
Comitê da CAPES: Engenharias I

Área de Concentração: Estruturas e Construção Civil

Linhas de pesquisa:
- Mecânica das Estruturas e dos Materiais;
- Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na Construção 
Civil.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil (UFCat) – Nível Mestrado
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Linha de pesquisa:
- Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Elaboração e utilização de códigos computacionais, além do 
desenvolvimento de modelos matemáticos, numéricos ou experimentais, 
para simular, analisar e averiguar o comportamento mecânico dos 
materiais e das estruturas estejam essas sujeitas a cargas estáticas ou 
dinâmicas. O egresso terá boa formação em métodos numéricos, mecânica 
dos materiais e análise estrutural 

Os docentes: 
-Gabriela Rezende Fernandes (permanente), 
-José Julio de Cerqueira Pituba (permanente),
-Wellington Andrade da Silva (permanente),
- José dos Reis Vieira de Moura Júnior (colaborador),
-Romes Antonio Borges (permanente)
-Ronaldo Barros Gomes (colaborador)
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Linha de pesquisa: Gestão, Tecnologia e 
Sustentabilidade na Construção Civil.
Pesquisas sobre patologia e durabilidade das estruturas, desenvolvimento 
e estudo de materiais alternativos, gestão da produção na construção 
civil, planejamento sustentável do ambiente construído, conforto térmico 
nas edificações. O egresso terá boa formação em Construção Civil, e mais 
especificamente, em gestão sustentável das edificações e em 
desenvolvimento e utilização de novas tecnologias e materiais, que sejam 
ambientalmente amigáveis.

Docentes:
-Antover Panazzolo Sarmento (permanente), 
-Ed Carlo Rosa Paiva (permanente)
-Heber Martins de Paula (permanente), 
-Enio Pazini Figueiredo (permanente),
-Anelizabete Alves Teixeira (colaboradora)
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Créditos em Disciplinas e Atividades Complementares:
3 núcleos de disciplinas:

-Núcleo I: disciplinas obrigatórias a todos os discentes;
-Núcleo II: disciplinas eletivas da linha de pesquisa “Mecânica das 
Estruturas e dos Materiais”;
-Núcleo III: disciplinas eletivas da linha de pesquisa “Gestão, tecnologia e 
Sustentabilidade na Construção Civil”.

O discente deverá totalizar 24 créditos no primeiro ano do curso:
-12 créditos referentes às 4 disciplinas obrigatórias, 
-12 créditos em disciplinas eletivas, o que corresponde a 3 disciplinas 
eletivas (pode fazer disciplina da outra linha, se necessário). 

O discente deverá totalizar 4 créditos em atividades complementares
O estágio docência é obrigatório para bolsistas
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Disciplinas Obrigatórias:

Disciplina Núcleo Docentes Responsáveis

Metodologia Científica
(obrigatória) (2créditos)

I Todos os docentes

Seminários (obrigatória)
(2créditos)

I Todos os docentes

Fundamentos da Mecânica dos 
Sólidos (obrigatória) 
(4créditos)

I Gabriela Rezende Fernandes / José Julio de 
Cerqueira Pituba/ Wellington Andrade da Silva

Construção Sustentável
(Obrigatória) (4créditos)

I Heber M. de Paula/ Antover P. Sarmento / Ed
Carlo R. Paiva / Enio Pazini Figueiredo
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Disciplinas do núcleo II: “Mecânica das Estruturas e dos Materiais”

Teoria da Elasticidade II Gabriela Rezende Fernandes / José Julio de Cerqueira 

Pituba

Dinâmica das Estruturas II Romes Antonio Borges/ Wellington Andrade da Silva

Mecânica Experimental II Wellington Andrade da Silva/ José dos Reis Vieira de Moura 

Júnior/Ronaldo Barros Gomes

Mecânica Computacional das 

Estruturas

II Gabriela Rezende Fernandes/ José Julio de Cerqueira Pituba

Método dos Elementos Finitos II Romes Antonio Borges / Wellington Andrade da Silva / José 

dos Reis Vieira de Moura Júnior

Métodos Computacionais em Ciência e 

Tecnologia

II José Julio de Cerqueira Pituba / Romes Antonio Borges/ 

José dos Reis Vieira de Moura Júnior/ Gabriela Rezende 

Fernandes/ Wellington Andrade da Silva

Tópicos Especiais I II Todos os docentes da linha “Mecânica das Estruturas e dos 

Materiais”

OBS: Poderá cursar apenas 1 disciplina de Tópicos Especiais (Tópicos Especiais I ou Tópicos Especiais II)
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Disciplinas do núcleo III:

Patologia e terapia das 

edificações

III Enio Pazini Figueiredo / Ed Carlo Rosa Paiva

Gestão da Produtividade e 

Consumo de Materiais

III Heber M. de Paula

Materiais Especiais Para 

Construção

III Heber M. de Paula/ Enio Pazini Figueiredo/ 

Antover P. Sarmento

Gestão Sustentável da Água em 

Edifícios

III Ed Carlo Rosa Paiva / Heber Martins de Paula

Desempenho e Durabilidade dos 

Materiais

III Enio Pazini Figueiredo/ Heber M. de Paula

Tópicos Especiais II III Todos os docentes da linha “Gestão, tecnologia e 

Sustentabilidade na Construção Civil”

“Gestão, tecnologia e Sustentabilidade 
na Construção Civil”

OBS: Poderá cursar apenas 1 disciplina de Tópicos Especiais (Tópicos Especiais I ou Tópicos Especiais II)
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Regulamento geral e normas específicas do PPGE
Nome Descrição

RESOLUÇÃO CEPEC Nº 1633 Regulamento Geral do PPGEC
RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 01/2019 sobre o Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento do corpo 

docente 
RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 02/2019 sobre a oferta e cadastro de atividades complementares 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 03/2019 sobre a concessão de bolsas e o acompanhamento discente 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 04/2019 sobre a matrícula do corpo discente 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 05/2019 sobre a seleção de discentes regulares e especiais 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 06/2019 sobre o exame de qualificação 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 07/2019 sobre cancelamento de disciplinas e da prorrogação de prazo para defesa 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 08/2019 sobre aproveitamento de disciplinas 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 09/2019 sobre o produto final e o exame de defesa 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 10/2019 sobre as atribuições da Comissão Administrativa e da Comissão de Bolsa e 
Acompanhamento Discente 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 11/2019 sobre o estágio docência, obrigatório a bolsistas
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Aluno regular: é aquele matriculado no curso de Mestrado, com direito à orientação, bolsa 
e realizar mais de 2 disciplinas por semestre

Aluno especial: é aquele inscrito em disciplinas isoladas; pode fazer no máximo 2 disciplinas 
no mesmo semestre; não tem direito à orientação; não tem direito à bolsa

Podem concorrer como aluno especial: 

i)portadores de Diploma de Graduação (ou que tenham comprovante de Conclusão do 
Curso) na formação exigida 
ii) alunos de outros programas de pós-graduação Strictu Sensu da UFG; 
iii) alunos de graduação da UFG desde que obedeçam a um dos seguintes critérios: a) tenha 
média global igual ou superior a oito (8,0) ou média relativa > 1,0, b) apresente carta de 
recomendação do professor-orientador em programas de iniciação científica e tecnológica, de 
extensão e cultura, iniciação à docência ou educação tutorial justificando a importância da 
disciplina para a formação do estudante; c) apresente carta-convite do professor responsável 
pela disciplina, justificando o interesse e a importância da disciplina para a formação do 
estudante.
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Linha "Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na Construção Civil“: 
Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Arquitetura, Engenharia de 
Materiais, Engenharia Ambiental.

Linha "Mecânica das Estruturas e dos Materiais“: Engenharia Civil, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Aeronáutica, Engenharia 
Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Matemática Industrial.

Endereço eletrônico: https://ppgec.catalao.ufg.br/

Formação exigida do discente: 
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Formulários/ requerimentos do PPGEC
FORMULÁRIO 1 DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE: a ser entregue junto com o 
requerimento da segunda e da terceira matrícula no PPGEC

FORMULÁRIO 2 DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE: a ser entregue: i) no início do 
16º mês, ii) junto com o requerimento da quarta matrícula, iii) no início do 22º mês e 
iv) no fim do 24º mês (em caso de prorrogação).

REQUERIMENTO GERAL: Cancelamento de matrícula em disciplina, Aproveitamento 
dos créditos em disciplinas, Aproveitamento dos créditos em atividades 
complementares, Prorrogação de prazo para defesa, Licença maternidade.

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA: a ser entregue no ato da matrícula, que deve ser 
realizada a cada 6 meses até que ocorra a defesa da dissertação.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS / ALUNO ESPECIAL

SOLICITAÇÃO DE BANCA DE QUALIFICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE BANCA DE DEFESA
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Avaliação do desempenho discente / Desligamento do programa

O desempenho acadêmico do discente será avaliado (no final do 
primeiro ano de curso) pelo índice  de aproveitamento I :

NA é o número de disciplinas com conceito A;  
NB é o número de disciplinas com conceito B;  
NC é o número de disciplinas comconceito C; 
ND é o número total de disciplinas. 

-Se          o discente é automaticamente desligado.
-Ou se o discente for reprovado em alguma disciplina é 
automaticamente desligado
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Outros fatores de desligamento do estudante do programa:

- Se for reprovado por falta em disciplina 

- Se em qualquer período letivo, deixar de efetuar matrícula (deve ser realizada a cada 6 

meses, mesmo durante o segundo ano);

- Se for reprovado pela segunda vez no Exame de Qualificação;

- Se não integralizar 24 créditos em disciplinas ao longo do primeiro ano de curso;

- Se não defender a dissertação no prazo máximo de 24 meses acrescido das 

prorrogações máximas concedidas pela CPG segundo critérios definidos no Regulamento 

Geral e Norma.  

- Se apresentar desempenho insuficiente em suas atividades de pesquisa, mediante 

requerimento com parecer consubstanciado do orientador e aprovado pela CPG;

- Em casos em que se comprovarem plágio, fraude ou má conduta científica

- Outros (ver Regulamento Geral )
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Infraestrutura:
-No Bloco das Engenharias (Bloco O):

- Secretaria: no terceiro piso, sob responsabilidade do técnico Bruno.

-1 sala (1ª à esquerda no corredor) que poderá ser usada pelos discentes para estudo (há 6 
lugares)

-7 laboratórios, que têm a maioria dos equipamentos necessários às pesquisas. : Estruturas, 
Modelagem Computacional, Geotecnia, Hidráulica, Saneamento, Materiais e Informática (pode ser 
usado como sala de aula), Desenho (pode ser usado como sala de aula);

-1 sala (mini-auditório, no segundo andar) que pode ser usada em defesas. 

-Na UFG-Goiânia: 
-tem o Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), o Laboratório 
Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) e o Centro Integrado de Computação 
Científica (CINCOMP) em fase de implementação. Há o Laboratório de Corrosão das Armaduras da 
Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA), coordenado pelo Prof. Enio. 
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Infraestrutura:

Em outros blocos da UFCat:

-Laboratório de simulação de mecanismos (Bloco J, sala 01) (ensaios de monitoramento 
de danos e vibrações em sistemas)

-Há laboratório de informática na Biblioteca Central em fase de implantação

- No prédio da Pesquisa (Bloco L): Laboratório no Centro Integrado de Pesquisa e Pós-
graduação, que poderá ser usado pelos discentes como sala de estudo, mas para isso 
tem que ser instaladas divisórias.

-Há 4 auditórios na UFCat, 

-2 prédios com salas de aula

-computadores ligados à internet e com acesso ao portal de periódicos da CAPES.
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Sobre bolsas 
- no ano de 2019 não houve nenhuma. Em março de 2020, recebemos 2 bolsas 

CAPES que foram concedidas às duas alunas melhores classificadas no processo 
seletivo de 2019. 

- Não temos informação se receberemos mais bolsas CAPES em 2020.

- A CAPES está implantando política de bolsas de acordo com nota do programa. 
Programas nota 3 terão pequeno número de bolsas. Nosso programa ainda não 
tem nota, vai ter a primeira avaliação no início de 2021.

-Probabilidade: 2 bolsas anuais pela FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa o 
Estado de Goiás), 

-De projetos (que ainda devem ser submetidos), com parceria de: Prefeitura de Catalão, 
CMOC Internacional Brasil; FGV, Serra do Facão, Jordão Engenharia e SENAI-RJ 

-É quase certo que em agosto de 2020 os prof. Julio e Gabriela terão 4 bolsas de um 
projeto que tem parceria da FAPEG e CMOC.
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Sobre definição do orientador: 

Deve ser informado a partir da segunda matrícula. 

A escolha é feita pelo aluno; 

Será dada prioridade aos melhores classificados no processo de seleção; 

Não é obrigatório seguir a ordem de preferência indicada no processo seletivo.

Sobre sistema da UFG de gestão da pesquisa e pós-
graduação: sistema SIGAA
-É feita a gestão da pós-graduação (desde inscrição das disciplinas com respectivos 
alunos, planos de trabalho, diário de classe até a emissão dos diplomas)
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Sobre intercâmbio no exterior 

A CAI (Coordenadoria de Assuntos Internacionais) ou a DRI (Diretoria de 
Relações Internacionais), lança anualmente editais que possibilitam 
intercâmbio como:

1)PERUGIA, Itália. Oferece curso de língua e cultura italiana na 
universidade Università per Stranieridi Perugia. Oferece bolsa de 500 
euros, mas o aluno paga a passagem. Pede certificação em idioma.
2)AUGM (Associação das Universidades do Grupo Montivideo): mobilidade 
internacional em universidades da América do Sul que são membros da 
AUGM. Pede certificação em espanhol. Dá bolsa e passagem
3)SANTANDER: Bolsa Ibero-Americana Santander e Bolsas Luso-
brasileiras Santander Universidades. Seleciona estudantes de baixa renda 
para intercâmbio de 1 semestre em instituição européia. Fornece bolsa e 
passagem.
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Sobre intercâmbio no exterior, através de agências ou programas sem 
relação com a UFG

Edital FAPEG MOBILITY CONFAP ITALY CALL.

Fornece bolsa de mestrado sanduíche. No site tem a lista de instituições 
cadastradas no programa. 
O candidato deve entrar em contato com o responsável pelo projeto na
Europa para submeterem a proposta ao Edital.

PROGRAMA FUTUROS LÍDERES NAS AMÉRICAS DO GOVERNO 
CANADENSE (ELAP)
O candidato entra em contato com o supervisor canadense com quem 
desenvolverá o trabalho, pois é o professor canadense que deve cadastrar 
o discente no programa. Fornece bolsa e passagem


