
 
 

 MANUAL DE BOAS-VINDAS A DISCENTES INGRESSANTES 
   
Documentos importantes: 

● Resoluções: 
https://ppgel.catalao.ufg.br/p/31989-regulamento-normativas-e-resolucoes 
  
Formulários: 
https://ppgel.catalao.ufg.br/p/18022-formularios 

  
ESTRUTURA CURRICULAR 
 
O PPGEL possui regime letivo semestral e abrangerá: Atividades Complementares, Exame           
de Qualificação, Defesa de Dissertação/Tese, Produto Final (Dissertação/Tese) e Disciplinas. 
 
Duração mínima de dezoito (18) meses e máxima de vinte e quatro (24) meses, para o curso                 
de Mestrado, e mínima de vinte e quatro (24) e máxima de quarenta e oito (48) meses para o                   
curso de Doutorado, admitindo-se, em caso de excepcionalidade, que a defesa nos cursos             
possa se dar em menor tempo, a critério da Coordenadoria do Programa. 
 
Faz parte da formação de Mestre/Doutor(a) o Estágio de Docência na Graduação em Letras.              
RESOLUÇÃO CONJUNTA - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017 
 

a) Os alunos/as, mesmo não estando vinculados a Programas de bolsa, poderão           
cumprir o Estágio de Docência com o objetivo de exercitarem a docência no ensino              
superior, com o aval do orientador; 

b) as atividades do Estágio de Docência serão desenvolvidas nos Cursos de           
Graduação e/ou Especialização em Letras da Regional Catalão/UFG, conforme o          
Calendário Acadêmico da Unidade de Letras-CAC/UFG, sob a supervisão do          
Professor responsável pela disciplina, não implicando vínculo empregatício ou         
remuneração de qualquer natureza. 

 
A quantidade mínima de créditos necessária à integralização do Programa é de: 
 
● quatro (04) créditos em atividades complementares para o Mestrado  
● oito (08) para o Doutorado 
● dezesseis (16) créditos em disciplinas para o Mestrado 

https://ppgel.catalao.ufg.br/p/31989-regulamento-normativas-e-resolucoes
https://ppgel.catalao.ufg.br/p/18022-formularios
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Resolucao_CEPEC_CONSUNI_No_1_2017_%281%29.pdf


 
● vinte e quatro (24) créditos em disciplinas para o Doutorado. 

 
a) Cada crédito corresponde a 16 horas de atividades em disciplinas ou a 48 horas de               

atividades complementares; 
b) à qualificação, à defesa e aprovação da dissertação/tese, não será atribuída carga            

horária. 
 
Dentre as disciplinas cursadas é obrigatório que pelo menos uma seja da linha de pesquisa               

do orientador. 
 

Resolução nº 6/2020 - Atividades Complementares 
 
Art. 2º. O número de créditos correspondente a cada atividade exercida pelo/a            
pós-graduando/a fica assim estabelecido:  
 
I. apresentação oral em evento científico, da área ou áreas afins condicionada a publicação de               
resumo:  
I.I - local e regional – 0,5 crédito;  
I.II - nacional ou internacional – 1 crédito;  
 
II. artigo completo em Anais de evento científico – 1,5 crédito;  
 
III. artigo em periódico científico especializado com classificação mínima B2 no           
Qualis/CAPES – 3 créditos;  
 
IV. artigo em periódico científico especializado com classificação inferior a B2 no            
Qualis/CAPES – 1 crédito;  
 
V. capítulo de livro com Conselho Editorial – 3 créditos;  
 
VI. texto literário em Antologia vinculado a organização, instituição ou entidades           
acadêmico-culturais reconhecidas – 1 crédito;  
 
VII. tradução de artigos e/ou capítulos de livros com Conselho Editorial – 2 créditos;  
 
VIII. publicação/organização de livro completo com Conselho Editorial – 3 créditos;  
 
IX. organização de evento científico ou cultural – 1 crédito;  

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Resoluc%CC%A7a%CC%83o_06_Atividades_Complementares.docx_%281%29.pdf


 
 
X. participação em projeto de ensino conforme preconizado no Art.17 da Resolução Conjunta             
CONSUNI/CEPEC 001/2017 – 1 crédito.  
  
RENDIMENTO ACADÊMICO 
 
Em cada disciplina, o rendimento acadêmico para fins de registro será avaliado pelos meios              
previstos na sua Programação acadêmica e expresso mediante os seguintes conceitos: 

 

  
Será reprovado o aluno que não atingir 85% da frequência na disciplina ou atividade, sendo               
registrado no histórico escolar sob a designação “RF”. 

  
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 
Art. 36 do REGULAMENTO DO PPGEL 
Para Aproveitamento de disciplinas, acesse o site do PPGEL e clique em Menu - 
Formulários. Clique em 7. Solicitação de Aproveitamento de Disciplinas e siga as 
instruções do formulário.  
 
 
EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DISSERTAÇÃO/TESE 
 
Qualificação 

· Prazo máximo até dezoito (18) meses, no Mestrado, e trinta e seis (36) meses, no               
Doutorado 

· O Exame de Qualificação deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data do                 
envio do arquivo em pdf à banca examinadora 

Formulário do PPGEL para qualificação: 
13. Modelo de Relatório de Qualificação e Créditos Complementares 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Resolucao_CEPEC_2018_1623.pdf
https://ppgel.catalao.ufg.br/
https://ppgel.catalao.ufg.br/p/18022-formularios
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Solicitac%CC%A7a%CC%83o_de_Aproveitamento_de_Disciplinas_%28final%29.doc
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Modelo_Relato%CC%81rio_de_Qualificac%CC%A7a%CC%83o.doc


 
· Entende-se por trabalho de Qualificação o plano geral do projeto (sumário e resumo dos              

capítulos que serão escritos), acompanhado de no mínimo 1/3 (um terço) da redação da              
dissertação. 

14. Bancas de qualificação de mestrado e doutorado pelo SEI 
· Caso a Banca Examinadora recomende ao aluno que refaça o Exame de Qualificação, o              

aluno terá o prazo máximo de até 45 dias para refazê-lo, a contar da data do Exame. Se                  
não houver aprovação por parte da Banca Examinadora, o aluno será desligado do             
Programa. 

  
Dissertação/Tese 

· O encaminhamento da Dissertação/Tese somente poderá ocorrer após o cumprimento,          
pelo aluno, do disposto no Regulamento do Programa: 
       I.ter sido aprovado no Exame de Qualificação; 

  II.ter cumprido as atividades acadêmicas curriculares do Programa; 
  III.ter cumprido as Atividades Complementares do Programa. 

· Concluída a redação da Dissertação/Tese, e julgada pelo Professor Orientador em           
condições de ser arguida em Defesa Pública, a mesma será encaminhada à Secretaria ou              
à banca examinadora, por e-mail, em formato pdf, e o/a orientador/a deverá abrir um              
processo no SEI: 

15. Bancas de defesa de mestrado e doutorado pelo SEI  
  

PLANO DE TRABALHO 
· O aluno/a deverá elaborar o seu Plano de Trabalho, que terá por base o tema da                

pesquisa, com vista à elaboração e defesa da Dissertação/Tese. 
· O formulário - 8. Plano de Trabalho Anual Discente, preenchido e assinado, deve ser              

encaminhado por e-mail, em formato pdf, à secretariappgelufcat@gmail.com, para que          
a secretaria encaminhe aos membros da Comissão de Bolsas e Acompanhamento           
Discente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem.  

  
BOLSAS e REPRESENTAÇÃO DISCENTE 
 

· Há 6 representantes do corpo discente para participação das reuniões do PPGEL e             
composição da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, e da Comissão de            
Autoavaliação: 

 
Representantes discentes no Colegiado do PPGEL: 

https://prpg.ufg.br/p/28824-bancas-de-qualificacao-de-mestrado-e-doutorado-pelo-sei
https://prpg.ufg.br/p/28822-bancas-de-defesa-de-mestrado-e-doutorado-pelo-sei
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Resoluc%CC%A7a%CC%83o_04_Plano_de_Trabalho_e_Projeto_de_Pesquisa.docx.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Formula%CC%81rio_Plano_de_Trabalho_Anual__PPGEL.doc


 
Raquel Costa Guimarães Nascimento, Tainá Camila dos Santos, Roseane Oliveira de Araújo            
Félix e Amanda Mantovani. 
 
Representantes discentes na Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente: 
Pabrícia Abadia Pereira Félix 
 
Representantes discentes na Comissão de Autoavaliação: 
Tainá Camila dos Santos e Amanda Magalhães Santiago 
 
Resolução n⁰ 1/2020 - Bolsas e Acompanhamento Discente 

 
· Independentemente da data de concessão, a bolsa expira quando o aluno defende a             

tese/dissertação ou completa 24 meses de inscrição no Mestrado e 48 meses no             
Doutorado. 

· O bolsista que abandonar o curso não poderá voltar à condição de candidato à bolsa,               
mesmo que seja aprovado em novo exame de seleção. 

· A não observância de qualquer data e etapas do Programa implicará a impossibilidade             
de recebimento de qualquer financiamento e/ou ajuda financeira do Programa e/ou           
recebimento de Bolsas de auxílio de agências de fomento. 

 
 

PRAZOS IMPORTANTES 
MESTRADO - INGRESSANTES 2020 

 

Data Atividade 

31/08/2020 Prazo final para qualificação de mestrado (Entrada 2019) 

10 a 19/09/2020 Envio do Projeto de Pesquisa, por e-mail (em formato pdf com           
cópia aos orientadores), aos examinadores externos para       
debate/parecer durante o VIII SEPPGEL - Debate de projeto dos          
mestrandos (Entrada 2020) e 
doutorandos (Entrada 2019) 

19 a 23/10/2020 
Evento online 

VIII Seminário de Pesquisa do PPGEL (SEPPGEL) – 
Debate de projeto dos mestrandos (Entrada 2020) e 
doutorandos (Entrada 2019) 
Palestra de abertura 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/570/o/Resoluc%CC%A7a%CC%83o_01_Acompanhamento_discente_2020_PPGEL_.pdf


 

 
PRAZOS IMPORTANTES 

DOUTORADO - INGRESSANTES 2020 
 

 
 

PRAZOS IMPORTANTES 
MESTRADO - INGRESSANTES 2021 

 

Comunicação oral de mestrandos ingressantes em 2019 

23/11/2020 Entrega do capítulo para o e-book do VIII SEPPGEL - Mestrandos           
e doutorandos ingressantes em 2019, em coautoria com orientadores 

31/08/2021 Prazo final para qualificação de mestrado (Entrada 2020) 

31/01/2022 Prazo final para depósito de defesa de mestrado (Entrada 2020) 

Data Atividade 

04/06/2021 Depósito do Projeto de Pesquisa, na secretaria, para debate no IX           
SEPPGEL 

26 e 27/08/2021 IX Seminário de Pesquisa do PPGEL (SEPPGEL) – Debate 
dos projetos dos doutorandos (Entrada 2020) 

Setembro/2022 X Seminário de Pesquisa do PPGEL (SEPPGEL)  

28/02/2023 Prazo final para qualificação de doutorado (Entrada 2020) 

Setembro/2023 XI Seminário de Pesquisa do PPGEL (SEPPGEL) 

31/01/2024 Prazo final para depósito de defesa de doutorado (Entrada 2020) 

28/02/2024 Prazo final para defesa de doutorado (Entrada 2020) 

Data Atividade 

31/08/2021 Prazo final para qualificação de mestrado (Entrada 2020) 



 

 
PRAZOS IMPORTANTES 

DOUTORADO - INGRESSANTES 2021 
 

 

23/08/2021 Envio do Projeto de Pesquisa, por e-mail (em formato pdf com           
cópia aos orientadores), aos examinadores externos para       
debate/parecer durante o IX SEPPGEL - Debate de projeto dos          
mestrandos (Entrada 2021) e doutorandos (Entrada 2020) 

22 a 24 de 
setembro de 2021 
Evento online 

IX Seminário de Pesquisa do PPGEL (SEPPGEL) – 
Debate de projeto dos mestrandos (Entrada 2021) e 
doutorandos (Entrada 2020) 
 

03/11/2021 Entrega do capítulo para o e-book do IX SEPPGEL  

31/08/2022 Prazo final para qualificação de mestrado (Entrada 2021) 

31/01/2023 Prazo final para depósito de defesa de mestrado (Entrada 2021) 

Data Atividade 

Agosto/2022 Depósito do Projeto de Pesquisa, na secretaria, para debate no X           
SEPPGEL 

Setembro/2022 X Seminário de Pesquisa do PPGEL (SEPPGEL) – Debate 
dos projetos dos doutorandos (Entrada 2021) 

28/02/2024 Prazo final para qualificação de doutorado (Entrada 2021) 

Setembro/2023 XI Seminário de Pesquisa do PPGEL (SEPPGEL) 

31/01/2025 Prazo final para depósito de defesa de doutorado (Entrada 2021) 

28/02/2025 Prazo final para defesa de doutorado (Entrada 2021) 


