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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

MECÂNICA  

 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PROGRAMA E SEUS OBJETIVOS 

 

 Art. 1 - O Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais – Puc Minas, sob a coordenação central da Pró-Reitoria de Pesquisa e de 

Pós-graduação – PROPPG, vincula-se ao Instituto Politécnico – IPUC. 

Art. 2 - O Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais é regido pela legislação pertinente, pelo Regulamento Geral dos Programas 

de Pós Graduação Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e por este 

regulamento. 

 

 Art. 3 - O Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica é oferecido em níveis de 

Mestrado e de Doutorado, com áreas de concentração em Projeto e Fabricação e em Sistemas 

Térmicos e Fluidos, compreendendo quatro linhas de pesquisa: 

I. Análise Estrutural e Dinâmica; 

II. Materiais e Processos de Fabricação;  

III. Sistemas Automotivos; 

IV. Sistemas de Energia. 

 

 Art. 4 - Além do objetivo geral expresso no art. 3° do Regulamento Geral dos Programas de 

Pós-graduação stricto sensu da Universidade, aprovado pela Resolução n°. 03, de 14 de junho de 2013, 

do Conselho Universitário, o Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica terá como 

objetivos específicos: 

 

I - desenvolver projetos de pesquisa relativos à área de concentração e linhas de pesquisa 

previstas no art. 3 deste Regulamento, em nível de mestrado e doutorado, que representem 

contribuição para o desenvolvimento dos objetos e temas nelas inseridos;  

II - contribuir, de forma efetiva, na formação de pessoal qualificado para atuar nas 

atividades de pesquisa, extensão e ensino superior, bem como para atuar nos setores público e privado, 

na área de concentração e nas linhas de pesquisa oferecidas;  

III - desenvolver projetos que contribuam para a formação de profissionais de outras áreas 

de conhecimento que mantêm interfaces com a área de Engenharia Mecânica. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DO COLEGIADO E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 5 - O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica será constituído: 

I - por representantes docentes, conforme previsto no art. 91, III, do Estatuto da 

Universidade; 

II - por representante discente, na forma estabelecida no Estatuto e no Regimento Geral da 

Universidade. 
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§ 1° - Os representantes docentes de que se refere este artigo serão eleitos pela Assembleia, 

dentre os professores permanentes do Programa, na forma estabelecida no Regimento Geral. 

 

§ 2° - O representante discente, regularmente matriculado no Programa, será indicado pelo 

respectivo órgão de representação estudantil ou, ante a omissão deste, pelos alunos matriculados no 

Programa. 

 

Art. 6 - O Colegiado do Programa será presidido por um coordenador, cuja designação se fará 

nos termos do Estatuto da Universidade. 

 

§ 1º - O mandato do coordenador será de 3 (três) anos, permitida  uma única recondução 

consecutiva, não computado período de substituição temporária ou de complementação de mandato, 

conforme previsto no  art. 92, § 1°, do Estatuto da Universidade. 

 

§ 2º - O mandato dos membros de colegiado será de 3 (três) anos, conforme disposto no  art. 90, 

parágrafo único, do Estatuto da Universidade. 

 

§ 3º - O mandato do representante discente será de 01 (um) ano, permitida uma recondução, nos 

termos do art. 190, § 1º, do Regimento Geral da Universidade. 

 

Art. 7 - Compete ao Colegiado gerenciar o Programa em toda a sua dimensão administrativa, 

didática e pedagógica, de acordo com as diretrizes das agências reguladoras da pós-graduação e dos 

órgãos superiores da Universidade, em conformidade com o disposto no art. 93 do Estatuto da 

Universidade e no art. 24 do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da 

Universidade.  

 

Parágrafo único - Das decisões do Colegiado do Programa caberá recurso ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, nos termos previstos no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade. 

 

Art. 8 - Compete ao coordenador gerenciar as atividades do Programa em toda a sua dimensão 

administrativa, didática e pedagógica, em conformidade com o disposto no art. 95 do Estatuto e no art. 

27 do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da Universidade. 

 

Parágrafo único – Das decisões do coordenador caberá recurso ao Colegiado do Programa, nos 

termos previstos no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISCIPLINAS, ATIVIDADES E REGIME ACADÊMICO 

 

SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 Art. 9 - Cada uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica oferece um currículo constituído de um conjunto harmônico de disciplinas, de modo a 

propiciar ao discente o aprimoramento da formação já adquirida, e a permitir-lhe o desenvolvimento 
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coerente de estudos e pesquisas, segundo suas potencialidades, e eventualmente, predileção no âmbito 

da área pela qual optar. 

 Art. 10 - As disciplinas e atividades são classificadas como obrigatórias, optativas e eletivas, 

em conformidade com o seguinte critério: 

I. Obrigatórias são as disciplinas ou atividades previstas como requisito essencial para 

integralização curricular; 

II. Optativas são as disciplinas ou atividades complementares à formação acadêmica para 

integralização curricular; 

III. Eletivas são as disciplinas ou atividades de livre escolha do discente, com anuência do 

orientador. 

 Parágrafo único – Tópicos Especiais é a disciplina ou atividade de conteúdo variável, que pode 

ter caráter obrigatório ou optativo. 

 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

 Art. 11- A integralização dos estudos, que dependerá da frequência e da avaliação do 

rendimento escolar, será expressa em unidades de créditos. 

 Art. 12 - Cada unidade de crédito corresponde a um mínimo de 15 (quinze) horas de aula 

teórica ou trabalho equivalente. 

Art. 13 – Para o curso de Mestrado, além da elaboração de Dissertação, com valor de 3 (três) 

créditos, atribuídos na disciplina Estudos Orientados I, o discente deverá cursar um número de 

disciplinas correspondentes a, no mínimo, 18 (dezoito) créditos.  Para o curso de Doutorado, além da 

Elaboração de Tese, com valor de 6 (seis) créditos, atribuídos na disciplina Estudos Orientados II, o 

discente deverá cursar um número de disciplinas correspondentes a, no mínimo, 33 (trinta e três) 

créditos.  

 §1° - Os cursos devem oferecer elenco variado de disciplinas em cada período letivo, de forma 

a permitir maior flexibilidade e liberdade de escolha pelo discente. 

 §2° - O Mestrado terá a duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) 

meses. Ao final do período de 24 (vinte e quatro) meses, se o discente já houver cumprido todos os 

créditos e tiver sido aprovado na prova de inglês e no projeto de dissertação, o orientador poderá 

solicitar ao Colegiado uma única prorrogação, de no máximo 6 (seis) meses. A aprovação pelo 

Colegiado dependerá da viabilidade do cronograma e do cumprimento dos quesitos anteriores.  

 §3° - O Doutorado terá a duração mínima de 24 (vinte e quatro) meses e máxima de 36 (trinta e 

seis) meses. Ao final do período de 36 (trinta e seis) meses, se o discente já houver cumprido todos os 

créditos e tiver sido aprovado na prova de inglês e no exame de qualificação, o orientador poderá 

solicitar ao Colegiado até duas prorrogações, de no máximo 6 (seis) meses cada. A aprovação pelo 

Colegiado dependerá da viabilidade do cronograma e do cumprimento dos quesitos anteriores. 

 §4° - O discente que não defender a dissertação/tese no período previsto será desligado do 

corpo discente do Programa de Pós-graduação e só poderá voltar ao mesmo mediante um novo 

processo de seleção, a partir do ano subsequente ao ano de desligamento do Programa de Pós-

Graduação. 

 Art. 14 - A critério do Colegiado, poderão ser aceitos pedidos de aproveitamento de créditos 

obtidos em cursos de pós-graduação Stricto Sensu, até o máximo de 40% (quarenta por cento) dos 

créditos exigidos para a concessão do grau de Mestre. 

 Parágrafo único - O aproveitamento de créditos em disciplinas terá a sua validade definida pelo 

Colegiado, observadas as especificidades da área de conhecimento em que o programa se insere. 

 Art. 15 - Para a concessão do grau de Doutor, a critério do Colegiado, poderão ser aceitos 

pedidos de aproveitamento de todos os créditos obtidos em um curso de mestrado concluído 
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anteriormente. Além disso, a critério do Colegiado, poderão ser aceitos pedidos de aproveitamento de 

créditos obtidos em cursos de pós-graduação Stricto Sensu, até o máximo de 40% (quarenta por cento) 

dos créditos adicionais exigidos para a concessão do grau de Doutor. 

 Parágrafo único - O aproveitamento de créditos em disciplinas terá a sua validade definida pelo 

Colegiado, observadas as especificidades da área de conhecimento em que o programa se insere. 

 Art. 16 - A critério do Colegiado, poderão ser aceitos pedidos de aproveitamento de créditos 

obtidos em cursos de pós-graduação Lato Sensu, até o máximo de 20% (vinte por cento) dos créditos 

exigidos para a concessão do grau de Mestre ou Doutor. 

 §1° - O aproveitamento de créditos mencionado neste artigo só será possível se o candidato, já 

aluno regular do curso, houver concluído a pós-graduação Lato Sensu dentro do período máximo de 5 

anos antes da data de sua matrícula no curso de Mestrado ou Doutorado. 

 §2° - O candidato deverá apresentar à Secretaria do Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Mecânica requerimento, em formulário próprio, acompanhado de: 

I. Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente; 

II. Cópia do certificado de conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu expedido pela 

Universidade ou documento equivalente; 

III. Histórico escolar completo do curso de pós-graduação, Lato Sensu, no qual constem, 

para cada disciplina: carga horária, créditos e resultados de aproveitamento; 

IV. Documento que contenha os nomes e a titulação máxima dos docentes responsáveis 

pelas disciplinas; 

V. Cópia dos programas das disciplinas cursadas. 

 Art. 17 - Para efeito das exigências previstas para a obtenção do grau de Mestre ou Doutor, os 

créditos obtidos em qualquer disciplina só terão validade durante 5 (cinco) anos. 

 Art. 18 - O Colegiado do Curso poderá propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

através da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, a criação de novas disciplinas e a 

transformação ou a extinção das disciplinas já existentes. 

 Parágrafo único - A proposta de criação ou transformação de disciplina deverá conter os 

seguintes elementos: 

I. Justificativa, carga horária, créditos, ementa, bibliografia básica e metodologia; 

II. Subáreas de estudo a que poderá interessar, em caráter obrigatório ou optativo; 

III. Indicação do docente responsável, acompanhado de seu Curriculum Vitae; 

IV. Comprovante de aprovação pelo Colegiado do Curso e pelo Departamento; 

V. Demonstração de viabilidade, em termos de recursos humanos e materiais, e de não 

duplicação de meios para fins idênticos. 

 

SEÇÃO III 

DA PROGRAMAÇÃO PERIÓDICA DO CURSO 

 

 Art. 19 - O ano letivo dos Cursos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica é 

constituído de dois períodos letivos, com no mínimo 15 semanas de duração cada. 

 Art. 20 - A programação de cada período letivo do Curso especificará as disciplinas e suas 

exigências, bem como as demais atividades acadêmicas com o respectivo número de créditos, carga 

horária e ementas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO DOCENTE  
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 Art. 21 - O corpo docente do Programa será composto por professores permanentes, 

colaboradores e visitantes. 

  §1° - Considera-se permanente o docente que integra o núcleo principal de docentes do 

Programa e ministra aulas, desenvolve projetos de pesquisa e orienta alunos de mestrado e/ou 

doutorado. 

 §2° - Considera-se colaborador o docente que, embora integre o corpo docente do Programa, 

não desenvolve neste todas as atividades a que se refere o §1° deste artigo. 

 §3° - Considera-se visitante o docente altamente capacitado que se disponha a prestar serviços 

à Universidade, em caráter temporário, por período não superior a 2 (dois) anos ininterruptos. 

 Art. 22 – Verificada a necessidade efetiva de pessoal docente, o corpo docente do Programa 

contará com docentes em número e com qualificação estabelecidos em conformidade com as 

disposições expedidas pelos órgãos reguladores da pós-graduação, para a respectiva área do 

conhecimento. 

 Parágrafo único - Os docentes a que se refere o artigo terão atribuições definidas em 

conformidade com as normas internas da Universidade e com o disposto em regulamentação emanada 

dos órgãos reguladores da pós-graduação. 

 Art. 23 - O recredenciamento do orientador de dissertação ou tese terá validade pelo prazo de 1 

(um) ano, findo o qual poderá ser renovado, por proposta do Colegiado. 

 Parágrafo único – Entende-se por credenciamento ou descredenciamento o ato pelo qual se 

reconhece que o docente atende ou deixa de atender às exigências ou critérios estipulados pelo 

Colegiado.   

 Art. 24 – O credenciamento ou descredenciamento do docente como docente permanente ou 

colaborador do Programa poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que observada a orientação do órgão 

de administração de pessoal da Universidade, e dependerá: 

I. Para ser credenciado como professor permanente, o docente, além de atender às 

exigências estabelecidas pelo Colegiado, deverá atender a todos os requisitos previstos 

no edital de seleção interna, provimento interno ou provimento externo para seu 

ingresso no Programa. 

II. No caso de descredenciamento, do não cumprimento das exigências mínimas 

estabelecidas pelos órgãos reguladores da pós-graduação para a respectiva área do 

conhecimento e do disposto neste regulamento, bem como da verificação de ausência de 

necessidade efetiva de pessoal docente. O docente descredenciado somente poderá 

solicitar novo credenciamento após um período de 12 (doze) meses. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO 

 

 Art. 25 – A orientação de tese ou dissertação será atribuída a docentes permanentes do 

Programa. 

 §1º - A distribuição das orientações entre os docentes permanentes do Programa será definida 

pelo respectivo Colegiado, observado o limite de orientandos, por orientador, estabelecido pelos 

órgãos reguladores da pós-graduação e pelas normas internas da Universidade, em consonância com a 

recomendação da CAPES. 

 §2° - A orientação de tese será atribuída a docente permanente que apresente o perfil exigido 

pelos órgãos reguladores da pós-graduação. 

 §3° - Em casos excepcionais, professor colaborador e professor visitante, bem como professor 

que não integra o corpo docente do Programa, poderá orientar tese ou dissertação, a juízo do 
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Colegiado, mediante aprovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação e do órgão de 

administração de pessoal da Universidade. 

 §4° - A co-orientação de tese ou dissertação poderá ocorrer por solicitação do orientador ou por 

indicação do respectivo Colegiado. 

Art. 26 - Compete ao orientador: 

I. Dar assistência ao discente na elaboração e na execução do projeto de tese ou 

dissertação; 

II. Presidir os trabalhos da comissão examinadora na sessão pública de defesa de tese ou 

dissertação, desenvolvidos sob sua orientação; 

III. Encaminhar a Ata de Defesa à secretaria do Programa de Pós-graduação; 

IV. Aprovar a versão final da dissertação ou tese sob sua orientação. 

 Art. 27 - Em casos excepcionais, poderá ocorrer a substituição do orientador, por iniciativa do 

Colegiado ou por deliberação favorável deste, ao examinar solicitação nesse sentido, apresentada pelo 

orientador ou pelo discente interessado. 

 Parágrafo único – Constatada a necessidade de se proceder à substituição, o Colegiado indicará 

novo orientador, observadas as recomendações dos órgãos reguladores da pós-graduação para a 

respectiva área do conhecimento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO INGRESSO NO CURSO 

 

SEÇÃO I 

DO NÚMERO DE VAGAS 

 

 Art. 28 - O número de vagas dos Cursos deverá ser proposto anualmente pelo Colegiado à 

Reitoria, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação. 

 Art. 29 - O ingresso de discentes nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu se fará mediante 

aprovação em processo seletivo, divulgado por meio de edital e aberto a candidatos que sejam 

diplomados em cursos de graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC e que atendam 

ao disposto na legislação pertinente e nas normas estabelecidas pela Universidade.  

§1º - A critério do Colegiado, poderão candidatar-se às vagas dos Cursos portadores de diploma 

de curso superior nas modalidades de Engenharias e Ciências Exatas.  

§2° - Os candidatos graduados em estabelecimentos estrangeiros de ensino superior deverão 

atender ao disposto na legislação vigente e em acordos internacionais relacionados à matéria. 

 §3° - As vagas do processo seletivo, definidas em conformidade com as normas internas da 

Universidade, constarão do edital a que se refere o artigo, juntamente com os critérios estabelecidos 

pela legislação vigente e as diretrizes emanadas dos órgãos reguladores da pós-graduação. 

§4° - A comprovação da obtenção do título de mestre não constituirá requisito indispensável ao 

ingresso em curso de doutorado. 

 Art. 30 – A critério do Colegiado e com aprovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-

Graduação, poderão ser aceitos pedidos de transferência de estudantes originários de curso de 

Programas de pós-graduação da mesma área ou de áreas afins.  

 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

 Art. 31 - A inscrição do candidato nos exames de seleção para os Cursos deverá fazer-se na 

Secretaria do Programa, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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I. Formulário de inscrição, devidamente preenchido e acompanhado de 1 (uma) fotografia 

3 x 4 cm; 

II. Cópia dos diplomas de graduação ou documento equivalente, ou ainda documento que 

comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação, antes de 

iniciado o Mestrado ou Doutorado; 

III. Histórico escolar dos cursos de graduação; 

IV. Cópia dos diplomas de Pós-graduação e histórico escolar dos cursos de Pós-graduação 

que o candidato já tiver cursado ou concluído; 

V. Cópia do Curriculum Vitae cadastrado, preenchido e atualizado na Plataforma Lattes do 

CNPq; 

VI. Duas cartas de recomendação preenchidas por profissionais da área. 

 Art. 32 - A seleção dos candidatos aos cursos far-se-á mediante: 

I. Análise do histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação dos candidatos; 

II. Análise do Curriculum Vitae do candidato; 

III. Análise da produção científica e técnica do candidato; 

IV. Análise das cartas de recomendação; 

V. Entrevista acerca do Curriculum Vitae e perspectivas dos candidatos; 

VI. Análise preliminar de suficiência na língua inglesa. 

 Art. 33 - Para ser aprovado, o candidato deverá obter os resultados mínimos determinados pelo 

Colegiado. 

 Art. 34 - A classificação dos candidatos dentro do número de vagas oferecidas far-se-á pela 

média ponderada final dos itens a que se refere o artigo 32. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA MATRÍCULA 

 

 Art. 35 - A matrícula nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, a ser requerida pelo 

interessado, far-se-á nos períodos previstos no calendário escolar, em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pelo Colegiado do Programa. 

 Parágrafo único - Para o deferimento do requerimento de matrícula, serão observadas as 

seguintes exigências: 

I. Inexistência de débito com a Universidade; 

II. Quitação da primeira parcela da semestralidade; 

III. Apresentação dos documentos exigidos em edital para o ingresso no respectivo 

Programa. 

 Art. 36 - Considera-se matrícula isolada a efetuada em disciplina ou atividade integrante dos 

cursos de graduação ou de pós-graduação Stricto Sensu da Universidade, voltada para a 

complementação ou atualização de conhecimentos. 

 §1° - Será deferido requerimento de matrícula isolada em disciplina ou atividade, mediante 

processo seletivo e obedecendo ao disposto nos artigos 34 a 37 deste regulamento. 

 Art. 37 - Será permitida a matrícula em disciplina ou atividade de pós-graduação fora do 

Programa de Pós-graduação, mediante prévia autorização do Colegiado.  

 Parágrafo único – Poderá ser solicitado pelo discente o registro da carga horária, do resultado 

final e dos créditos correspondentes à matrícula de que trata o artigo no histórico escolar do discente. 
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 Art. 38 - Observada a duração máxima prevista para o curso e inexistindo débito com a 

Universidade, será deferido pedido de trancamento da matrícula quando o discente o requeira antes de 

transcorridos 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária atribuída às disciplinas ou atividades por 

ele programadas para o respectivo período letivo. 

 §1° - O prazo para requerer o trancamento da matrícula a que se refere o artigo poderá ser 

prorrogado por motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pelo Colegiado. 

 §2° - O discente que obtiver o deferimento do pedido de trancamento de matrícula terá sua 

vaga assegurada no semestre letivo imediatamente seguinte ao do trancamento, resultando em perda 

desse direito a não renovação da matrícula no prazo estabelecido pela Universidade. 

 §3° - O trancamento da matrícula não exime o discente do pagamento das mensalidades e taxas 

relativas ao período em que estiver matriculado. 

 §4° - O trancamento da matrícula poderá ser deferido por, no máximo, 2 (dois) períodos letivos 

consecutivos. 

Art. 39 - Entende-se por cancelamento acadêmico o desligamento do discente do corpo discente 

do Programa, com o consequente rompimento de seu vínculo estudantil com a Universidade. 

 Parágrafo único - O cancelamento acadêmico poderá ocorrer por solicitação do discente ou 

pelo envolvimento deste em alguma das seguintes situações: 

I. Não efetivação da matrícula, em tempo hábil, em algum período letivo; 

II. Transgressão disciplinar de que decorra a sanção de desligamento da Universidade, nos 

termos do Regimento Geral; 

III. Descumprimento do prazo máximo estabelecido pelo Programa, em conformidade com 

as exigências dos órgãos reguladores da pós-graduação, para a defesa de dissertação ou 

tese. 

 Art. 40 - É facultado ao interessado requerer a reabertura de matrícula, nos termos previstos nas 

Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade, 

aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Art. 41 - O discente matriculado poderá solicitar ao Colegiado a substituição de uma ou duas 

disciplinas, antes de decorridos 15% (quinze por cento) do total das aulas previstas para a(s) nova(s) 

disciplina(s). 

 Art. 42 - Será permitido ao discente solicitar ao Colegiado o trancamento de sua matrícula em 

uma ou mais disciplinas, antes de decorridos 25% (vinte e cinco por cento) de cada período letivo. 

§1° - Poder-se-á conceder o trancamento de matrícula apenas 2 (duas) vezes na mesma 

disciplina. 

 §2° - No cálculo da duração do Curso do estudante, serão computados os semestres em que 

houver obtido trancamento total de matrícula.  

 Art. 43 - Durante a fase de elaboração da dissertação ou tese, até seu julgamento, o estudante 

que não estiver matriculado em disciplinas curriculares deverá inscrever-se em Estudos Orientados I 

para o mestrado ou Estudos Orientados II para o doutorado.  

 Art. 44 - Será considerado desistente, com a consequente abertura de vaga, o estudante que 

deixar de renovar sua matrícula. 

 Art. 45 - Com autorização do Colegiado, o discente poderá matricular-se em disciplina dos 

Programas de pós-graduação não integrante dos Cursos, considerada eletiva no seu plano de estudos. 

 Art. 46 - Dentro das vagas existentes e a critério do Colegiado, será permitida a matrícula de 

interessados em disciplina dos Cursos considerada isolada. 

 §1° - O Colegiado estabelecerá critérios para o preenchimento das vagas existentes em 

disciplinas isoladas e decidirá sobre o aproveitamento dos seus créditos, se vier a ser requerido por 

aluno regular. 
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CAPÍTULO VIII 

DO REGIME ESPECIAL DE ESTUDO 

 

 Art. 47 - Será concedido regime especial de estudo, a requerimento do interessado, nos casos 

legalmente previstos, nos termos estabelecidos nas Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA FREQUÊNCIA E DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR 

 

 Art. 48 - A avaliação do desempenho do discente será feita por disciplina ou atividade 

abrangendo os aspectos de assiduidade e aproveitamento. 

 §1° - Para a aferição do aproveitamento do discente, será utilizado um sistema de notas em 

valores numéricos, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 §2° - Estará aprovado o discente que alcançar 70 (setenta) pontos nas atividades de avaliação 

do aproveitamento e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial 

da disciplina ou atividade considerada. 

 §3° - O docente deverá informar a nota e a frequência do discente até no máximo 30 (trinta) 

dias após o termino do período letivo. 

 Art. 49 - O índice de aproveitamento de cada disciplina é calculado em função da seguinte 

tabela de equivalências: 

  De 90 a 100 - A 

  De 80 a 89   - B 

  De 70 a 79  -  C 

  De 40 a 69  -  D 

  De   0 a 39  -  E 

 Art. 50 - Estará aprovado, fazendo jus aos créditos correspondentes, o discente que em alguma 

disciplina ou atividade, tiver frequência na forma do artigo 51, e obtiver conceito A, B ou C.  

 §1° - Ao discente reprovado pelo conceito D poderá conceder-se a oportunidade de nova 

avaliação, mediante prestação de exame especial ou reapresentação de trabalhos, a critério do docente. 

 §2° - O conceito D poderá ser substituído por um dos outros conceitos, de acordo com a nova 

avaliação a que se refere o §1°, dentro do semestre letivo, ficando registrado no histórico escolar do 

discente na instituição. 

§3° - O discente bolsista que obtiver conceito C em mais de uma disciplina ou que for 

reprovado em uma disciplina perderá a bolsa. 

 Art. 51 - Será atribuído conceito E ao discente que, em alguma disciplina, apresentar 

desempenho ou frequência insuficiente, ficando o mesmo desligado do corpo discente em decorrência 

de sanção disciplinar de desligamento. 

 Art. 52 - Créditos obtidos em curso de mestrado poderão ser aceitos em curso de doutorado, 

mediante aprovação do Colegiado. 

 Art. 53 - Ao discente que, por motivo plenamente justificado e com parecer favorável do 

Colegiado, deixar de realizar avaliações previstas em disciplina até a data limite para o 

encaminhamento dos resultados à Secretaria do Programa, será atribuído provisoriamente o conceito I 

(incompleto). 

 §1° - Cessado o motivo que impedia a realização da avaliação, o discente cumprirá a mesma, e 

o docente notificará à Secretaria do Programa o conceito definitivo do discente. 

 §2° - Se esta notificação não for encaminhada até o final do período letivo subsequente, será 

automaticamente atribuído o conceito E. 
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 Art. 54 - Caberá ao discente o direito de pedir revisão de conceito ao Colegiado do Programa.  

 

 

CAPÍTULO X 

DA TESE E DA DISSERTAÇÃO 

  

Art. 55 - O trabalho de conclusão de curso constituir-se-á de: 

I. Dissertação, no curso de mestrado acadêmico. 

II. Tese, no curso de doutorado. 

§1º - A dissertação ou tese deverá resultar de um trabalho de pesquisa e demonstrar, por parte 

do discente, capacidade de organização do trabalho intelectual, atualização bibliográfica, com artigos 

científicos internacionais recentes e relacionados ao tema, utilização e exposição clara e objetiva de 

metodologia adequada, domínio do tema, análise e discussão de resultados com nível de 

aprofundamento condizente com o grau exigido e elaboração de um texto estruturado que represente 

contribuição pessoal para sua área do conhecimento; 

§2º - Na elaboração de tese ou dissertação, deverão ser obedecidas as normas estabelecidas 

pelo Padrão da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos. 

§3º - Na elaboração de tese ou dissertação, deverão ser respeitados direitos autorais, cuja 

violação ensejará, a qualquer tempo em que constatada, a adoção das medidas cabíveis, nos termos de 

regulamentação própria. 

§4º - A tese deverá resultar de uma atividade de pesquisa sistemática que, além de demonstrar a 

capacidade do discente de utilizar a metodologia científica, represente uma contribuição original e 

relevante para o desenvolvimento da sua área do conhecimento. 

 §5° - A defesa de tese ou dissertação está condicionada:  

I. Ao cumprimento da carga horária mínima exigida em disciplinas e atividades, com a 

devida aprovação;  

II. À obtenção do mínimo de créditos exigido para a citada defesa, incluindo-se a 

disciplina obrigatória Métodos Matemáticos. 

III. À aprovação em exame de proficiência em língua inglesa a ser aplicada semestralmente 

pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica. Ao candidato que não 

houver logrado aprovação em língua inglesa, será oferecida a oportunidade de matrícula 

condicional e de repetição da prova por ocasião do(s) exame(s) de seleção 

subsequente(s). A aprovação em língua inglesa restabelecerá a validade plena das 

matrículas anteriores do estudante. 

IV. À apresentação de comprovante de submissão ou publicação de pelo menos 1 (um) 

artigo em congresso ou periódico para o Mestrado durante o período de realização do 

curso, tendo entre outros, o orientador e o discente como co-autores. 

V. À apresentação de comprovante de submissão ou publicação de pelo menos 1 (um) 

artigo em congresso e de pelo menos 1 (um) artigo em periódico para o Doutorado 

durante o período de realização do curso, tendo entre outros, o orientador e o discente 

como co-autores. 

VI. À aprovação do projeto de dissertação para o mestrado ou à aprovação do projeto de 

qualificação para tese de doutorado. 

 §6° – Até 14 meses após o início do curso de Mestrado ou 26 meses após o início do curso de 

Doutorado, o discente deverá apresentar, perante uma banca examinadora, um Projeto de Dissertação 

ou Tese, o qual deverá ser realizado dentro da disciplina Estudos Orientados I para o mestrado ou da 

disciplina Estudos Orientados II para o doutorado. O projeto deverá conter no mínimo os seguintes 

elementos: título, ainda que provisório; justificativa do trabalho; objetivos; revisão atualizada da 
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bibliografia pertinente ao assunto; fundamentação teórica que embasa o trabalho; metodologia a ser 

adotada; resultados esperados, lista de referências bibliográficas consultadas; cronograma. O Projeto 

de Dissertação ou Tese deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Padrão da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais de Normalização de Trabalhos Acadêmicos.  

§7° – Serão observados ainda: 

I. A Banca examinadora deverá ser constituída por no mínimo 3 (três) membros para o 

projeto de dissertação e 4 (quatro) membros para o projeto de doutorado, incluindo o 

Orientador, sendo pelo menos 1 (um) membro externo à Universidade para o caso do 

doutorado. 

II. O discente deverá apresentar ao Coordenador um exemplar do projeto de dissertação ou 

tese, acompanhado de ofício redigido pelo Orientador, com a composição dos membros 

da banca examinadora e data e hora da realização. 

III. O Coordenador poderá propor alterações na banca examinadora e na data e hora da 

realização. 

IV. O discente deverá enviar um exemplar impresso do Projeto de Dissertação para cada 

membro da Banca Examinadora até 15 (quinze) dias antes da data da qualificação. 

V. O discente deverá enviar um exemplar impresso do Projeto de Tese para cada membro 

da Banca Examinadora até 30 (trinta) dias antes da data da qualificação. 

VI. A qualificação deve ser presidida pelo Orientador. 

VII. O Discente deverá expor seu Projeto de Dissertação para a Banca Examinadora durante 

o tempo máximo de trinta minutos, podendo o mesmo usar de recursos audiovisuais, 

aparelhos, demonstrações e experimentos necessários. 

VIII. O Discente deverá expor seu Projeto de Tese para a Banca Examinadora durante o 

tempo máximo de quarenta minutos, podendo o mesmo usar de recursos audiovisuais, 

aparelhos, demonstrações e experimentos necessários. 

IX. Em seguida, passa-se a palavra para cada membro da Banca Examinadora para suas 

considerações e arguição do discente. 

X. A Banca Examinadora deve se reunir em separado para avaliar o discente. Dentre outros 

quesitos serão avaliados a qualidade da redação, clareza de exposição dos objetivos, 

revisão bibliográfica, metodologia (numérica e/ou experimental), grau de aplicação da 

pesquisa, grau de relevância científico-tecnológica, qualidade da apresentação oral e 

conhecimento sobre o assunto. Uma nota de 0 a 100 será atribuída pela banca 

examinadora, sendo o discente considerado aprovado se a nota da banca for igual ou 

superior a 70 pontos. 

XI. Os membros da Banca Examinadora devem assinar o documento contendo o nome do 

discente, os nomes dos membros e a nota obtida. 

XII. A Secretaria do Programa de Pós-Graduação emitirá para os membros da Banca 

Examinadora uma declaração de participação assinada pelo Coordenador. 

XIII. Comunica-se ao Discente a nota obtida. 

XIV. O Orientador entrega o documento com a nota obtida pelo discente à Secretaria do 

Programa. Esta nota será lançada na disciplina Estudos Orientados I para o mestrado ou 

na disciplina Estudos Orientados II para o doutorado. 

 §8º - No caso de não aprovação do projeto de dissertação ou tese, os membros da Banca 

Examinadora poderão conceder um prazo de até 60 (sessenta) dias, para o caso do mestrado, ou 90 

(noventa) dias, para o caso do doutorado, para que o discente seja submetido a um novo exame. 

 Art. 56 – Após a defesa da dissertação ou tese, a Comissão Examinadora emitirá parecer 

sucinto, assinado por todos os membros, justificativo do resultado final, dele constando a menção 

“Aprovado” ou “Reprovado”. 
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 §1º - No caso das sessões em que se utilize videoconferência, nas quais um ou mais membros 

da Comissão examinadora não possam comparecer ao local onde se processa a defesa da dissertação 

ou tesem poderão ser emitidos dois pareceres, um pelos avaliadores presenciais, outro pelos 

avaliadores não presenciais. 

§2º - O resultado será proclamado pelo presidente da Comissão examinadora perante o 

candidato e o público presente. 

§3º - No caso de não aprovação, o Colegiado poderá conceder, mediante requerimento do 

discente, a oportunidade para que este apresente novamente a defesa da Dissertação ou Tese, 

respeitado o tempo máximo de duração do Mestrado ou Doutorado. 

Art. 57 – Considerar-se-á aprovado na defesa da dissertação ou da tese o candidato que obtiver 

aprovação de todos os membros da Comissão examinadora. 

§1º - No caso de constar do parecer da Comissão examinadora a menção “Aprovado”, mas ser 

constatada a necessidade de adequações no texto da dissertação ou da tese, o fato deverá ser registrado 

na Ata da respectiva defesa, juntamente com a indicação das modificações recomendadas, ficando o 

aluno responsável por sua realização, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

§2º - O orientador será responsável por certificar o cumprimento, pelo aluno, das adequações 

solicitadas pela banca examinadora. 

§3º - O candidato aprovado, inclusive aquele a que se refere o §1º, encaminhará à Secretaria do 

programa, com aprovação expressa do orientador, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da 

defesa, 1 (um) exemplar da dissertação ou da tese, impresso ou digital, a critério do Colegiado, 

contendo o trabalho final, com a ficha catalográfica emitida pela Biblioteca e a autorização para 

disponibilização da dissertação/tese na Biblioteca Digital. 

§4º - A titulação do candidato, bem como o recebimento do diploma e do histórico escolar, ou 

de qualquer documento comprobatório referente à defesa, ficarão condicionados ao atendimento do 

disposto nos §§1º, 2º e 3º deste artigo. 

§5º - Ultrapassado o prazo máximo indicado nos §§1º, 2º e 3º deste artigo, sem o cumprimento 

pelo aluno das providências necessárias, a Secretaria do Programa certificará o ocorrido, para 

conhecimento do Colegiado do Programa. 

§6º - Será desligado do Programa o aluno que não cumprir com o disposto neste artigo, não 

concluindo a dissertação ou tese nos prazos máximos previstos, respectivamente, nos §§2º, 3º do art. 

13 deste Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DA TITULAÇÃO E DOS DIPLOMAS 

 

 Art. 58 - Será conferido o título de mestre ou de doutor ao discente que obtiver aprovação em 

todas as atividades acadêmico-científicas previstas no curso, entre estas incluídas: 

I. Defesa de dissertação, com aprovação em sessão pública, perante banca examinadora 

constituída de, no mínimo 3 (três) doutores, incluindo o Orientador, para obtenção do 

título de mestre, sendo pelo menos 1 (um) membro externo à Universidade. 

II. Defesa de tese, com aprovação em sessão pública, perante banca examinadora 

constituída de, no mínimo 5 (cinco) doutores, incluindo o Orientador, para obtenção do 

título de doutor, sendo pelo menos 2 (dois) membros externos à Universidade. 

III. Entrega da versão final do documento, em capa dura e meio eletrônico, na Secretaria do 

Programa, no prazo máximo de 90 dias após a data da defesa, com ofício redigido pelo 

orientador atestando sua anuência. O não cumprimento deste prazo poderá gerar 

sanções ao discente, a critério do colegiado do Programa de Pós-graduação. 
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 Art. 59 - A emissão de histórico escolar, de diploma de mestre ou de doutor e dos demais 

documentos acadêmicos pertinentes à pós-graduação Stricto Sensu será de competência do órgão 

responsável pelos registros acadêmicos. 

 Art. 60 - Para a expedição do diploma de Mestre ou Doutor, a Secretaria do Programa deverá 

remeter ao órgão responsável pelos registros acadêmicos os seguintes documentos: 

I. Cópia da ata dos trabalhos da Banca Examinadora; 

II. 1 (um) exemplar da Dissertação ou Tese, do qual conste, após a folha de rosto, uma 

página com a data da defesa e as assinaturas de todos os membros da Banca 

Examinadora; 

III. Cópia do histórico escolar do discente. 

 Art. 61 - Do histórico escolar, deverão constar os seguintes dados: 

I. Nome completo, filiação, data e local de nascimento, e nacionalidade do discente; 

II. Número da cédula de identidade e nome do órgão que a expediu, no caso de discente 

brasileiro; ou o número do documento legal aceito pelo órgão competente do Brasil, 

quando o discente for estrangeiro; 

III. Grau(s) acadêmico(s) anterior(es); 

IV. Data de admissão ao Curso; 

V. Resultado dos exames de seleção; 

VI. Data da aprovação no exame de língua estrangeira; 

VII. Relação das disciplinas cursadas, com as respectivas notas, conceitos e créditos obtidos, 

períodos letivos em que foram ministradas e nomes dos respectivos docentes; 

VIII. Data da defesa, nota final de aprovação da dissertação ou a tese e nomes dos membros 

da Banca Examinadora; 

IX. Assinatura do Coordenador do Programa. 

 Art. 62 - O diploma de Mestre ou Doutor só será entregue ao concludente depois de efetuado o 

respectivo registro. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 

 Art. 63 - Considera-se Estágio Pós-Doutoral o conjunto de atividades de pesquisa, podendo 

incluir atividades de ensino, nos cursos de Graduação e Pós-Graduação, realizadas por portadores de 

título de doutor sob a orientação de um docente vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. 

Art. 64 - O objetivo do Estágio Pós-Doutoral é a consolidação e atualização dos 

conhecimentos, fortalecimento do Programa de Pós-Graduação e dos Grupos de Pesquisa, bem como o 

estabelecimento de intercâmbio entre pesquisadores e instituições e a formação de Recursos Humanos 

para inovação. 

Art. 65 - A duração do Estágio Pós-Doutoral será no mínimo de 1 (um) mês e no máximo de 36 

(trinta e seis) meses e está vinculada à entrega do Relatório Final das atividades desenvolvidas. 

 Art. 66 - A participação em estágio pós-doutoral não gera vínculo empregatício ou funcional 

entre o pesquisador e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

§1° - Durante o desenvolvimento do estágio pós doutoral, o pesquisador poderá utilizar os 

serviços técnicos e acadêmicos regulares da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Art. 67 - O candidato ao estágio pós-doutoral deverá formalizar o seu pedido junto ao 

Programa de Pós-Graduação, indicando o docente supervisor e instruindo o pedido com a seguinte 

documentação: 

I. Carta de aceitação pelo docente supervisor; 
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II.  Cópia do diploma de Doutor; 

III.  Cópia do Curriculum Vitae; 

IV.  Plano de trabalho com apresentação do projeto de pesquisa, das atividades de pesquisa, 

do cronograma de realização e dos produtos intelectuais almejados; 

Art. 68 - A documentação do candidato será encaminhada pelo supervisor ao Colegiado do 

Programa para avaliação e encaminhamento aos órgãos competentes. 

Art. 69 - Ao final do Estágio Pós-Doutoral, o pesquisador deverá apresentar um Relatório Final 

das atividades de pesquisa, anexando o relatório circunstanciado dos resultados da pesquisa ou os 

produtos relativos à pesquisa publicados durante o período. 

§1º - Nos produtos de pesquisa publicados, vinculados ao projeto, o pesquisador deverá 

necessariamente indicar a vinculação com o estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Art. 70 - Os docentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais poderão realizar estágio pós-doutoral em outra instituição, de 

acordo com as normas da Universidade. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DE PÓS-GRADUANDO 

 

Art. 71 - O estágio em docência terá como objetivo preparar e qualificar o pós-graduando para 

a docência e ocorrerá em conformidade com as normas emanadas do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Art. 72 O estágio de docência é parte integrante da formação do discente de doutorado, 

objetivando a preparação para a docência e a qualificação do ensino de graduação, sendo obrigatório 

quando exigido pela agência de fomento e facultativo aos demais discentes de doutorado, obedecendo 

aos seguintes critérios: 

I - a duração mínima do estágio de docência será de dois semestres; 

II - o discente de doutorado que comprovar tais atividades ficará dispensado do estágio de 

docência; 

III - as atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa do 

programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando.       

IV - O Estágio de Docência contará 1 (um) crédito por semestre para o aluno, devendo ser 

registrado com avaliação no histórico escolar do bolsista, podendo ser aproveitado até três vezes para 

integralização de créditos, sendo a nota e frequência fornecida pelo Professor Orientador. 

V - O exercício das funções do pós-graduando em Estágio de Docência não desobriga o 

discente de nenhum de seus deveres acadêmicos. 

VI - O Estágio de Docência não gera nenhum vínculo empregatício com a Universidade. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 73 – O Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais poderá, mediante ajuste contratual, firmado pela Universidade com 

instituições de ensino superior públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras: 

I.  Autorizar a participação de professor vinculado a outra instituição para orientação ou 

co-orientação de discentes na elaboração e execução do projeto de trabalho de 

conclusão de curso; 
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II.  Permitir que pesquisador vinculado a outra instituição participe de projetos de pesquisa 

desenvolvidos no âmbito do Programa. 

 Art. 74 - Das decisões do Colegiado caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 Art. 75 - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela PROPPG, no âmbito 

das respectivas competências, ou pelos Órgãos de Deliberação Superior da Universidade. 

 Art. 76 – Este Regulamento entrará em vigor no primeiro dia do período letivo seguinte ao de 

sua aprovação. 

 Art. 77 –Este Regulamento Específico entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a 

todos os alunos que ingressarem no Programa a partir do primeiro semestre letivo de 2017.  

 Art. 78 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 


