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CAPÍTULO I 
 

Da natureza, finalidades e objetivos 
 

Art. 1º  O Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da Universidade de Uberaba, 

doravante denominado PPGEQ/UNIUBE ou, simplesmente, Programa, rege-se pela legislação 

da Educação Superior, pelo Estatuto da Universidade de Uberaba, pelo Regimento Geral da 

Universidade de Uberaba, pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade de Uberaba, por este Regulamento e pelas normas estabelecidas pelo 

Colegiado do PPGEQ. 

Art. 2º  O PPGEQ destina-se a proporcionar formação de recursos humanos para atuar na 

inovação em processos agroindustriais e em energia renovável na área de Concentração 

Desenvolvimento de Processos Químicos Agroindustriais 

Art. 3º  O PPGEQ conferirá o título de “Magister Scientiae” - Mestre Profissional em 

Engenharia Química reconhecido pela CAPES e válido em todo território nacional. 

 

CAPÍTULO II 
 

Da Duração 
 

Art. 4º  A duração para a conclusão do Curso de Mestrado Profissional em Engenharia 

Química, incluindo a defesa da dissertação, é de 24 meses, contados a partir da data de início 

do primeiro período letivo em que o aluno se matriculou. 

Parágrafo único.  O Colegiado do PPGEQ poderá conceder a prorrogação do prazo para a 

conclusão do curso por um período máximo de seis meses em casos excepcionais, após 

avaliação de justificativa formalmente apresentada ao Colegiado: 

I - o pedido de prorrogação de prazo deve ser encaminhado pelo Discente ao Orientador com, 

no mínimo um mês de antecedência para que o mesmo emita seu parecer. Para isto, o discente 

deverá ter concluído todos os créditos, exceto os referentes à dissertação; 

II - o pedido será formalizado ao Colegiado do PPGEQ com requerimento contendo 

justificativa circunstanciada, acompanhada do parecer favorável do Orientador para ser 

apreciada pelo colegiado. 

 

CAPÍTULO III 
 

Da organização acadêmico-administrativa 
 

Art. 5º  O PPGEQ está vinculado e subordinado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão da Universidade de Uberaba (PROPEPE). 

Art. 6º  Compõem a estrutura organizacional do PPGEQ: 
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I - o Colegiado do PPGEQ, órgão de natureza consultiva, normativa e deliberativa;  

II - a Coordenação do PPGEQ, com função executiva. 

 

Do Colegiado 
 

Art. 7º  O Colegiado do PPGEQ será constituído por membros titulares pertencentes ao 

programa conforme a estrutura indicada a seguir: 

I - pelo presidente, o Coordenador do Programa; 

II - por um discente titular e um suplente regularmente matriculados no programa e eleitos por 

seus pares para mandato de 1 ano, podendo ser reconduzido por mais 1 ano; 

III - por quatro docentes do corpo permanente do PPGEQ eleitos pelos mesmos; 

IV - Na ausência do Coordenador, os trabalhos do colegiado serão presididos pelo docente 

mais antigo no corpo de docentes permanentes do PPGEQ. 

Parágrafo único.  O mandato dos membros do Colegiado será de 2 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos.  

Art. 8º  Caberá ao Colegiado: 

I - deliberar sobre o número de vagas e a data anual do processo de seleção de candidatos, 

observadas as disposições da CAPES e do Conselho Universitário da UNIUBE; 

II - elaborar a programação quanto à oferta de disciplinas, às atividades acadêmicas 

programadas e o calendário letivo, respeitando o calendário acadêmico da UNIUBE; 

III - planejar a celebração de convênios e intercâmbios de interesse acadêmico e profissional, 

com entidades públicas e/ou privadas de interesse para as atividades do Mestrado a serem 

submetidas à apreciação do Conselho Universitário da UNIUBE;  

IV - deliberar sobre o número de vagas para alunos especiais, ouvidos os professores 

responsáveis pelas disciplinas; 

V - aprovar e homologar o Edital para Seleção de Candidatos e designar a respectiva 

Comissão de Avaliação composta por no mínimo três docentes do PPGEQ;  

VI - homologar os nomes dos docentes que comporão as Bancas para os Exames de 

Qualificação e Defesa de Dissertação; 

VII - deliberar sobre situações concernentes à vida acadêmica discente – aproveitamento de 

créditos obtidos em outros programas da UNIUBE ou em outras IES, bem como trancamento 

e desligamento do PPGEQ e apreciação de recursos apresentados: 

§ 1º  Em relação ao aproveitamento de créditos será estabelecida e designada Comissão de 

Avaliação composta por 3 (três) docentes para analisar a equivalência curricular e 

desempenho do discente em relação aos créditos obtidos em outros programas de pós-

graduação stricto sensu; somente serão aproveitados os créditos que receberem parecer 

favorável pela Comissão de Avaliação; 
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VIII - homologar a defesa da dissertação; 

IX - homologar a indicação dos docentes sugeridos pelo orientador para atuar como co-

orientadores; 

X –  deliberar fornecendo informações que subsidiem ações da PROPEPE relativas ao 

credenciamento e descredenciamento dos docentes do PPGEQ; 

XI - deliberar sobre a prorrogação de prazos para defesa de mestrado, solicitado por discente 

com anuência do orientador; 

XII - deliberar sobre a aplicação de recursos destinados ao PPGEQ pela Instituição, por 

órgãos de fomento e agências financiadoras externas públicas ou privadas; 

XIII – deliberar sobre a prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros alocados ao 

Programa; 

XIV - propor alterações no Regulamento do PPGEQ, e deliberar sobre casos omissos. 

Art. 9º  O Colegiado do PPGEQ se reunirá ordinariamente uma vez ao mês e em sessão 

extraordinária sempre que convocado pelo coordenador ou maioria simples dos seus 

membros. 

 

Da Coordenação 
 

Art. 10.  O coordenador e o Vice-coordenador do PPGEQ serão indicados pelos Membros 

permanentes do programa, sendo a escolha proveniente de eleição e os nomes submetidos à 

apreciação da PROPEPE, sendo atribuída ao Reitor da UNIUBE a nomeação.  

Art. 11.  O Coordenador e o Vice-coordenador terão mandato de 3 (três) anos, permitida a 

recondução por uma vez.  

Art. 12.  São atribuições do Coordenador:  

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado e orientar suas atividades,  

II - indicar dois docentes permanentes do PPGEQ para compor a Comissão de Seleção e 

Acompanhamento de Bolsas de estudos a discentes; 

III - representar o PPGEQ, no âmbito de suas atribuições, junto à comunidade interna e 

externa; 

IV - supervisionar e coordenar as atividades acadêmicas e administrativas do PPGEQ; 

V - propor à apreciação do Colegiado do PPGEQ, os nomes dos docentes titulares e suplentes 

sugeridos pelo Orientador para compor as bancas dos Exames de Qualificação e ou das 

Defesas de Dissertação; 

VI - informar às instâncias competentes, para que se tomem as providências cabíveis, os 

nomes dos docentes titulares e suplentes que integrarão as bancas para as defesas de 

dissertação; 
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VII - submeter ao Colegiado do PPGEQ, o calendário para o processo de seleção e a 

sistemática de ingresso ao Programa; 

VIII - propor ao Colegiado do PPGEQ a aplicação de recursos provenientes de Órgãos de 

Fomento; UNIUBE ou de agências financiadoras externas; 

IX - apresentar anualmente, ao Colegiado, a prestação de contas da aplicação dos recursos 

financeiros no PPGEQ; 

X - buscar recursos materiais e humanos para manter e ampliar o PPGEQ, propondo 

planejamentos específicos à PROPEPE e aos demais órgãos superiores da UNIUBE; 

XI - elaborar o projeto de orçamentário do PPGEQ, segundo diretrizes e normas dos Órgãos 

Superiores da Universidade, submetendo-o á apreciação do Colegiado de Curso; 

XII - submeter à apreciação do PPGEQ: os Planos de Ensino, de Pesquisa e de Prestação de 

Serviços a serem desenvolvidos no âmbito do programa a cada semestre; 

XIII - aprovar o Plano Anual de Atividade Docente junto ao PPGEQ; 

XIV - acompanhar e promover ações de consolidação da linha de pesquisa, em consonância 

com a área de concentração; 

XV - organizar e coordenar a regularização jurídica e acadêmica, o cumprimento dos 

requisitos e processos de avaliação periódica do Programa, estabelecidos pela Legislação 

Federal; 

XVI - interagir com as unidades acadêmicas de graduação e com os órgãos suplementares e 

de assessoramento geral da Universidade, com vistas ao cumprimento de suas atribuições; 

XVII - estimular a articulação com agências externas e de fomento, universidades, institutos 

de pesquisa, empresas, e outras instituições públicas e privadas para incremento e qualificação 

do ensino e da pesquisa PPGEQ. 

Art. 13.  O Vice-coordenador auxiliará o coordenador e o substituirá nos afastamentos, 

impedimentos ou vacância do cargo, assumindo as atribuições supracitadas no Art. 12 deste 

Regulamento. 

 

CAPÍTULO IV  
Da Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas 

 

Art. 14.  O PPGEQ contará com uma Comissão de Bolsas que distribuirá entre os alunos 

solicitantes as bolsas de estudos disponíveis respeitando os critérios previamente definidos 

para esse fim em edital próprio. 

Parágrafo único.  A Comissão, presidida pelo Coordenador do PPGEQ, será composta, 

ainda, por dois representantes do corpo docente, indicados pelo Colegiado do PPGEQ. 

Art. 15.  A Comissão de Seleção de Bolsas tem como finalidade executar e coordenar a 

seleção de candidatos às bolsas de estudos, assim como acompanhar o desempenho dos 

bolsistas. 
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CAPÍTULO V 
 

Do Corpo Docente e do Orientador 
 

Art. 16.  O Corpo Docente Permanente do PPGEQ será constituído por professores doutores 

integrantes do quadro de docentes da UNIUBE. 

§ 1º  Poderão integrar o corpo docente do PPGEQ professores colaboradores e visitantes para 

atividades de ensino, orientação e pesquisa, desde que aprovados pelo Colegiado do PPGEQ: 

I - o conceito de “docente colaborador” define o docente com ou sem vínculo formal com a 

UNIUBE, mas que se dispõe a apoiar e contribuir com o PPGEQ por meio de atividades de 

orientação, ensino, pesquisa e extensão, na medida de suas possibilidades de 

comprometimento e aprovação pelo Colegiado do PPGEQ; 

II - o “professor visitante” ou “pesquisador visitante” se refere ao docente com vinculo em 

outra IES com contribuições pontuais e limitadas ao escopo de uma disciplina, minicurso ou 

projeto específico, realizado de maneira conjunta com membros do programa com aprovação 

do Colegiado do PPGEQ. 

§ 2º  Os critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes que atuam no PPGEQ 

serão definidos pelo Conselho Universitário, em Resolução própria. 

Art. 17.  Compete ao corpo docente do Programa:   

I - desenvolver atividades relativas aos componentes curriculares; 

II - desenvolver atividades de orientação de Dissertação; 

III - propor, desenvolver e/ou coordenar projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

IV - compor Comissões, Bancas Examinadoras de Exames de Qualificação e de Defesa 

Pública de Dissertação; 

V - desempenhar atividades acadêmicas e administrativas, dentro dos dispositivos 

regulamentares da CAPES e da instituição; 

VI - propor ao Colegiado do PPGEQ: a criação, modificação ou extinção de componentes 

curriculares; projetos de pesquisa e extensão; convênios interinstitucionais; a aquisição de 

recursos materiais para docência e pesquisa; à associação a entidades de caráter científico ou 

outras de interesse do programa, dentre outras atividades pertinentes; 

VII - propor parcerias com outras IES, bem como com a iniciativa pública e privada, de modo 

a aperfeiçoar  atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Credenciamento e recredenciamento do Corpo Docente 
 

Art. 18.  O PPGEQ, da Universidade de Uberaba, será composto de Professores Permanentes, 

Colaboradores e Visitantes.  
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Art. 19.  O (re)credenciamento dos professores ao PPGEQ será apreciado e deliberado pelo 

Colegiado do Programa, obedecendo a normas de Resolução própria emitida pelo Conselho 

Universitário da Universidade de Uberaba (UNIUBE) e as disposições legais da CAPES. 

Art. 20.  O corpo docente do programa deverá ser constituído por, no mínimo 80% (oitenta 

por cento) de professores do quadro permanente da UNIUBE. 

Art. 21.  São considerados professores permanentes do PPGEQ aqueles que:  

I - desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação;  

II - participem de projeto de pesquisa do programa;  

III - orientem alunos de mestrado do programa, sendo devidamente credenciados como 

orientador pelo colegiado do PPGEQ;  

IV - tenham vínculo funcional com a instituição ou, em caráter excepcional considerado as 

especificidades de áreas ou instituições, se enquadrem em uma das seguintes condições 

especiais:  

a) recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou estaduais 

de fomento;  

b) na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a instituição 

termo de compromisso de participação como docente do programa;  

c) tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do programa.  

V - mantenham regime de dedicação integral à instituição – caracterizada pela prestação de 

quarenta horas semanais de trabalho. 

§ 1º  Os docentes terão o prazo máximo de 2 (dois) anos de adequação para o atendimento dos 

requisitos descritos nesse artigo, a partir de aprovação pelo Colegiado do PPGEQ;  

Art. 22.  Todos os professores que atuem no PPGEQ deverão se submeter ao processo de 

recredenciamento a cada 2 (dois) anos.  

Art. 23.  Para solicitação do credenciamento junto ao Programa nas diferentes categorias 

deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

I - Carta de solicitação ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química 

da Universidade de Uberaba;  

II - Cópia do Diploma de Doutorado;  

III - currículo Lattes atualizado, modelo completo;  

IV - plano de ensino da disciplina ou proposta de atividades a desenvolver no Programa, 

conforme a categoria do credenciamento, em ambos os casos, indicando a área de 

concentração; 

V - apresentar justificativa fundamentada relativas às atividades para a consolidação do 

Programa quanto ao ensino, à pesquisa e à formação de recursos humanos.  

Art. 24.  Para solicitar o recredenciamento os professores do PPGEQ da Universidade de 

Uberaba deverão apresentar uma carta de solicitação fundamentada, acompanhada de cópia 
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do currículo Lattes e outros documentos que se fizerem necessários segundo legislação do 

Colegiado do Programa.  

Parágrafo único.  O Colegiado do PPGEQ poderá descredenciar em qualquer tempo os 

docentes de seu Programa, caso não sejam cumpridas as seguintes exigências: envio anual da 

produção acadêmica quando do preenchimento do aplicativo Coleta Capes; oferecimento de 

pelo menos 1 (uma) disciplina a cada 2 (dois) anos; produção acadêmica compatível com as 

exigências da área de concentração do programa; participação em atividades de orientação ou 

avaliação de defesas de qualificação e dissertação.  

 

CAPÍTULO VI 
 

Da Seleção e Admissão de Discentes 
 

Art. 25.  O ingresso no PPGEQ dar-se-á mediante aprovação em processo seletivo, de acordo 

com as normas elaboradas pelo Colegiado do Programa. O candidato deve ter titulação 

mínima de graduação plena em cursos reconhecidos pelo MEC; e apresentar os demais 

documentos complementares no momento da matricula. 

Art. 26.  O número de vagas será definido pelo Colegiado do PPGEQ, respeitadas as 

orientações da PROPEPE e a disponibilidade de orientadores. 

Parágrafo único.  A periocidade da seleção será anual. 

Art. 27.  O Colegiado do Programa divulgará com, no mínimo, 30 dias de antecedência, o 

edital de seleção específico, contendo o período de inscrições, o número de vagas, as 

condições e documentação exigidas dos candidatos, os critérios e formas de avaliações, datas, 

horários e locais em que serão realizadas as atividades de avaliação. 

Art. 28.  O processo de seleção para ingresso no PPGEQ será organizado e conduzido por 

uma comissão aprovada pelo Colegiado do Programa e atendendo as normas dos cursos de 

Pós-Graduação stricto sensu da UNIUBE. 

Art. 29.  O ingresso no Programa se dará por processo seletivo que constará de: 

I - prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol); 

II - análise do currículo Lattes atualizado e comprovado com cópias de documentos;  

III - análise do histórico escolar de graduação; 

IV - entrevista.  

Parágrafo único.  A comissão estabelecerá critérios de avaliação de cada um dos itens 

mencionados considerando os objetivos do Programa. 

Art. 30.  O resultado final do processo seletivo deverá ser homologado pelo Colegiado do 

PPGEQ antes de sua publicação. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem 

decrescente, e matriculados dentro do limite de vagas do programa, estipuladas em Edital. 
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Parágrafo único.  O acadêmico aprovado e matriculado terá um Orientador Acadêmico, que 

poderá tornar-se o Orientador de Mestrado, que terá atribuição de auxiliar o mesmo na seleção 

de disciplinas a serem cursadas, direcionando-o para a pesquisa a ser realizada para 

elaboração da Dissertação. 

Art. 31.  Após a seleção, o aluno aprovado deverá efetivar sua matrícula dentro do prazo 

previsto, e apresentar os documentos exigidos de acordo com as normas de matrícula da 

UNIUBE. 

Parágrafo único.  Caso algum candidato aprovado desista da vaga antes do inicio das 

atividades letivas fica facultado ao Colegiado do PPGEQ a divulgação de uma segunda lista 

com os candidatos anteriormente classificados. 

 

Da Matrícula 
 

Art. 32.  Após a seleção, o aluno aprovado e classificado deverá efetivar sua matrícula junto à 

secretaria PPGEQ, apresentando a documentação exigida e dentro do prazo estipulado em 

edital. 

Art. 33.  A matricula do aluno regular é semestral por disciplina com anuência de seu 

Orientador ou Coordenador do PPGEQ. 

Art. 34.  Nos dois primeiros semestres letivos, o aluno deverá matricular-se nas disciplinas do 

PPGEQ e devem ser realizadas com a anuência do orientador. 

Parágrafo único.  A matricula de alunos especiais para cursar uma disciplina determinada, 

deverá observar a existência de vagas e a anuência do(s) professore(s) responsável(is) pela 

disciplina. 

Art. 35.  Mediante a disponibilidade de vagas e a critério do Colegiado do PPGEQ e 

requerimento do interessado será admitido por transferência aluno regularmente matriculado 

em outros Programas de Mestrado Engenharia Química, ou áreas afins, credenciados pela 

CAPES. 

Art. 36.  O candidato oriundo de transferência externa ou interna deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

I - requerimento transferência, com explanação de motivos;  

II - histórico escolar emitido pelo curso de origem, com os componentes curriculares 

cursados;  

III - programa da disciplina, ou componentes curriculares cursados com respectivas cargas 

horárias e conceitos/notas e normas regulamentares do curso de origem; 

IV - cópia de diploma ou equivalente e histórico escolar do curso de graduação reconhecido 

pelo MEC;  

V - cópia da carteira de identidade;  

VI - duas fotos 3 x 4 recentes; 
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VII - cópia do currículo Lattes atualizado e comprovado com cópia dos documentos. 

Art. 37.  O aluno transferido deverá cursar todos os componentes curriculares, ressalvados os 

casos em que o Colegiado do PPGEQ julgue, favoravelmente, o pedido de aproveitamento de 

créditos de disciplina similar cursada na instituição de origem, desde que cursada em até 3 

(três) anos a contar da data de solicitação de transferência.  

 

CAPÍTULO VII 
 

Do Trancamento de Matrícula, do Cancelamento de  

Disciplinas e do Desligamento 
 

Art. 38.  O acadêmico que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper seus 

estudos durante o prazo estipulado para o PPGEQ, poderá solicitar, apenas uma vez, e por um 

período máximo de 6 (meses), o trancamento de sua matrícula. 

§ 1°  A solicitação de trancamento só poderá ser feita após o aluno ter cursado no mínimo 

uma disciplina do curso, salvo em casos excepcionais aprovados pelo colegiado do PPGEQ.  

§ 2°   A solicitação deverá ser fundamentada e ter a aprovação do orientador. 

§ 3°  A decisão do Colegiado a respeito da matéria deverá ser comunicada ao requerente, no 

prazo máximo de 2 (duas) semanas. 

§ 4°  O tempo de trancamento será computado para o fim de integralização curricular.  

Art. 39.  O aluno poderá requerer o cancelamento de matrícula em uma disciplina, desde que 

ainda não se tenham completados 30% de sua carga horária. 

Parágrafo único. O pedido de cancelamento de matricula deverá ser solicitado ao 

Coordenador do Curso com as devidas justificativas e a aprovação do Orientador. 

Art. 40.  O aluno será desligado do Programa nas seguintes hipóteses:  

I - se, voluntariamente, solicitar o seu desligamento por requerimento;  

II - se deixar de efetuar matrícula em um semestre, sem ter solicitado trancamento. 

III - se reprovado (conceito D) em duas disciplinas na mesma etapa; 

IV – se, por procedimento disciplinar, sofrer pena de desligamento; e 

V – se for reprovado pela segunda vez no exame de qualificação; 

VI - se exceder o prazo máximo previsto para a conclusão do curso estipulado neste 

Regulamento e nos regulamentos específicos. 

Parágrafo único.  O desligamento do aluno será precedido de comunicação formal 

encaminhada ao endereço cadastrado. 
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CAPÍTULO VIII 
 

Do Corpo Discente 
 

Art. 41.  O corpo discente do Programa será constituído por alunos regulares e alunos 

especiais. 

§ 1º  Entende-se por alunos regulares aqueles aprovados em processo seletivo, matriculados 

no curso, com direito à orientação formalizada no PPGEQ. 

§ 2º  São alunos especiais àqueles que tenham formalizado pedido de matrícula e tenham sido 

aprovados pelo Colegiado do PPGEQ. 

Art. 42.  O número de vagas destinado aos alunos especiais será definido pelo Colegiado do 

PPGEQ, ouvidos os professores das disciplinas. 

Parágrafo único: O aluno especial poderá cursar até 3 (três) disciplinas. 

 

CAPÍTULO IX 
 

Da organização acadêmico-pedagógica do Currículo 
 

Art. 43.  O currículo do PPGEQ é constituído por disciplinas da Área de Concentração e 

compreende Disciplinas da Área de Concentração, Disciplinas Eletivas, Seminários e 

Dissertação de Mestrado. 

§ 1o  As disciplinas da Área de Concentração (obrigatórias) e disciplinas eletivas são 

obrigatórias até completar o número de créditos regulamentares e destinam-se a contribuir 

para uma formação comum que caracteriza o campo de estudo do PPGEQ. 

§ 2o  As disciplinas da Área de Concentração, disciplinas eletivas, Seminários e Dissertação 

de Mestrado deverão totalizar, no mínimo, 100% (cem por cento) da quantidade de créditos 

em disciplinas exigidos pelo programa. 

§ 3º  Os seminários consistem na apresentação e análise das pesquisas discentes e descrição 

das normas e técnicas para elaboração da Dissertação. 

§ 4º  A disciplina Dissertação de Mestrado consiste na elaboração da dissertação com 

supervisão do Orientador de Mestrado em consonância com as regras do PPGEQ. 

Art. 44.  A integralização curricular do Curso de Mestrado corresponde a um total de 24 

créditos, assim distribuídos em: 

I - disciplinas da Área de Concentração; 

II - disciplinas eletivas selecionadas em função da dissertação a ser desenvolvida e com 

concordância do orientador; 

III - seminário; 

IV - tese de Mestrado: elaboração e defesa da dissertação. 
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§ 1o  Cada crédito corresponde a 15 horas/aula. 

§ 2o  A contagem dos prazos previstos para a integralização do curso dar-se-á a partir da data 

de início do primeiro período letivo. 

Art. 45.  Serão oferecidas disciplinas eletivas, das quais o aluno deverá cursar para completar 

a carga de 24 créditos em disciplinas.  

CAPÍTULO X 
Da Frequência e da Avaliação Escolar 

 

Art. 46.  A frequência às atividades das disciplinas é obrigatória e não poderá ser inferior a 

75% (setenta e cinco por cento) das respectivas cargas horárias. 

Art. 47.  Para cada disciplina será atribuído um conceito, o qual indicará o aproveitamento 

escolar do aluno, de acordo com a seguinte equivalência:  

A: Excelente (9,0 a 10,0);  

B: Bom (7,0 a 8,9);  

C: Regular (5,0 a 6,9); e  

D: Insuficiente (0 a 4,9). 

Parágrafo único.  Será aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver conceitos A, B ou C 

e frequência mínima de 75%. 

 

CAPÍTULO XI 
 

Da Orientação 
 

Art. 48.  Cada aluno regular receberá orientação de um professor credenciado pelo Programa 

de Pós-graduação em Engenharia Química. A critério do Orientador e com aprovação do 

PPGEQ poderá haver a colaboração de um Co-orientador para o desenvolvimento do projeto 

de pesquisa. 

§ 1º  A orientação poderá ser desempenhada por professor colaborador ou visitante, desde que 

a permanência no Programa se estenda até a conclusão da dissertação e que seja aprovada 

pelo colegiado do PPGEQ. 

§ 2º  Alunos especiais não tem direito a orientação individual. 

Art. 49.  No decorrer do curso, se necessário, poderá haver alteração de Orientador, desde que 

devidamente justificada e aprovada pelo Colegiado do PPGEQ  

Parágrafo único.  A substituição do orientador a pedido do aluno poderá ocorrer uma única 

vez. 

Art. 50.  O orientador de cada aluno deverá ser definido de comum acordo entre docente e 

discente ou por aprovação do Colegiado do PPGEQ, no início do segundo semestre do curso, 
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considerando a linha de pesquisa, o tema do projeto e a sua correspondência com o campo de 

investigação do docente, bem como a sua disponibilidade. 

Art. 51.  Compete ao orientador: 

I - estabelecer com o orientando um cronograma de trabalho acompanhando regularmente sua 

execução; 

II - organizar com o orientando um plano geral de estudos direcionado para o 

desenvolvimento da dissertação;  

III - acompanhar o desempenho e as atividades acadêmicas do orientando; 

IV - programar atividades que contribuam para o desenvolvimento da pesquisa e elaboração 

da Dissertação; 

V - estimular a produção e a publicação de trabalhos científicos dos orientandos; 

VI - solicitar a constituição das Bancas Examinadoras para o Exame de Qualificação e Defesa 

de Dissertação, indicando a data de sua realização, sugerindo os examinadores e presidindo o 

trabalho das mesmas; 

VII - supervisionar o cumprimento das exigências feitas pelas Bancas do Exame de 

Qualificação e de Defesa de Dissertação; 

VIII - presidir a Banca de Avaliação para Exame de Qualificação e Defesa de Dissertação. 

Art. 52.  Em caso de impedimento temporário ou definitivo do orientador, o Colegiado do 

PPGEQ indicará o seu substituto. 

 

CAPÍTULO XII 
 

Da Qualificação 
 

Art. 53.  O exame de qualificação deverá ocorrer até, no máximo, o 18º (décimo oitavo) mês 

de ingresso do estudante no curso e tem o objetivo de avaliar se o candidato possui formação 

científica e acadêmica para aquisição do título de Mestrado Profissional em Engenharia 

Química.  

§ 1º  Somente poderá realizar o exame de qualificação o estudante que tiver integralizado 

acima de 12 créditos em disciplinas. 

Art. 54.  O exame de qualificação do Mestrado será obrigatório a todo estudante matriculado 

no PPGEQ e consistirá na avaliação do desempenho em duas etapas, uma escrita e outra oral, 

sobre temática pertinente à Linha de Pesquisa e Tema da Dissertação do discente. 

§ 1º  Caberá ao orientador presidir a Banca e fazer o convite formal aos demais membros da 

Comissão de Avaliação. 

Art. 55.  O processo de qualificação será realizado em sessão pública. 

Art. 56.  Em caso de reprovação o aluno terá direito a submeter-se a um novo exame no prazo 

máximo de um semestre letivo. 
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§ 1º  A solicitação para um novo exame de qualificação deve ser feita com aquiescência do 

orientador; 

§ 2º  A reprovação no Exame de qualificação seguida da não solicitação de um novo exame 

de qualificação incorrerá no desligamento do aluno do PPGEQ. 

 

CAPÍTULO XIII  
 

Da Defesa da Dissertação e da Certificação 
 

Art. 57.  O Discente somente poderá submeter-se à Defesa da Dissertação, mediante 

solicitação do orientador, e após ter:  

I - integralizado os créditos exigidos pelo PPGEQ;  

II - sido aprovado no Exame de Qualificação;  

III - não possuir pendências com o PPGEQ;  

IV - elaborado uma dissertação de autoria própria, produzida durante o curso e de acordo com 

as regras vigentes do PPGEQ. 

Art. 58.  A solicitação de defesa deverá ser feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

da data da defesa, acompanhada de 4 (quatro) exemplares da dissertação, que deverão ser 

entregues na Secretaria do PPGEQ. 

§ 1º  A formatação da Dissertação deverá atender às normas estabelecidas pelo Colegiado do 

PPGEQ, observadas as normas gerais da ABNT. 

Art. 59.  A Defesa da Dissertação ocorrerá em sessão pública perante Banca Examinadora 

proposta pelo orientador e aprovada pelo Colegiado, sendo composta pelo orientador, 

Presidente da Comissão e por 2 (dois) membros doutores ou portadores de títulos 

equivalentes, um dos quais externo à UNIUBE, salvo situação excepcional de sigilo oficial, 

reconhecido pela PROPEPE, dos resultados da pesquisa, na qual a Defesa da Dissertação 

ocorrerá em sessão sigilosa. 

§ 1º  A Banca Examinadora será indicada pelo orientador e deverá contar com um membro 

suplente, com título de doutor, pertencente ou não ao quadro de docentes do Programa. 

§ 2º  O co-orientador poderá compor a Banca Examinadora. 

§ 3º  A defesa ocorrerá nas dependências da UNIUBE, porém não requererá a presença física 

dos avaliadores e do discente em um mesmo local, podendo ser usados recursos tecnológicos 

para a comunicação em tempo real. 

Art. 60.  Após a sessão de defesa, cada membro da Banca Examinadora expressará o 

resultado da sua avaliação. O consenso da Banca definirá se o candidato será APROVADO ou 

REPROVADO. 
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Art. 61.  Da sessão de avaliação da Dissertação será lavrada uma ata pelo(a) Secretário(a) do 

PPGEQ, que deverá ser assinada por ele(a) próprio(a) e pelos membros da Comissão de 

Avaliação. 

Art. 62.  A homologação da Defesa pelo Colegiado ficará condicionada à apresentação 

revisada do trabalho e o encaminhamento de um artigo científico para publicação em revista 

indexada da área, no prazo de 60 (sessenta) dias, com anuência do orientador. 

Parágrafo único.  Para esse fim, deverão ser depositados 6 (seis) exemplares impressos e um 

digital (CD-room) na Secretaria do Programa, atendendo às normas estabelecidas pelo 

Colegiado do PPGEQ. 

Art. 63.  O discente do Programa que satisfizer às exigências do Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu e deste Regulamento terá direito à expedição do 

diploma de “Mestre Profissional em Engenharia Química” na área de Concentração 

Desenvolvimento de Processos Químicos Agroindustriais 

 

CAPÍTULO IX 
 

Das disposições finais 
 

Art. 64.  Compete ao Colegiado decidir sobre os casos omissos neste Regulamento em 

conformidade com o Regimento Geral da UNIUBE e com Regulamento Geral dos Programas 

de Pós-Graduação stricto sensu desta Universidade 

Art. 65.  Das decisões do Colegiado caberá recurso à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 

da UNIUBE. 

Art. 66.  Este Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Universitário 

da Universidade de Uberaba. 

 

 

Aprovado pelo Conselho Universitário em 16 de dezembro de 2016. 

 


