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RESOLUÇÃO Nº 05, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
Dispõe sobre os critérios para avaliação de desempenho 
acadêmico para a mudança de nível.  
 

 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (Pós-Lit) da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1º - Mediante avaliação fundamentada do desempenho acadêmico excepcional de determinado 
aluno, bem como do projeto de dissertação por ele elaborado, o Colegiado poderá solicitar à PRPG sua 
mudança de nível do Mestrado para o Doutorado, desde que tal solicitação seja apresentada no prazo 
de até 16 (dezesseis) meses, contados do seu ingresso no Programa, de acordo com os critérios 
definidos nesta Resolução. 

 Parágrafo 1º – Será considerado aluno com desempenho excepcional aquele que: 

I- tiver integralizado os créditos do Mestrado e obtido somente conceito A nas disciplinas 
cursadas; 

II- comprovar produção científica sob a forma de trabalhos sobre os Estudos Literários 
apresentados em eventos nacionais e internacionais e publicados ou aceitos para publicação 
em periódicos especializados e qualificados; 

III- ter o seu projeto definitivo de dissertação aprovado pelo Colegiado e considerado adequado 
ao nível de Doutorado mediante avaliação de parecerista e conforme proposta do orientador.  

 Parágrafo 2º - O aluno deverá apresentar Seminário sobre os resultados obtidos no seu trabalho 
de pesquisa, do qual decorrerá sua tese. Seu desempenho na apresentação e o conteúdo científico do 
trabalho serão arguidos e apreciados por uma Comissão de Avaliação indicada pelo Colegiado, 
composta por três professores doutores, excluindo-se destes o orientador. Cada um desses docentes 
receberá previamente (com 30 dias de antecedência, no mínimo) um exemplar impresso do material 
completo, a ser entregue pelo aluno na secretaria do Pós-Lit. A Comissão de Avaliação fornecerá ao 
Colegiado do Programa - instância final de exame e discussão sobre a matéria - parecer escrito, no 
prazo máximo de 10 dias após a apresentação do Seminário. 

Parágrafo 3º – Para efeito da contagem do tempo no nível para o qual se deu a mudança 
referida no caput deste artigo, será considerada a data da matrícula original no Mestrado, devendo a 
transferência ser solicitada à PRPG, que, se aprovada, autorizará a mudança de registro do aluno pelo 
DRCA. 

Parágrafo 4º - O aluno estará sujeito às exigências referentes ao Doutorado, previstas no 
Regulamento do Pós-Lit e nas Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
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