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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 36ª. (TRIGÉSIMA E SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS.

Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2019, das 13:40 h às 17:00 h, na sala de reuniões do prédio J
(segundo piso), estiveram presentes na trigésima e sexta reunião ordinária do colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)
os seguintes docentes: Grazielle Santos Silva Andrade (presidente), Rafael Firmani Perna, Rodrigo Corrêa
Basso, Roberto Bertholdo, Gian Paulo Giovanni Freschi. A professora Grazielle iniciou a reunião
apresentando os seguintes comunicados da coordenação: (i) liberação da verba PROAP; (ii) informações
sobre o seminário de meio termo da CAPES e as mudanças na forma de avaliação; (iii) solicitação ao
prof. Rafael que explicasse os principais assuntos abordados na reunião entre coordenadores de
laboratório e pró-reitora de pesquisa e pós graduação. Posteriormente, a professora Grazielle iniciou os
seguintes itens de pauta (ordem do dia), cujas decisões foram aprovados por unanimidade: (i) Aprovação
das atas da 35ª Reunião Ordinária e 11ª Extraordinária do Colegiado do PPGEQ; (ii) Homologação da ata
de defesa de Felipe Zauli da silva; (iii) Homologação da ata de defesa de Augusto César Januário; (iv)
Solicitação de prorrogação de prazo para entrega da dissertação de Augusto César Januário – Processo nº
23087.009150/2019-90. Por unanimidade foi aceito mediante a apresentação de um cronograma das
atividades e definição de prazo solicitado; (v) Solicitação de prorrogação de prazo de defesa de Ketolly
Natanne da Silva Leal – Processo nº 23087.008105/2019-18; (vi) Solicitação de retorno de trancamento
de matrícula de Raphael Sarraf Martins Torraca – Processo nº 23087.008721/2019-79; (vii) Solicitação de
exame de qualificação de Raphael Sarraf Martins Torraca Processo - 23087.008992/2019-24; (viii)
Solicitação de credenciamento como professor colaborador – Processo nº 23087.009154/2019-78.
Discutiu-se a possibilidade do prof. Sérgio ministrar disciplina de Catálise Heterogênea no PPGEQ como
prof. convidado; (ix) Solicitação de Dados de Possíveis Usuários do Laboratório Multiusuário VII. O
prof. Rodrigo explicou a necessidade de controle dos usuários do laboratório, e a secretaria ficou
responsável por abrir o processo e enviar a todos os docentes para cadastro dos discentes; (x) Normas
acadêmicas do PPGEQ - Processo nº 23087.016726/2018-94 (ANEXO 1). Após discussão entre os
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membros, diversas alterações foram realizadas nas normas. (xi) Criação de Comissão de proficiência em
língua inglesa. A nova comissão indicada pelo colegiado serão os profs. Melina, Tatiana e Rafael. O
colegiado aprovou a data da prova de proficiência em inglês para o dia 26/06/19 das 15:30h às 18:30h.
Nada mais havendo a registrar, Eu, Grazielle Santos Silva Andrade, lavrei a presente ata em 1 (uma) via
que, após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à reunião e pelo
representante discente. Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços de Caldas, 06 de junho de
2019.

Grazielle Santos Silva Andrade         ______________________________________

Rafael Firmani Perna                          ______________________________________

Roberto Bertholdo                             ______________________________________

Gian Paulo Giovanni Freschi                         ______________________________________

Rodrigo Corrêa Basso                        ______________________________________

ANEXO 1

NORMAS ACADÊMICAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
QUÍMICA DA UNIFAL-MG

CAPÍTULO I

DO COLEGIADO E DA COORDENAÇÃO DE CURSO

Art. 1° - A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química será exercida por um
Colegiado, constituído por:

I. 1 (um) docente permanente, como seu coordenador, eleito por seus pares e designado pelo Reitor; 

II. 1 (um) docente permanente, como suplente do coordenador (vice coordenador), eleito por seus pares e
designado pelo Reitor;

III. Farão parte do colegiado todos os docentes permanentes do PPGEQ que manifestarem interesse por
escrito;

IV. 01 (um) representante discente, eleito por seus pares, com o respectivo suplente em reunião convocada
pelo coordenador do Programa e realizada apenas entre os discentes do Programa;

§ 1º Poderão ser coordenador e vice-coordenador do PPGEQ somente docentes permanentes do Programa.

§ 2º Perderá o mandato o membro que tiver três faltas sem justificativa.

Art. 2° - O tempo máximo de mandato do coordenador será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 3° - O tempo máximo de mandato dos representantes discentes será de 02 (dois) anos, sendo vetada a
recondução.

Art. 4° - No caso de impedimento definitivo, vacância ou renúncia do coordenador, a coordenação passará a
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Art. 4° - No caso de impedimento definitivo, vacância ou renúncia do coordenador, a coordenação passará a
ser exercida pelo vice coordenador que providenciará novas eleições em um prazo máximo de 15 (quinze)
dias para escolha de uma nova chapa.

Art. 5° - No caso de impedimento definitivo, vacância ou renúncia do vice coordenador, o coordenador
providenciará novas eleições em um prazo máximo de 15 (quinze) dias para escolha do vice coordenador.

Art. 6° -  No caso de impedimento definitivo, vacância ou renúncia do coordenador e do vice coordenador,
os docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química com mais tempo de
credenciamento assumirão, respectivamente, os cargos de coordenador e vice coordenador e providenciarão
novas eleições em um prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Art. 7º - O comparecimento dos membros do Colegiado do PPGEQ às sessões devidamente convocadas,
ressalvado motivo justificado, é obrigatório;

Parágrafo único. Os representantes discentes, que em razão de sua participação nas reuniões do Colegiado
do PPGEQ, necessitarem faltar a alguma atividade acadêmica não serão penalizados e poderão realizar as
atividades em outro dia e horário.

Art. 8º - Será justificada a falta à reunião do membro e do seu suplente:

 I - por motivo de saúde ou impedimento legal;

 II - que estiver fora da unidade de lotação, a serviço da Universidade ou por ela liberado;

 III - que, sendo representante discente, estiver em aula, ou férias letivas ou participando de atividades
acadêmicas com liberação oficial pela UNIFAL-MG;

 IV - que, sendo docente, estiver gozando de férias institucionais;

V -  ao docente que estiver envolvido em atividades acadêmicas inadiáveis;

            § 1°     O membro que não puder comparecer à reunião deverá encaminhar suas respectivas
justificativas à presidência do Colegiado do PPGEQ, até o início da reunião do Colegiado.

            § 2°     O membro que se retirar antes do término da reunião, deverá comunicar à mesa o motivo da
saída, para registro em ata.

            § 3°     O PPGEQ publicará semestralmente em sua página, na Internet, relatório constando as
presenças, substituições e ausências, indicando se foram ou não justificadas.

Art. 9º - O não comparecimento, sem causa justificada a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas,
num período de 12 meses, implicará a perda do mandato.

Art. 10 -  Ao Colegiado compete:

I. Definir as disciplinas da área de concentração, bem como as do domínio conexo, estabelecendo a sua
natureza, obrigatória ou optativa, para aprovação pelos órgãos competentes;
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II. Estabelecer requisitos específicos do PPGEQ e submetê-los à Câmara de Pós-Graduação (CPG);

III. Homologar os professores orientadores do PPGEQ;

IV. Designar pareceristas ad hoc internos ou externos ao PPGEQ;

V. Organizar instruções, normas, planos ou projetos relativos ao PPGEQ e submetê-los à apreciação dos
órgãos competentes;

VI. Propor à PRPPG a criação de disciplinas necessárias ao PPGEQ, ante a anuência do docente ou do
grupo de docentes que a ministrarão;

VII. Opinar a respeito do Programa analítico das disciplinas, sugerindo modificações, quando pertinentes;

VIII. Designar ou constituir comissões no âmbito do PPGEQ;

IX. Deliberar a respeito da exclusão de discentes do PPGEQ, por motivos acadêmicos ou por infração das
normas disciplinares da Instituição;

X. Apreciar ou propor convênios ou ajustes de cooperação de caráter acadêmico ou financeiro, para suporte
ou desenvolvimento do PPGEQ;

XI. Deliberar a constituição dos membros das bancas para defesa de dissertação ou tese e para o exame de
qualificação;

XII. Receber, apreciar, deliberar ou encaminhar, se necessário, sugestões, reclamações, representações ou
recursos, de discentes ou docentes, sobre qualquer assunto de natureza didático-científica pertinentes ao
PPGEQ;

XIII. Atuar como órgão informativo e consultivo da CPG.

XIV. Deliberar os pedidos de prorrogação de prazo máximo de defesa.

XV. Decidir sobre os pedidos de credenciamento e recredenciamento no programa para os docentes que
cumprem os requisitos mínimos exigidos de acordo com a regulamentação específica.

XVI. Decidir sobre a aplicação dos créditos e recursos destinados a execução de atividades do PPGEQ.

XVII. Elaborar as normas do processo de eleição do novo coordenador e vice coordenador no prazo mínimo
de 60 dias do término do mandato da atual coordenação.

Art. 11 -  São atribuições específicas do Coordenador:

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições dos Regimentos e Normas no âmbito do PPGEQ;

II. Representar o PPGEQ junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas;

III. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do PPGEQ;
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IV. Assinar, quando necessário, processos ou documentos submetidos ao julgamento do Colegiado do
PPGEQ;

V. Encaminhar os processos e deliberações do Colegiado do PPGEQ às autoridades competentes;

VI. Exercer a orientação pedagógica dos discentes do PPGEQ, subsidiariamente ao orientador;

VII. Promover entendimentos com a finalidade de obter recursos humanos e materiais para suporte do
desenvolvimento do PPGEQ;

VIII. Representar o PPGEQ na CPG, como membro nato, tendo o vice coordenador como suplente;

IX. Encaminhar o relatório anual coleta CAPES do PPGEQ à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PRPPG) pelo menos 20 (vinte) dias corridos antes do prazo final para seu envio à CAPES;

X. Aplicar os créditos provisionados e os recursos repassados que se destinem à execução de suas
atividades, após decisão do colegiado sobre os mesmos.

XI. Prestar conta da aplicação dos créditos destinados a execução de atividades do PPGEQ.

CAPÍTULO II

DO INGRESSO E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Art. 12 - A inscrição dos candidatos aos cursos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
(PPGEQ) será realizada de acordo com o edital específico elaborado por comissão própria e aprovado pelo
colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 

§ 1º – Serão admitidos no PPGEQ apenas candidatos que tenham concluído curso de nível superior nas
áreas de formação previstas em Edital de seleção;

§ 2º O ingresso de alunos estrangeiros será regido pelos critérios estabelecidos no edital de seleção ou de
acordo com o Art. 15 do Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIFAL-
MG.

Art. 13 - O ingresso regular do curso de Mestrado em Engenharia Química será realizado uma vez por ano
e, somente, por edital de seleção a ser publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Parágrafo único. Poderão ser elaborados editais específicos para o caso de convênios entre outras
instituições parceiras ou ingresso de alunos estrangeiros, entre outros.

Art. 14 - A Comissão de Exame de Seleção será designada pelo Colegiado do Programa, sendo formada
por docentes permanentes do Programa e será responsável por estabelecer as normas, publicar a natureza dos
instrumentos de avaliação a serem utilizados, bem como estabelecer os critérios de julgamento e definição do
número de vagas.

Art. 15 - O processo de seleção dos candidatos será realizado de acordo com o edital específico elaborado
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por comissão própria e aprovado pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química.

Parágrafo único – O edital de seleção deverá ser apreciado pelo Colegiado do PPGEQ antes de sua
aprovação pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).

CAPÍTULO III

DA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Art. 16 - A língua estrangeira exigida no âmbito do PPGEQ será a língua inglesa.

§1º - Será oferecido, pelo menos, um exame semestralmente de proficiência em língua inglesa. Os critérios e
a data do referido exame serão definidos por Comissão a ser nomeada pelo Colegiado do PPGEQ.

§2º - Poderão ser aceitos certificados comprobatórios de proficiência da língua inglesa realizados nos últimos
dois anos e reconhecidos pelo Colegiado do PPGEQ, previamente divulgados na página do PPGEQ.

CAPÍTULO IV

DA MATRÍCULA

Art. 17 - Poderão ser admitidos no Programa os candidatos que tenham curso de nível superior, em nível de
graduação e pós-graduação, conforme estabelecido em edital de seleção.

§1º - Para efetivação de matrícula será exigido formulário próprio preenchido e assinado pelo Coordenador
do PPGEQ.

§2° Todos os discentes deverão realizar semestralmente a rematrícula no sistema acadêmico, de acordo com
o Calendário estabelecido pela Coordenação de Pós-Graduação e com os critérios previstos.

§3° A indicação de orientação será oficializada a partir da entrega do projeto de pesquisa.

CAPÍTULO V

DAS BOLSAS

Art. 18. Os discentes matriculados no PPGEQ poderão receber bolsas de estudos de agências de fomento,
de empresas, da UNIFAL-MG, entre outros, desde que atendam as normas, portarias e resoluções vigentes
das agências, da PRPPG e do Programa.

Art. 19 - A concessão e a distribuição de bolsas disponibilizadas ao PPGEQ bem como o cancelamento das
mesmas serão realizadas de acordo com as normas estabelecidas por Comissão Própria e aprovadas pelo
órgão competente.

Parágrafo único -  A aprovação no exame de seleção para ingressar no PPGEQ não implica em concessão
de bolsa.

CAPÍTULO VI
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DO REGIME DIDÁTICO

Art. 20 - O regime didático do curso de Mestrado em Engenharia Química da UNIFAL-MG seguirá as
normas especificadas no Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAL-MG.

Parágrafo único - O curso é formado por disciplinas obrigatórias e optativas, seminários de Mestrado,
exame de proficiência em língua inglesa, exame de qualificação, estágio docência e por trabalho científico
apresentado na forma de Dissertação.

Art. 21 - Para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Química o discente deverá cumprir os
requisitos de créditos em disciplinas obrigatórias e optativas, aprovação em seminários de mestrado,
aprovação no exame de proficiência, aprovação no exame de qualificação, realização e aprovação do estágio
docência e aprovação na defesa de Dissertação de Mestrado.

Parágrafo Único - O discente deverá completar, no mínimo, 40 (quarenta) créditos assim distribuídos: 20
(vinte) créditos em disciplinas obrigatórias e optativas e 20 (vinte) créditos em Dissertação de Mestrado.

Art. 22 - O discente deve dedicar-se ao curso de pós-graduação em regime de tempo integral.

§1º - O regime de tempo parcial poderá ser aceito, com anuência do orientador e comunicação, por escrito, à
Coordenação do PPGEQ.

§2º - Nos casos que envolvam discentes bolsistas, o regime de tempo parcial poderá ser aceito, com
anuência do orientador, mediante a aprovação do Colegiado do PPGEQ e da PRPPG. A aprovação seguirá
a legislação vigente de cada órgão responsável pela bolsa.

Art. 23 - Os prazos mínimos e máximos para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Química
deverão seguir as normas estabelecidas no Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu
da UNIFAL-MG e deliberadas pelo Colegiado do PPGEQ.

§1º - A execução e o cumprimento dos prazos são de responsabilidade do discente e orientador;

§2º - O orientador poderá solicitar prorrogação de prazo para defesa de dissertação em até 60 dias corridos
que antecedem o prazo máximo de defesa. A solicitação de prorrogação deverá ser protocolada ao
Colegiado mediante apresentação de justificativa, especificação do prazo e cronograma de atividades.

Art. 24 - O discente deverá efetuar matrícula no PPGEQ em todo início de semestre durante sua
permanência no curso.

Art. 25 - O discente do curso de Mestrado estará apto à defesa da Dissertação após o cumprimento dos
créditos mínimos exigidos em disciplinas obrigatórias e optativas (20 créditos), aprovação no estágio
docência, aprovação em seminários de mestrado, aprovação no exame de proficiência em língua inglesa e
aprovação no exame de qualificação.

§1º - Os 20 (vinte) créditos referentes à Dissertação de Mestrado serão computados somente após a
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aprovação na defesa.

Parágrafo único – O limite máximo de 16 créditos, obtidos em um período máximo de 12 meses como
aluno não-regular, poderá ser aproveitado pelo PPGEQ.

Art. 26 – O aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas nos cursos e/ou Programas de Pós-
Graduação stricto sensu da UNIFAL-MG, desde que compatíveis com o conteúdo do Programa o qual o
discente estiver matriculado, deverá seguir as normas estabelecidas no Regimento Geral dos Programas de
Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAL-MG e deliberadas pelo Colegiado do PPGEQ.

Art. 27 - A transferência de créditos obtidos fora da UNIFAL-MG deverá seguir as normas estabelecidas no
Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAL-MG e deliberadas pelo
Colegiado do PPGEQ.

CAPÍTULO VII

DA ORIENTAÇÃO DE DISCENTES

Art. 28 - A orientação didático-pedagógica ao discente será exercida pelo orientador e poderá contar com o
auxílio de um coorientador devidamente aprovado pelo colegiado do PPGEQ.

Art. 29 - A pesquisa para a elaboração da dissertação será supervisionada individualmente pelo orientador e,
no máximo, por 1 (um) coorientador.

Art. 30 - Cabe, especificamente, ao orientador:

1. Organizar o plano de estudos do discente;
2. Propor o nome do coorientador;
3. Orientar a pesquisa, objeto da dissertação do discente;
4. Promover reuniões periódicas com o discente;
5. Dar anuência ao requerimento de renovação de matrícula, bem como os pedidos de substituição,

cancelamento e inscrição em disciplinas e de trancamento de matrícula;
6. Prestar assistência ao discente, em relação a processos e normas acadêmicas em vigor;
7. Presidir a banca de defesa de dissertação de mestrado;
8. Presidir a banca do exame de qualificação;

Art. 31 - O número máximo de orientados por orientador deve atender a legislação vigente da CAPES.

CAPÍTULO VIII

DO PROJETO DE PESQUISA

Art. 32 - Todo discente deverá elaborar, obrigatoriamente, um Projeto de Pesquisa para o desenvolvimento
de sua dissertação.

Art. 33 - O Projeto de Pesquisa, aprovado e assinado pelo orientador, deverá ser protocolado ao Colegiado
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do PPGEQ para parecer, junto com o formulário de registro de projeto de pesquisa e o Termo de Sigilo e
Confidencialidade, até a primeira quinzena do segundo semestre letivo contado a partir da data da primeira
matrícula.

Art. 34 - Cabe ao Colegiado do PPGEQ analisar e decidir as ações a serem tomadas quando do não
cumprimento do prazo para a entrega do Projeto de Pesquisa.

Art. 35 - Projetos que necessitarem de aprovação de outros órgãos, deverão encaminhar a aprovação do
respectivo órgão para a secretaria do PPGEQ o qual está vinculado.

CAPÍTULO IX

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO

Art. 36 - O exame de qualificação é obrigatório para obtenção do título de Mestre em Engenharia Química.
O mesmo deverá ser realizado após o cumprimento dos créditos mínimos exigidos em disciplinas
obrigatórias e optativas (20 créditos) e da aprovação no estágio docência, aprovação em seminários de
mestrado e aprovação em proficiência em língua inglesa.

I. O aluno será aprovado ou reprovado, não havendo atribuição de níveis de conceito.

II. O aluno reprovado no Exame de Qualificação terá oportunidade de uma nova apresentação até três meses
a contar da data da realização do primeiro Exame.

III. O aluno reprovado pela segunda vez no Exame de Qualificação será desligado do PPGEQ.

Art. 37 - O Exame de Qualificação será solicitado pelo discente e orientador ao Colegiado do Programa. Ao
solicitar o exame de qualificação o discente deverá apresentar à Secretaria do Programa os seguintes
documentos:

I. Formulário solicitando o Exame de Qualificação conforme modelo disponível na página do Programa.

II. Histórico escolar comprovando a integralização dos créditos mínimos exigidos em disciplinas obrigatórias
e optativas (20 créditos), aprovação em Estágio Docência, aprovação em seminários de mestrado e a
aprovação em exame de proficiência em língua inglesa.

III. 01 (um) exemplar do material no formato digital (arquivo em PDF), anexo ao processo de solicitação do
exame de qualificação.

Art. 38 - A critério do orientador e do discente, o Exame de Qualificação poderá ser apresentado sob a
forma de 01 (um) artigo científico submetido tendo o discente e o orientador como autores, referente aos
resultados da pesquisa.

Art. 39 - O aluno deverá se inscrever para o exame de qualificação até o 18º (décimo oitavo) mês do início
das atividades acadêmicas do período regular após a matrícula. O exame deverá ser realizado em, no
mínimo, trinta dias e, no máximo, sessenta dias após a data da inscrição.
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Parágrafo único. Caso o aluno tenha sido oficialmente licenciado do Programa por algum motivo, o tempo
de afastamento deverá ser acrescido ao limite imposto pelo Art. 39.

Art. 40 - A Banca Examinadora será constituída por, pelo menos, 3 (três) membros, com titulação de
Doutor, sendo um deles o orientador ou orientador designado. O orientador deverá sugerir pelo menos 5
(cinco) membros, em ordem de prioridade, para compor a banca examinadora. O Colegiado do Programa
deverá selecionar dois membros titulares, além do orientador, e um membro suplente.

Art. 41 - O discente deverá fazer apresentação oral com duração máxima de 30 (trinta) minutos e cada
examinador poderá usar o tempo de até 60 (sessenta) minutos para sua arguição. Será considerado aprovado
no exame de qualificação o aluno que obtiver aprovação da maioria dos membros da banca examinadora.

CAPÍTULO X

DA DISSERTAÇÃO

Art. 42 - Os discentes, após cumprimento dos requisitos de créditos em disciplinas obrigatórias e optativas
(20 créditos), aprovação em seminários de mestrado, aprovação no exame de proficiência, aprovação no
exame de qualificação e realização e aprovação do estágio docência, deverão submeter ao Colegiado do
PPGEQ o pedido de defesa de dissertação de mestrado com a anuência do orientador.

Parágrafo Único - A elaboração da dissertação deverá seguir as normas especificadas no Regimento Geral
dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAL-MG.

Art. 43 – A dissertação deverá ser redigida em português ou inglês e conter pelo menos os seguintes
elementos: título, resumo e abstract, introdução, revisão da literatura, parte experimental ou metodológica,
resultados e discussão, conclusões, referências bibliográficas.

Art. 44 - A defesa do trabalho final de mestrado é pública e obrigatória, perante uma Banca Examinadora,
excetuando-se os casos previstos no Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da
UNIFAL-MG. Para a defesa da Dissertação de Mestrado o discente deverá enviar 01 (um) exemplar no
formato digital (arquivo PDF) à secretaria do PPGEQ no prazo mínimo de 30 dias (corridos) antes da data
prevista para a defesa da dissertação.

§ 1º O prazo mínimo de 15 (quinze) dias para o encaminhamento da dissertação poderá ser alterado
mediante acordo prévio entre orientador, banca examinadora e o discente, com aprovação do Colegiado do
PPGEQ, quando o envio do referido documento será feito diretamente pelo orientador à Banca
Examinadora.

Art. 45 - O discente, com anuência do orientador, encaminhará ao Colegiado do PPGEQ a sugestão de, no
mínimo, 05 (cinco) membros para composição da Banca Examinadora, sendo obrigatório, no mínimo, 02
(dois) membros externos à UNIFAL-MG (titular e suplente) que será definida da seguinte maneira:

1. O Colegiado do Programa analisará o currículo Lattes dos indicados e levará em consideração sua
atuação profissional na área em que se enquadra a Defesa.
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2. O orientador é membro nato e Presidente da Banca Examinadora.
3.  Todos os indicados deverão ser portadores do título de Doutor.

Art. 46 - A defesa pública da dissertação será realizada em data, horário e local definido pelo Orientador e
constará de apresentação oral e arguição do candidato.

Art. 47 - O candidato terá de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) minutos para apresentação da dissertação e cada
examinador fará a arguição do candidato durante o tempo que julgar necessário para a sua tomada de
decisão.

Art. 48 - Os membros da comissão julgadora, em reunião secreta após a apresentação oral e arguição do
candidato, expressarão seu julgamento na apreciação da dissertação.

§ 1º A Banca Examinadora atribuirá à Dissertação uma das seguintes menções: aprovado, aprovado
condicionalmente ou reprovado.

§ 2º O candidato que não obtiver aprovação poderá submeter-se a mais uma defesa, a critério do Colegiado
do Programa.

Art. 49 - Será lavrada a ata da defesa de Dissertação, contendo as informações pertinentes e o parecer final
da Banca Examinadora, para homologação pelo Colegiado do PPGEQ.

Parágrafo Único – A ata deverá ser encaminhada à secretaria do PPGEQ em até dez dias após a realização
da defesa.

Art. 50 - O título de Mestre em Engenharia Química somente será encaminhado para homologação após o
discente efetuar, em um prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da defesa, as
devidas correções da Dissertação proposta pela Banca Examinadora, implicando o não cumprimento dessa
exigência na extinção do direito ao título, conforme previsto pelo Regimento Geral dos Cursos de Pós-
Graduação stricto sensu da UNIFAL-MG.

1. Deverá ser entregue uma cópia eletrônica em formato PDF da versão definitiva da Dissertação na
Biblioteca do Campus Poços de Caldas da UNIFAL-MG;

2. Deverão ser entregues quatro mídias digitais contendo uma cópia eletrônica em formato PDF da
versão definitiva da Dissertação na Secretaria do PPGEQ.

Parágrafo único - nos casos de trabalhos que impliquem em registro de propriedade intelectual ou sigilo de
resultados, devidamente justificados e previamente aprovados pelo Colegiado do PPGEQ, a publicação do
texto final ficará condicionada a autorização expressa do Orientador.

CAPÍTULO XI

TÍTULO ACADÊMICO

Art. 51 - O título de mestre será conferido ao discente que:
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I – Integralizar os créditos exigidos em disciplinas obrigatórias e optativas (20 créditos), ser aprovado em
seminários de mestrado, aprovado em estágio docência, aprovado nos exames de proficiência em língua
inglesa e de qualificação, e na defesa de Dissertação de Mestrado do PPGEQ, de acordo com o disposto
nesta Norma;

II – apresentar a versão final do texto da dissertação, devidamente aprovada, à secretaria do programa;

III – Apresentar os documentos exigidos pelo DRGCA para a solicitação de expedição e registro de
diplomas;

Parágrafo único. A homologação da concessão do título de Mestre deverá ser realizada pela Câmara de
Pós-Graduação (CPG/PRPPG).

CAPÍTULO XII

DISCENTES ESPECIAIS

Art. 52 - São considerados discentes especiais, aqueles alunos oriundos de Programas de Pós-Graduação
externos à UNIFAL-MG, alunos matriculados em Cursos de Graduação da UNIFAL-MG ou de outra
Instituição de Ensino Superior e/ou profissionais de nível superior, sem vínculo com Instituição de Ensino
Superior, com vistas à obtenção de certificado de estudos em disciplinas avulsas de Cursos de Educação
Superior.

Parágrafo único. A solicitação de inscrição deverá ser analisada e aprovada pelo Colegiado do Programa
de Pós-Graduação (PPGEQ) envolvido e pelo responsável de cada disciplina.

Art. 53 - Os discentes especiais ficam submetidos, exclusivamente, às exigências previstas para as
disciplinas em que estiverem matriculados.

Art. 54 - A inscrição de discentes especiais, em disciplina (s) será realizada junto à secretaria do PPGEQ.

Parágrafo único. A secretaria do programa disponibilizará em sua página na internet todas as orientações
referentes às inscrições de discentes especiais, bem como formulário específico para este fim.

Art. 55 - O período de inscrição será definido pelo Calendário Acadêmico do PPGEQ.

Parágrafo único. O discente especial poderá matricular-se em até 2 (duas) disciplinas por período regular,
em, no máximo, 2 (dois) períodos letivos.

Art. 56 - A admissão do discente especial terá validade para um período letivo, para fins de controle
acadêmico.

Parágrafo único. A concessão de nova matrícula como discente especial estará condicionada à aprovação
na (s) disciplina (s) cursada (s) com conceito A ou B.

Art. 57 - O discente especial poderá, respeitando-se as datas estabelecidas no Calendário Acadêmico,
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solicitar cancelamento de inscrição em disciplina (s).

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 58 - Os casos omissos nesta norma serão analisados pelo Colegiado do PPGEQ, em conformidade com
a legislação vigente e as decisões homologadas pela CPG da UNIFAL-MG.

Art. 59 - As normas previstas no presente regimento serão aplicadas somente aos editais de seleção
aprovados posteriormente a homologação deste regime por órgãos competentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Grazielle Santos Silva Andrade, Coordenador do
Programa de Pós-graduação Em Engenharia Química, em 26/08/2019, às 13:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Firmani Perna, Professor do Magistério
Superior, em 29/08/2019, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gian Paulo Giovanni Freschi, Professor do
Magistério Superior, em 29/08/2019, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Bertholdo, Professor do Magistério
Superior, em 29/08/2019, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Corrêa Basso, Professor do Magistério
Superior, em 02/09/2019, às 06:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0176457 e o código CRC 4DCCAAE9.

Referência: Processo nº 23087.015491/2019-02 SEI nº 0176457
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