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46 anos de História!
34 anos DOUTORADO!

DEFESA 1000! Em 2012

Dissertações: 935
Teses: 292

Coordenador
Programa
PPGEM

Aluno

Orientador

Pró-Reitoria PósGraduação-UFMG
Coordenador
Colegiado
PPGEM

Aluno

Professor

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Matrícula:
•Semestral obrigatória, no prazo estipulado, mesmo não cursando nenhuma
disciplina, quando deverão se matricular em Elaboração de Trabalho Final.
•Trancamento parcial por disciplina (formulário próprio): até a data estipulada no
calendário da UFMG;
•Trancamento total (formulário próprio): com justificativa, até a data estipulada no
calendário da UFMG. Não será concedido trancamento total no último semestre em
curso.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Disciplinas obrigatórias: não há disciplinas obrigatórias.
Iniciação à Pesquisa, para alunos de mestrado.
Disciplinas eletivas: No ato da matrícula on line.

Número mínimo de créditos: Mestrado:18; Doutorado: 36.
Aproveitamento de créditos:
-A soma dos créditos em disciplinas de Tópicos Especiais não poderá ultrapassar a
06 no mestrado e 09 no doutorado;
-Aproveitamento de créditos no doutorado (formulário próprio): para mestrado
realizado no PPGEM na mesma área de concentração, se a defesa ocorreu em até
24 meses, aproveitamento de todos os créditos do mestrado; caso contrário,
aproveitamento de 18 créditos; se o mestrado foi cursado em outro programa,
aproveitamento de 12 créditos;
-Aproveitamento de créditos de disciplinas isoladas (formulário próprio): para o
mestrado, até 09 créditos e para doutorado, 18 créditos.

Desempenho mínimo:
-Aprovação: conceitos A, B, C ou D - Reprovação: conceitos E ou F.
Art. 50 - Será excluído do Programa estudante que obtiver:
I - um conceito médio global inferior a C em qualquer semestre;
II - um conceito inferior a D mais de uma vez na mesma ou em diferentes
disciplinas.
Importante: O aluno que deixar de cumprir suas atividades junto ao programa
ou orientador, poderá SER EXCLUÍDO do programa, conforme o regulamento
PPGEM.
Art.44 - O aluno poderá ser desligado do Programa, se seu aproveitamento for
considerado insatisfatório, mediante comunicação escrita do orientador com
justificativa. Essa decisão deverá ser homologada pelo Colegiado.
Art.56 - O estudante que deixar de manter contato com seu orientador pelo período
de 2 (dois) meses consecutivos não poderá fazer matrícula no semestre
subsequente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Prazos máximos para defesas:
-Proposta de Pesquisa: 12 meses;
-Dissertação de Mestrado: 24 meses;

Cronograma com
produção acadêmica

-Proposta de Tese/Exame de Qualificação: 18 meses.
-Tese de Doutorado: 48 meses
Pedidos de qualquer natureza: em formulário próprio disponível no site do
PPGEM em formulários.

Pedidos on line feitos pelo site do PPGEM (datas limite):
Defesas de proposta:15 dias antes da defesa
Defesas de tese/Dissertação: 20 dias antes da defesa
Integralização de Produção Acadêmica: 30 dias antes da defesa

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Bolsistas (CAPES, FAPEMIG,CNPq):
Desligamento ou desistência: devolução às
agências de fomento dos valores corrigidos!!

Termo de Compromisso-Contrato
Notificação Extra-judicial; Ação Judicial de Ressarcimento

Congressos, simpósios, seminários, conferências;
Revistas Nacionais;
Revistas Internacionais;

www.periodicos.capes.gov.br

Agradecimento OBRIGATÓRIO CAPES-PROEX

Mestrado: pelo menos 1 publicação completa;
Doutorado: pelo menos 2 publicações completas;

Revistas Nacionais;

Revistas Internacionais;

DEFESA DA DISSERTAÇÃO/TESE
Art.67 do Regulamento do PPGEM- Para a marcação da defesa de dissertação, o estudante
deverá ter aprovado pelo Colegiado um ou mais trabalhos completos (mínimo de 4 páginas)
PUBLICADOS OU SUBMETIDOS para publicação em revista especializada classificada pelo
sistema Qualis da CAPES relativo à área “Engenharias II” como A1, A2 ou B1, como primeiro
autor, em coautoria com o orientador e referente exclusivamente ao período de realização e
trabalho do mestrado.
Art.69 do Regulamento do PPGEM - Para a marcação da defesa de tese, o estudante deverá
ter aprovado pelo Colegiado dois ou mais trabalhos completos PUBLICADOS OU
SUBMETIDOS para publicação em revista especializada classificada pelo sistema Qualis da
CAPES relativo à área “Engenharias II”, como primeiro autor, em coautoria com o orientador e
referente exclusivamente ao período de realização e trabalho de pesquisa do doutorado, cujo
somatório da pontuação esteja de acordo com critérios definidos por resolução do Colegiado do
PPGEM.
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