
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

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

 
 RESOLUÇÃO QUE TRATA DA MATRÍCULA NOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 
 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 04/2019 
 

Dispõe sobre a matrícula do corpo 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 Em acordo com o Art. 22 do Regulamento do PPGEC, a não efetivação da primeira matrícula no 
prazo definido implica a desistência do candidato em se matricular no Programa, perdendo todos os 
direitos adquiridos pela aprovação e classificação no processo seletivo. 

I.2 Em acordo com o Art. 22 do Regulamento do PPGEC, o estudante deverá renovar sua matrícula a 
cada semestre, em data definida no calendário acadêmico do Programa, se inscrevendo nas 
disciplinas, quando for o caso. 

I.3 Em acordo com o inciso III do Art. 38 do Regulamento do PPGEC, o discente será desligado do 
Programa em qualquer período letivo, se deixar de efetuar matrícula no prazo estabelecido pela 
Coordenação do Programa. 

 

II DA MATRÍCULA 

 

II.1 Em acordo com o Art. 22 do Regulamento do PPGEC, a matrícula será efetivada através do 
requerimento de matrícula, disponível no endereço eletrônico https://ppgec.catalao.ufg.br/, que 
deverá ser entregue à secretaria já devidamente preenchido e assinado. 

II.2 No ato da segunda, terceira ou quarta matrícula do discente no PPGEC, o mesmo deverá entregar 
juntamente com o requerimento de matrícula, o formulário de acompanhamento discente, em 
acordo com o § 2º do Art. 12 do Regulamento do PPGEC e também com o Art. 22 do mesmo 
regulamento. Tal formulário encontra-se em anexo à resolução de número 3 do PPGEC. 

II.3 O segundo, terceiro e quarto requerimentos de matrícula do discente no PPGEC deverão ser 
assinados pelo orientador. Porém, não há necessidade de definição do orientador para a realização 
da primeira matrícula no PPGEC. 



 

 
 

 

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

III.1. Os casos omissos serão estudados pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação (CPG-
PPGEC). 

III.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 

 

 

 

 

 


