
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 
 RESOLUÇÃO QUE TRATA DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA E DA 

COMISSÃO DE BOLSA E ACOMPANHAMENTO DISCENTE NOPROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 

 
RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 10/2019 
 

Dispõe sobre as atribuições da Comissão Administrativa e 
da Comissão de Bolsa e Acompanhamento Discente do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, da 
Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional 
Catalão, da Universidade Federal de Goiás.  

 
A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em 
Engenharia Civil (PPGEC), da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional 
Catalão, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, objetivando atender 
ao Regulamento Geral e ao Regimento Interno do referido Programa, RESOLVE: 
 
I CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

I.1 De acordo com o Art. 3 do Regulamento do PPGEC, o Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Civil (PPGEC) terá dentro de sua estrutura organizacional e funcional: 

a)uma Comissão Administrativa, constituída por 3 (três) docentes permanentes cujas 
atribuições são limitadas pelos parágrafos 1 e 2 do artigo 17 do Regulamento Geral 
dos Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu da UFG; 

b)uma Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, com representação dos 
estudantes, na forma da legislação vigente nos termos do inciso “III” do artigo 6do 
Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu da UFG, e tendo 
suas atribuições limitadas pelos parágrafos 1 e 3 do artigo 17do Regulamento Geral 
dos Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu da UFG. 

I.2 De acordo com o § 1ºdo Art. 3 do Regulamento do PPGEC, a CPG deliberará sobre as 
atribuições da Comissão Administrativa, desde que as mesmas estejam limitadas às 
atribuições definidas nesse mesmo parágrafo. 

I.3 De acordo com o § 2ºdo Art. 3 do Regulamento do PPGEC, a CPG deliberará sobre as 
atribuições da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, desde que as mesmas 
estejam limitadas às atribuições definidas nesse mesmo parágrafo. 

 

II DAS ATRIBUIÇÕES DACOMISSÃO ADMINISTRATIVA 
 

II.1 Em reunião realizada em 31/5/2019, a CPG do PPGEC deliberou as seguintes 
atribuições à Comissão Administrativa: 



 

 
 

a) elaborar o planejamento anual ou semestral de oferta de disciplinas;  

b) atribuir carga horária às atividades complementares cuja carga horária não esteja 
definida na Resolução CPG_PPGEC Nº 02/2019, assim como verificar as atividades 
complementares dos discentes a fim de se ter a integralização de no mínimo 4 créditos; 

c)apreciar e recomendar os nomes de docentes que comporão as comissões 
examinadoras para exames de qualificação e defesa do produto final; 

d)apreciar e recomendar a indicação de docente(s) ou pesquisador(res) externos ao 
Programa, sugerido(s) pelo orientador, para atuar como coorientador(es); 

e)apreciar o relatório anual das atividades do Programa; 

f)reexaminar, em grau de recurso, as decisões do coordenador. 

 
III DAS ATRIBUIÇÕES DACOMISSÃO DE BOLSA E ACOMPANHAMENTO DISCENTE 
 

III.1 Em reunião realizada em 31/5/2019, a CPG do PPGEC deliberou as seguintes 
atribuições à Comissão de Bolsa e Acompanhamento Discente: 

a)apreciar e recomendar os nomes de orientadores, conforme o disposto no Art. 12 do 
Regulamento do PPGEC; 

b)apreciar e recomendar os pedidos de aproveitamento de disciplina(s) cursada(s) em 
outros Programa(s) de Pós-graduação Stricto Sensu, em conformidade com o Art. 35do 
Regulamento do PPGEC; 

c)apreciar sobre a oferta de vagas de estudantes especiais em disciplinas; 

d)apreciar e recomendar os pedidos de prorrogação de prazos formulados por 
estudantes, na forma do disposto nos artigos 26 e 27do Regulamento do PPGEC; 

e)apreciar e recomendar os pedidos de cancelamento de disciplina nos casos previstos 
nas normas em vigor; 

f)acompanhar e propor normas para as atividades de integração entre a Pós-graduação 
e outros níveis de ensino; 

g) aprovar os planos de trabalho de estágio docência, avaliar o trabalho desenvolvido e 
comunicar a finalização das atividades à secretaria do programa para fins de registro; 

h)apresentar à CPG do PPGEC um relatório anual das atividades de estágio docência 
desenvolvidas no programa; 

i)verificar, através dos formulários de acompanhamento discente, se os temas das 
dissertações são aderentes a uma das linhas de pesquisa. 

 

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

IV.1. Os casos omissos serão apreciados e recomendados pela Comissão Administrativa e 
as decisões serão referendadas pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação 
(CPG-PPGEC). 

IV.2. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. 

 
 Catalão 28 de junho de 2019. 



 

 
 

 

 
Profa. Dra. Gabriela Rezende Fernandes 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 
 


