
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

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

 
RESOLUÇÃO SOBRE CONCESSÃO DE BOLSAS E ACOMPANHAMENTO DISCENTE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC)  
 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 03/2019 
 

Dispõe sobre a concessão de bolsas e o acompanhamento discente 
no 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 § 2º do Art. 12 do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil (PPGEC): 

– No decorrer dos primeiros doze meses (contados a partir da realização da primeira matrícula 
pelo discente), a cada seis meses, o orientador deverá entregar na Secretaria do Programa o 
formulário de acompanhamento (definido no Anexo 1 da presente resolução), onde deverá ser 
registrado as atividades desenvolvidas pelo discente nos últimos seis meses e se essas atividades 
estão de acordo com o cronograma pré-estabelecido entre orientador e aluno. A partir do 12° mês 
da realização da primeira matrícula pelo discente, a cada três meses, o orientador deverá entregar 
na Secretaria do Programa esse formulário de acompanhamento (definido no Anexo 2 da presente 
formulação).  

-O Formulário 1 de acompanhamento discente, definido no Anexo 1, deve ser entregue junto com 
o requerimento da segunda e da terceira matrícula no PPGE. 

-O Formulário 2 de acompanhamento discente, definido no Anexo 2, deve ser entregue no início 
do 16º mês, junto com o requerimento da quarta matrícula, no início do 22º mês e no fim do 24º 
mês (em caso de prorrogação). 

 

I.2 De acordo com o § 2º do Art. 34 do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil (PPGEC), o desempenho acadêmico do 

discente será avaliado pelo índice de aproveitamento I, sendo 
D

CBA

N

NNN
I

6,07,08,0 
 , onde 

AN  é o número de disciplinas que o discente obteve conceito A; BN  é o número de disciplinas 

que o discente obteve conceito B; CN  é o número de disciplinas que o discente obteve conceito C 



 

 
 

e DN  é o número total de disciplinas cursadas pelo discente. Caso 7,0I  ou o discente seja 
reprovado por conceito em alguma disciplina, o mesmo é automaticamente desligado do 
programa.O índice de aproveitamento I será avaliado apenas após a realização de todas as 
disciplinas necessárias para totalização dos créditos mínimos exigidos. 

 
I.3 De acordo com o § 1º do Art. 29do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil (PPGEC), todos os créditos em disciplinas 
deverão ser finalizados no primeiro ano do curso. 

 
I.4 De acordo com o § 2º do Art. 29do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil (PPGEC), dentre as disciplinas eletivas o discente 
poderá cursar apenas uma disciplina de Tópicos Especiais (I ou II). 

 
I.5 De acordo com o inciso V do Art. 40 do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil (PPGEC), o Exame de Qualificação 
poderá ocorrer a partir de 12 meses com prazo máximo até o 19º (décimo nono) mês a contar da 
data de primeira matrícula no programa. Esse prazo poderá ser prolongado apenas no caso de o 
aluno ter reprovação no seu primeiro exame de qualificação, de acordo com o inciso VI do mesmo 
artigo. 

 
I.6 De acordo com o inciso V do Art. 2 do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil (PPGEC), a defesa do trabalho de 
mestrado deve ocorrer num prazo mínimode dezoito (18) meses e máximo de vinte e quatro (24) 
meses, admitindo-se, em caso de excepcionalidade, que a defesa possa se dar em menor tempo, a 
critério daCoordenadoria Colegiada de Pós-Graduação (CPG-PPGEC). 

 
I.7 Observar o Art. 38 do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil (PPGEC) que trata do desligamento de discentes do 
programa PPGEC. Além da causa de desligamento discutida no item I.2 da presente resolução, o 
discente poderá ser desligado do PPGEC nas seguintes situações: 

 
a) Se apresentar requerimento à CPG solicitando seu desligamento 
b) Se for reprovado por falta em disciplina;  
c) Se em qualquer período letivo, deixar de efetuar matrícula (deve ser realizada a cada 6 meses, 
mesmo durante o segundo ano); 
d) Se for reprovado pela segunda vez no Exame de Qualificação; 
e) Se não integralizar 24 créditos em disciplinas ao longo do primeiro ano de curso; 
f) Se não defender a dissertação no prazo máximo de 24 meses acrescido das prorrogações máximas 
concedidas pela CPG.   
g) Se apresentar desempenho insuficiente em suas atividades de pesquisa, mediante requerimento 
com parecer consubstanciado do orientador e aprovado pela CPG; 
h) Em casos em que se comprovarem plágio, fraude ou má conduta científica 

i) Se for desligado por aplicação de pena do Reitor, aprovada pelo CEPEC, conforme inciso XVII 
do Art. 56 do Regimento Geral da UFG; 

j) Se for desligado por decisão judicial; 

k) Se ferir protocolo de programa e convênio nacional ou internacional ao qual esteja vinculado. 

 
II SOBRE CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO DO DISCENTE 
 



 

 
 

II.1 Os critérios parao acompanhamento acadêmico do discente estão dispostos no Regulamento 
Específico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Engenharia 
Civil (PPGEC) e reproduzidos no item I da presente resolução.  

 
II.2 Os anexos 1 e 2 definem os formulários de acompanhamento tratados no item I.1 da presente 

resolução. 
 
III SOBRE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 
 
III.1 As bolsas serão divididas de forma igual entre as duas linhas de pesquisa do PPGEC, sendo as 

mesmas concedidas de acordo com a classificação dos candidatos no edital de seleção.  
 
III.2 Em ocasiões que se tenha número ímpar de bolsas, a bolsa sobressalente será concedida à linha de 

pesquisa que foi contemplada com menor número de bolsas da última vez que esse evento 
ocorreu. Então, a bolsa será concedida ao candidato melhor classificado dentro da respectiva 
linha de pesquisa, após excluídos aqueles que já tenham sido contemplados com bolsa. 

 
III.3 Na primeira ocasião em que se tenha número ímpar de bolsas, a bolsa sobressalente será 

concedida ao candidato que possuir a melhor classificação no edital de seleção, após excluídos 
aqueles candidatos que já tiverem sido contemplados com bolsa. 

 
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
IV.1. Os casos omissos serão estudados pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente 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, 17 de maio de 2019. 
 

 
Prof. Dr. Gabriela Rezende Fernandes 

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



 

 
 

ANEXO I  
 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 

PERÍODO: 1º AO 12º MÊS DA PRIMEIRA MATRÍCULA 
 

1) IDENTIFICAÇÃO: 
 

Discente:___________________________________________________________ 
Orientador:__________________________________________________________ 
Período:1º ao 6º mês______ 
7° ao 12° mês_____ 
 

2) ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO (aumentar o 
número de linhas na tabela se necessário) 
 

Descrição Carga Horária 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3) DISCIPLINAS  

 
3.1) Índice de aproveitamento (I) no período  
I =_____________ 
 
3.2) Índice de aproveitamento (I) total (considerando todas as disciplinas cursadas até o 
momento) 
I =_____________ 
 

Obs.:
D

CBA

N

NNN
I

6,07,08,0 
 , onde: 

AN : número de disciplinas com conceito A;  

BN : número de disciplinas com conceito B;  

CN : número de disciplinas com conceito C  

DN número total de disciplinas cursadas  



 

 
 

 
3.3 – Quadro de disciplinas cursadas no período 

Disciplina Conceito 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4) Já se deu o início do desenvolvimento do projeto de pesquisa? Se sim, relate de forma resumida 

o que já foi desenvolvido. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

Catalão, _____de___________de_______ 
 

____________________________________________ 
                Discente: 

_____________________________________________ 
        Orientador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO II  
 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 

PERÍODO: A PARTIR DO 13º MÊS DA PRIMEIRA MATRÍCULA 
 

1) IDENTIFICAÇÃO: 
 

Discente:___________________________________________________________________________ 
Orientador:_________________________________________________________________________ 
Título da dissertação:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Período:  
13º ao 15º mês______  
16° ao 18° mês_____ 
19° ao 21° mês_____ 
22° ao 24° mês_____ 
    OUTRO (no caso de prorrogaçãoou trancamento de matrícula; e especificar o período de 
prorrogação ou trancamento de matrícula) ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2) ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO (aumentar o 
número de linhas na tabela se necessário) 
 

Descrição Carga Horária 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3) DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
3.1) Descrição das atividades previstas para o período 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
 

3.2) Descrição das atividadesexecutadasno período 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
 

3.3) Justificativas para o caso em que todas as atividades planejadas não tenham 
sidoexecutadas 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4)O discente já tem aprovação no Exame de Qualificação? 
SIM: _______ Data do exame:______________ 
NÃO:_______ Data limite para o Exame de Qualificação:________________ 
5) O discente tem condições de concluir o trabalho final dentro no prazo máximo descrito no item I.7 
dessa resolução? Em caso de negativa, justifique. 
SIM: _______ 
NÃO: _______Data limite de defesa:________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



 

 
 

__________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
Catalão, ___de__________de______. 

 
____________________________________________ 

                Discente: 

_____________________________________________ 
        Orientador: 
  


