CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO LOCAL

RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO – 002/09
SOCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA

1.

A Atividade de Socialização da Produção Acadêmica constitui um conjunto de práticas
acadêmicas obrigatórias para os alunos do Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação
e Desenvolvimento Local, conforme seu projeto político-pedagógico.
2. Essa atividade pode assumir múltiplos formatos, conforme quadro a seguir.
3. São objetivos desta atividade:
 Enriquecer a formação pessoal e profissional do aluno;
 Complementar e sintonizar o currículo do curso com a prática profissional;
 Promover e ampliar a inserção social do Programa;
 Estimular iniciativas de caráter solidário;
 Incentivar a iniciativa e o espírito empreendedor;
 Fomentar a produção científica e tecnológica do curso.
4. Os alunos realizarão esta atividade desde o 1º semestre de matrícula no curso.
5. Esta atividade será realizada a qualquer momento, inclusive durante as férias escolares, desde
que sob a supervisão de um professor, preferencialmente o orientador do aluno.
6. O aluno que não cumprir a carga horária nesta atividade no decorrer do curso não estará apto à
defesa de seu trabalho de conclusão de mestrado. Serão computadas somente atividades
realizadas no decorrer do curso.
7. O aluno será responsável por reunir os documentos comprobatórios de cada uma de suas
participações em atividade de socialização da produção acadêmica por meio de cópias e
apresentação de original.
8. Serão válidos comprovantes desde que em nome do aluno participante. Em hipótese alguma
serão aceitos comprovantes em nome de terceiros.
9. O documento comprobatório poderá ser um relatório produzido pelo aluno, fotos, folhetos,
fichas de inscrição, certificados de participação, cópia do material produzido, entre outros.
10. O aluno deve acompanhar o registro de cada uma de suas participações.
11. Cabe ao professor orientador:
 Orientar o aluno quanto à programação desta atividade;
 Analisar as documentações apresentadas pelo aluno;
 Avaliar e creditar a carga horária cumprida em cada participação discente segundo quadro
aprovado por este Colegiado de Curso;
12. Para cada participação do aluno será creditada uma quantidade de horas-aula.
13. Os alunos deverão completar 45 (quarenta e cinco) horas nesta atividade.
14. Após aprovação do professor ou orientador, o aluno providenciará o registro de cada uma das
atividades realizadas na Secretaria do Programa.
15. A carga horária será convertida em créditos na proporção de 15 (quinze) horas equivalendo a 1
(um) crédito.
16. Estes são os critérios e o quadro que servem de referência para o acompanhamento das
participações dos alunos e o aproveitamento de cargas horárias:

Atividades

Carga horária
por participação

Participar de defesas de trabalho de conclusão de
mestrado no Programa ou de mestrado ou doutorado no
fora do Programa
Participar de concursos e ser aprovado
Participar como expositor de mostras, eventos
científicos, exposições, eventos culturais (este último
deverá se relacionar ao projeto do aluno)
Participar como ouvinte de exposições, mostras,
eventos científicos, eventos culturais (este último
deverá se relacionar ao projeto do aluno)
Participar de projetos institucionais de pesquisa,
desenvolvimento ou de extensão; projetos não
institucionais sob a responsabilidade do aluno desde
que relacionado às linhas de pesquisa do Programa
Publicar artigo em periódico indexado internacional
Publicar artigo em periódico indexado nacional
Publicar capítulo de livro
Publicar em anais de evento científico internacional
Publicar em anais de evento científico local, regional ou
nacional
Publicar artigos em jornais ou revistas
Exercer representação estudantil no colegiado do curso
e em comissões de interesse coletivo
Realizar consultoria no campo das linhas de pesquisa do
curso
Participar de programas de rádio e TV
Colaborar na organização de eventos do Programa
Colaborar na organização de eventos fora do Programa
Realizar edição de publicações
Desenvolver material didático
Coordenar atividades profissionais articuladas às linhas
de pesquisa do programa
Orientação ou participação de bancas de TCC com
temas articulados às linhas de pesquisa

2

Carga horária
máxima a ser
creditada
Até 10

5
10

Até 5
Até 20

2

Até 10

10

Até 20

15
15
15
15
10

Até 30
Até 30
Até 15
Até 30
Até 20

5
5

Até 10
Até 10

10

Até 20

5
5
2
10
10
5

Até 10
Até 10
Até 10
Até 20
Até 20
Até 15

2

Até 10

* Outras atividades poderão ser encaminhadas ao Colegiado para avaliação e definição de Carga
Horária a ser creditada.

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO LOCAL
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO ACADÊMICA

Nome do (a) aluno (a): _______________________________________________________
Nome do orientador (a): ______________________________________________________
Data do documento: _________________________________________________________

Atividades

Participar de defesas de trabalho de conclusão de
mestrado no Programa ou de mestrado ou doutorado
no fora do Programa
Participar de concursos e ser aprovado
Participar como expositor de mostras, eventos
científicos, exposições, eventos culturais (este
último deverá se relacionar ao projeto do aluno)
Participar como ouvinte de exposições, mostras,
eventos científicos, eventos culturais (este último
deverá se relacionar ao projeto do aluno)
Participar de projetos institucionais de pesquisa,
desenvolvimento ou de extensão; projetos não
institucionais sob a responsabilidade do aluno desde
que relacionado às linhas de pesquisa do Programa
Publicar artigo em periódico indexado internacional
Publicar artigo em periódico indexado nacional
Publicar capítulo de livro
Publicar em anais de evento científico internacional
Publicar em anais de evento científico local,
regional ou nacional
Publicar artigos em jornais ou revistas
Exercer representação estudantil no colegiado do
curso e em comissões de interesse coletivo
Realizar consultoria no campo das linhas de
pesquisa do curso
Participar de programas de rádio e TV
Colaborar na organização de eventos do Programa
Colaborar na organização de eventos fora do
Programa
Realizar edição de publicações

Carga horária
Carga horária Carga
por participação máxima a ser horária
creditada
cumprida
2
Até 10

5
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2
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15
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5
5
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10
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5
2

Até 10
Até 10
Até 10

10

Até 20

Desenvolver material didático
Coordenar atividades profissionais articuladas às
linhas de pesquisa do programa
Orientação ou participação de bancas de TCC com
temas articulados às linhas de pesquisa

10
5

Até 20
Até 15

2

Até 10

Assinatura do Orientador (a): _______________________________________________________

Belo Horizonte, _____________ de ________________ de________________.

