regimentais, e em atendimento ao inciso XX do Art. 40º. Das
Normas Gerais da Pós-Graduação da UFMG, resolve estabelecer critérios para o
preenchimento de vagas em disciplinas isoladas.
Art. 1º. As vagas em disciplinas isoladas no âmbito do PPGCP-UFMG são regidas pelos
seguintes critérios:
§ 1º. As matrículas obedecerão à proporção máxima de 5 (cinco) alunos(as) por
disciplina nesta modalidade.
§ 2º. O candidato poderá solicitar vaga em apenas uma disciplina isolada, sendo esta
optativa.
§ 3º. Para a seleção de candidatos, serão observados os seguintes critérios:
a) aqueles com melhor desempenho acadêmico no último curso acadêmico concluído,
conforme Histórico Escolar apresentado;
b) os que tenham maior proximidade, acadêmica ou profissional, com a linha de
pesquisa da disciplina isolada para a qual se requer matrícula. Para essa análise, serão
considerados o Currículo e a Justificativa do candidato para cursar a disciplina.
Art. 2º. Os pedidos de matrícula em disciplina isolada serão examinados pelos
professores responsáveis pelas disciplina, de cujas decisões caberá recurso ao
Colegiado.
Art. 3º. O Colegiado do Programa poderá, motivadamente, decidir pela não abertura de
vagas para a matrícula isolada em uma ou mais disciplinas, por razões de força maior,
ou mediante requerimento fundamentado de professor, em relação à disciplina sob sua
responsabilidade.
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Art. 4º. Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGCP/UFMG
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º. A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2018.
Aprovada pela Câmara de Pós-Graduação em 13 de novembro de 2019.

Profª Natália Guimarães Duarte Sátyro
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política
FAFICH | UFMG

