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RESOLUÇÃO Nº 33, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.
Aprova o REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS do Ins�tuto
de Física.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando
os documentos constantes do Processo nº 23104.003053/2019-38, resolve, ad referendum:

 

Art. 1º  Aprovar o REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DOS MATERIAIS, compreendendo os Cursos de Mestrado e Doutorado do Ins�tuto de
Física da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL

 

Art. 2º  O Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, com área de
concentração em Física e Química de Materiais, vinculado ao Ins�tuto de Física, rege-se pelas
Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS, estabelecidas pelo Conselho de Pesquisa
e Pós-Graduação, em seus aspectos gerais, e, em seus aspectos específicos, por este
Regulamento.

 

Art. 3º  O Programa tem por obje�vo formar profissionais de sólida formação
básica e aptos para desempenharem um relevante papel social, podendo atuar na pesquisa
cien�fica e tecnológica e/ou no ensino de Materiais e áreas afins, buscando o
desenvolvimento e inserção tecnológica e cien�fica de Mato Grosso do Sul.

 

§ 1º  O perfil do egresso é de sólido conhecimento na área de Materiais, ampla
formação mul�disciplinar, com capacidade de desenvolvimento de pesquisas estratégicas de
forma precisa, racional e autônoma, destacando-os como docentes e pesquisadores no Brasil
e no exterior.

 

§ 2º  O perfil do profissional a ser formado abrange boa capacidade técnica e
cien�fica para solucionar problemas diversos, desenvolvimento suficiente para seguir carreira
de pesquisador com sucesso, dentre outros.

 

§ 3º O Programa tem por obje�vos específicos:

I - formar novos docentes, pesquisadores e recursos humanos qualificados na
área de Ciência de Materiais, capacitados para a solução de problemas do setor produ�vo no
exercício de a�vidades de pesquisa, inovação, ensino e extensão; 27/02/2019
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II - contribuir para a fixação de pesquisadores na região Centro-Oeste do Brasil,
considerando os aspectos regionais e suas demandas;

III - es�mular colaborações entre diferentes áreas como Química, Física,
Engenharias, Geociências, Medicina, Odontologia, Biologia, Farmácia, entre outras, criando
novas fronteiras de pesquisa e conhecimento.

 

Art. 4º  Os Cursos funcionarão na modalidade presencial, no regime de tempo
integral, e serão organizados no modelo tradicional de ensino, pesquisa e orientação.

 

Art. 5º  Os prazos para a conclusão dos Cursos de Mestrado e Doutorado
deverão obedecer ao estabelecido nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS:

I - mínimo de doze e máximo de vinte e quatro meses para o Mestrado; e

II - mínimo de vinte e quatro e máximo de quarenta e oito meses para o
Doutorado.

 

Parágrafo único. Excepcionalmente, perante a apresentação ao Colegiado de
Curso de razões amplamente jus�ficadas e de cronograma que claramente indique a
viabilidade de conclusão pelo aluno, o prazo máximo pode ser prorrogado ou o prazo mínimo
reduzido pelo período de seis meses, no caso do mestrado, e de doze meses, no caso do
doutorado, excluindo-se os períodos de trancamento geral de matrícula e de licença
maternidade.

 

Art. 6º  Caberá ao Ins�tuto de Física, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (Propp), viabilizar as instalações e a infraestrutura administra�va e financeira
para o funcionamento do Programa.

 

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 

Art. 7º  O Colegiado de Curso será cons�tuído por cinco docentes permanentes
do Programa, do quadro de servidores da UFMS, com mandato estabelecido no Regimento
Geral da UFMS, permi�da uma recondução, e por um representante discente, aluno
regularmente matriculado em um dos Cursos do Programa, indicado pelo Diretório Central
dos Estudantes, com mandato de um ano, permi�da uma recondução.

 

§ 1º  Os integrantes do Colegiado e seu Coordenador serão eleitos pelos
docentes permanentes dos dois Cursos.

 

§ 2º  O membro representante que não comparecer a três reuniões
consecu�vas ou cinco alternadas, sem jus�fica�va, será subs�tuído pelo seu respec�vo
suplente.

 

Art. 8º  As atribuições do Colegiado de Curso seguirão aquelas definidas no
Regimento Geral da UFMS e nas Normas para Pós-Graduação Stricto Sensu da UFMS.
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Art. 9º  Compete ao Coordenador de Curso as atribuições definidas no
Regimento Geral da UFMS e nas Normas para Pós-Graduação Stricto Sensu da UFMS.

 

CAPÍTULO III

DO QUADRO DOCENTE

 

Art. 10. Os docentes serão classificados como permanentes, visitantes e
colaboradores, conforme Portaria da Capes/MEC que define as categorias que compõem os
Programas de Pós-Graduação stricto sensu.

 

§ 1º  O desempenho de a�vidades esporádicas como conferencista, membro
de banca de exame ou coautor de trabalhos não caracteriza um profissional como integrante
do corpo docente do Programa.

 

§ 2º  O Quadro Docente dos Cursos é cons�tuído por pesquisadores com
�tulação de Doutor ou equivalente, em a�vidade ou aposentados pela UFMS, pesquisadores
de outras Ins�tuições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, mediante convênio de cooperação
firmado entre a ins�tuição do Docente e a UFMS, e professores visitantes, com Plano de
Trabalho aprovado pelo Colegiado de Curso.

 

Art. 11.  Poderão integrar a categoria de docente permanente os docentes que
atendam a todos os requisitos da Portaria da Capes/MEC vigente, a qual define as categorias
docentes dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, bem como as normas con�das
neste Regulamento.

 

Art. 12.  Poderão integrar a categoria de docentes visitantes os docentes com
vínculo funcional em outras ins�tuições, liberados das a�vidades correspondentes a tal
vínculo, para colaborar, por um período con�nuo de tempo e em regime de dedicação
integral, em projeto de pesquisa e/ou a�vidades de ensino no Curso, permi�ndo-se que
atuem como orientadores.

 

Parágrafo único. Enquadram-se como docentes visitantes aqueles que atendam
ao estabelecido no caput deste ar�go, e tenham sua atuação no Curso viabilizada por
contrato de trabalho por tempo determinado com a UFMS ou por bolsa concedida, para esse
fim, por esta Ins�tuição ou, ainda, por agência de fomento.

 

Art. 13.  Poderão integrar a categoria de docentes colaboradores os demais
membros do Quadro Docente de cada Curso que não atendam a todos os requisitos para
serem enquadrados como docentes permanentes ou como docentes visitantes, mas que
par�cipam de forma sistemá�ca no desenvolvimento de projetos de pesquisa, nas a�vidades
de ensino e de orientação de alunos, independentemente de possuírem ou não vínculo com a
Ins�tuição.

 

Art. 14.  Para credenciamento no Programa, o docente permanente deverá ter
�tulação em nível de Doutorado ou equivalente em uma das áreas do Curso ou áreas
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correlatas às linhas de pesquisa do Programa.

 

 § 1º Será exigido do docente para avaliação de credenciamento como
permanente:

I - possuir experiência comprovada em pelo menos uma linha de pesquisa do
Programa;

II - possuir índice de produ�vidade (IndProd) de, no mínimo, 1,25 no biênio e
de 2,5 no quadriênio, a contar do ano anterior à solicitação de credenciamento. Esse índice é
definido pela seguinte equação: IndProd = NA1 + 0,85*NA2 + 0,70*NB1 + 0,50*NB2 + 0,30*NB3
+ 0,20*NB4 + 0,10*NB5, onde Nx corresponde ao número de ar�gos publicados com a
classificação X no Qualis Capes definido pela área de Materiais, observado o disposto no § 3º
deste ar�go;

III - apresentar a seguinte documentação para o Colegiado de Curso:

a) documento contendo Plano de Trabalho a ser desenvolvido no âmbito do
Programa, destacando os potenciais bene�cios em decorrência do seu ingresso, as disciplinas
a serem assumidas ou sugeridas e o número de orientações pretendidas;

b) cópia atualizada do Currículo La�es;

c) Projeto(s) de Pesquisa(s) vigente(s), sob sua coordenação, que nortearão os
planos de trabalho dos alunos; e

d) documento informando a experiência em formação de recursos humanos
em nível de graduação e de pós-graduação, par�cipação em outros Programas de Pós-
Graduação e número de orientações em andamento.

 

§ 2º  Caso o solicitante não tenha vínculo funcional com a UFMS, além dos
requisitos descritos no § 1º, deste ar�go, deverá:

I - apresentar documento da Reitoria ou Pró-Reitoria competente ou órgão
similar, autorizando o solicitante a compor o Quadro Docente do Curso;

II - incluir no Plano de Trabalho em quais laboratórios as a�vidades de pesquisa
serão desenvolvidas e, ainda, descrever se u�lizará algum laboratório do Ins�tuto de Física, de
outras ins�tuições e/ou grupos de pesquisa de sua Ins�tuição e, em caso afirma�vo,
apresentar anuência formal do referido grupo de pesquisa disponibilizando o espaço e
equipamentos;

III - apresentar documento formalizando interesse de docente/grupo de
pesquisa do Programa em integrar e colaborar para a viabilização do(s) projeto(s) de pesquisa
proposto(s) pelo solicitante, envolvendo os alunos do Programa; e

IV - possuir vínculo ins�tucional em regime de quarenta horas ou em dedicação
exclusiva.

 

§ 3º  Para o cálculo do IndProd de que trata o inciso II, do § 1º, deste ar�go, fica
estabelecido que:

I - registro de Patente equivale a uma publicação A1;

II - depósito de Patente equivale a uma publicação B1;

III - registro de So�ware equivale a uma publicação B1;

IV - publicações de Livro ou Capítulo de Livro Técnico-Cien�fico com ISBN e
ar�gos técnicos-cien�ficos em periódicos não classificados pela área de Materiais, 27/02/2019
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consistentes com as linhas de pesquisa do Programa, poderão, através de pedido e jus�ficava
do docente via formulário específico disponibilizado pelo Programa e, à critério do Colegiado
de Curso, ser classificados para compor o IndProd;

V - o IndProd será calculado com base nos trabalhos registrados no Currículo
La�es (CNPq) do pesquisador, sendo de responsabilidade do mesmo mantê-lo atualizado; e

VI - havendo produções qualificadas envolvendo alunos do Programa, suas
pontuações para o IndProd do orientador e do coorientador, desde que coautores do
trabalho, contabilizarão com um acréscimo de trinta por cento.

 

§ 4º  Caso o docente externo à UFMS seja credenciado no Programa como
docente permanente, ele terá o prazo de cento e oitenta dias para formalizar convênio de
cooperação entre sua ins�tuição e a UFMS.

 

Art. 15.  O docente permanente poderá orientar o máximo permi�do em
normas superiores, observada a distribuição igualitária de orientação entre os demais
docentes permanentes do Programa.

 

Art. 16.  Para credenciamento no Programa, o docente visitante deverá ter
�tulação em nível de Doutorado ou equivalente em uma das áreas do Programa ou áreas
afins.

 

Parágrafo único. Será exigido do docente visitante para avaliação de
credenciamento:

I - possuir experiência comprovada em pelo menos uma linha de pesquisa do
Curso;

II - possuir, no mínimo, produção cien�fica conforme estabelecido no inciso II,
do § 1º, do art. 14, deste Regulamento;

III - apresentar documento de liberação, fornecido pela ins�tuição na qual é
vinculado, integral e em período con�nuo de tempo; ou

IV - apresentar contrato de trabalho por tempo determinado com a UFMS ou
por bolsa concedida, para esse fim, por esta ins�tuição ou, ainda, por agência de fomento.

 

Art. 17.  O docente visitante poderá orientar no máximo três alunos
simultaneamente no Programa.

 

Art. 18.  Para credenciamento no Programa, o docente colaborador deverá ter
�tulação em nível de Doutorado ou equivalente, em uma das áreas do Programa ou áreas
afins, sendo admi�da a solicitação de credenciamento de bolsistas de pós-doutorado e de
Desenvolvimento Cien�fico Regional (DRC), de acordo com legislação superior.

 

§ 1º  O número de docentes colaboradores não poderá ultrapassar o limite de 
trinta por cento do Quadro Permanente.

 

§ 2º  Será exigido do docente colaborador:
27/02/2019
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I - possuir experiência comprovada em pelo menos uma linha de pesquisa do
Curso;

II - possuir, no mínimo, produção cien�fica conforme estabelecido no inciso II,
do § 1º, do art. 14, deste Regulamento; e

III - atender as solicitações listadas no inciso III do § 1º, e no § 2º do art. 14,
deste Regulamento.

 

Art. 19.  Ao docente colaborador será permi�da a orientação simultânea de, no
máximo, três alunos no Programa.

 

Art. 20.  Fica es�pulado que na úl�ma reunião do Colegiado de Curso de cada
ano, todos os docentes que possuírem um IndProd menor do que 1,25 (um vírgula vinte e
cinco), somadas as produções dos úl�mos dois anos (ano corrente e ano anterior ao da
reunião), contabilizado até o dia primeiro de dezembro do ano corrente, e calculado
conforme estabelecido no art. 14, serão descredenciados do Programa.

 

§ 1º  O Colegiado de Curso deverá indicar um novo orientador para o(s) aluno
(os) orientado(s) anteriormente pelo docente descredenciado.

 

§ 2º Havendo interesse do Colegiado de Curso, respeitado o limite máximo de
trinta por cento de docentes colaboradores, o docente permanente que não atender ao
estabelecido no caput deste ar�go poderá sofrer mudança de categoria para docente
colaborador, exclusivamente para terminar suas orientações em andamento, devendo ser
descredenciado do Programa logo após a defesa de seus alunos.

 

§ 3º  O docente colaborador ou visitante que não atender ao estabelecido no
caput deste ar�go, poderá se manter vinculado ao Programa em sua atual categoria,
exclusivamente para terminar suas orientações em andamento, devendo ser descredenciado
do programa logo após a defesa de seus alunos.

 

Art. 21.   Além das atribuições definidas nas Normas para Pós-Graduação
stricto sensu da UFMS, são atribuições do Professor Orientador:

I - estabelecer o programa de estudos do aluno, verificar o desenvolvimento
deste programa e acompanhar a elaboração da Dissertação;

II - informar ao Colegiado de Curso, sempre que requisitado, o
desenvolvimento dos trabalhos de seu orientando, manifestando apreciação sobre o seu
aproveitamento de acordo com o formato estabelecido pelo Colegiado de Curso;

III - solicitar ao Colegiado de Curso a sua subs�tuição no trabalho de orientação
em virtude de ausência prolongada, ou de outros impedimentos, detalhando as razões da
solicitação;

IV - comunicar, ao fim de cada ano le�vo, o número de alunos que poderá
orientar; e

V - zelar para que seus orientandos concluam o Curso dentro do prazo
estabelecido nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.
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§ 1º  Compete ao Professor Orientador solicitar o agendamento de exame de
qualificação e de defesa de trabalho final.

 

§ 2º  O Professor Orientador poderá submeter à aprovação do Colegiado de
Curso o requerimento de par�cipação de pesquisadores-doutores, vinculados ou não ao
Programa, na condição de Coorientadores.

 

Art. 22.  Para o recredenciamento de docentes nos Cursos, respeitar-se-ão as
mesmas regras exigidas para credenciamento.

 

Art. 23.  O docente credenciado nos Cursos somente estará apto a orientar um
aluno no Curso de Doutorado após ter concluído pelo menos uma orientação de Mestrado
em um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecido pela Capes.

 

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

 

Art. 24.  O aluno regular deverá obter para diplomação, no mínimo, vinte e seis
créditos em a�vidades do Curso de Mestrado, e quarenta créditos em a�vidades do Curso de
Doutorado.

 

Parágrafo único. Os créditos serão distribuídos conforme a Estrutura Curricular
do Curso.

 

Art. 25.  As a�vidades que compõem a Estrutura Curricular dividem-se em:

I - disciplinas, classificadas em obrigatórias ou opta�vas, compreendendo o
conjunto de a�vidades e estudos correspondentes ao programa didá�co.

II - elaboração e defesa de Dissertação para o Curso de Mestrado e elaboração
e defesa de Tese para o Curso de Doutorado.

 

Art. 26.  Cada a�vidade terá um valor expresso em créditos, correspondendo
cada crédito a quinze horas de aula.

 

Parágrafo único. A regra de atribuição do conceito resultante é definida pelo
professor da disciplina, baseada na média geral das avaliações e deve constar explicitamente
no Plano de Ensino da disciplina aprovado pelo Colegiado de Curso.

 

 

CAPÍTULO V

DA ADMISSÃO
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Art. 27.  O ingresso nos Cursos de Mestrado e Doutorado dar-se-á mediante
aprovação do candidato em Processo Sele�vo regulado por Edital de Seleção.

 

§ 1º  A organização, realização e elaboração do Edital de Seleção serão de
responsabilidade da Comissão de Seleção composta de professores de cada Curso, cons�tuído
pelo Colegiado de Curso.

 

§ 2º  O Edital de Seleção de que trata este Regulamento deverá ser publicado
no Bole�m Oficial da UFMS e divulgados nos portais da UFMS, na internet, e o seu extrato em
pelo menos um jornal de grande circulação.

 

§ 3º  O resultado final do Processo Sele�vo, após decisão de todos os recursos
interpostos, será homologado pelo Colegiado de Curso, e divulgado na Secretaria e no site do
Programa. 

 

Art. 28.  Os candidatos estrangeiros poderão ser admi�dos em processo
sele�vo normal ou exclusivo, ou ainda por meio do Programa de Estudante-Convênio de Pós-
Graduação (PEC/PG).

 

§ 1º  A admissão de candidatos estrangeiros sem visto permanente será
admi�da desde que seguidas as instruções do Edital.

 

§ 2º  Não será solicitada a revalidação do diploma estrangeiro do candidato
caso ele seja selecionado pelo Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC/PG).

 

CAPÍTULO VI

DA MATRÍCULA

 

Art. 29.  A matrícula dos aprovados no Processo Sele�vo dar-se-á mediante os
requisitos estabelecidos no Edital de Seleção.

 

Art. 30.  As matrículas dos alunos regulares serão efetuadas semestralmente,
mediante requerimento ao Coordenador de Curso, em datas es�puladas pelo Calendário
Acadêmico da Pós-Graduação.

 

§ 1º  O aluno deverá efetuar matrícula em todos os semestres durante o Curso,
mesmo que já tenha completado todos os créditos exigidos em disciplinas.

 

§ 2º  No requerimento de matrícula, deverá constar a anuência do Orientador,
a quem caberá sugerir as disciplinas a serem cursadas pelo seu orientando.
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§ 3º  A aceitação do candidato por parte de um Orientador é condição
indispensável para matrícula.

 

§ 4º  Deferido o requerimento de matrícula, pelo Colegiado de Curso, a
matrícula será efe�vada na Secretaria do Programa.

 

§ 5º  O período, o horário, o local e a documentação necessária para matrícula
serão especificados na Secretaria do Programa e mediante publicação em sua página na
internet, em observância ao Calendário Acadêmico da UFMS.

 

§ 6º  Após a matrícula, o aluno estará sujeito às normas estabelecidas neste
Regulamento e demais normas superiores.

 

Art. 31.  Poderá ser admi�da a matrícula de alunos especiais em disciplinas
obrigatórias e/ou opta�vas, de acordo com a disponibilidade de vagas, obedecidas as Normas
para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS e com anuência do professor que ministrará a
disciplina.

 

Art. 32.  O aluno matriculado deverá manter atualizados, na Secretaria do
Programa, seus dados pessoais, meios de contato e seu endereço até o final dos estudos.

 

Parágrafo único. É de obrigação do aluno manter atualizado seu Currículo
La�es.

 

Art. 33.  Os alunos deverão observar, na lista de oferta de disciplinas de cada
semestre, as a�vidades nas quais devem matricular-se.

 

Parágrafo único. A data de início das aulas será publicada e divulgada na
Secretaria do Programa e em sua página na internet, de acordo com o Calendário Acadêmico
da UFMS.

 

Art. 34.  O cancelamento de matrícula em uma disciplina será concedido por
solicitação do aluno à Secretaria do Programa via formulário específico com anuência do
orientador, no prazo máximo de até o dia ú�l anterior ao início do período le�vo fixado pelo
Calendário da Pós-Graduação vigente.

 

Art. 35.  O reingresso ao Curso obedecerá ao previsto nas Normas para Pós-
Graduação stricto sensu da UFMS.

 

CAPÍTULO VII

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA
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Art. 36.  O sistema de avaliação e frequência respeitará ao disposto nas Normas
para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS.

 

Parágrafo único. Em caso de doença que impeça o aluno de a�ngir o limite
mínimo de frequência, de acordo com a legislação específica vigente, ser-lhe-á permi�do
compensá-la por meio de a�vidades estabelecidas pelo responsável da disciplina.

 

Art. 37.  Até o término do segundo semestre le�vo, o aluno deverá enviar ao
Colegiado de Curso, via Secretaria, documento constando o �tulo do projeto de sua tese de
doutorado ou de dissertação de mestrado com anuência do orientador, de acordo com o
modelo do documento disponível no site do Programa.

 

Art. 38.  O desligamento de alunos obedecerá ao previsto nas Normas para
Pós-Graduação stricto sensu.

 

Parágrafo único. Também será desligado do Programa o aluno que:

I - não efetuar a matrícula em cada semestre le�vo;

II - não cumprir qualquer a�vidade dentro dos prazos estabelecidos neste
Regulamento;

III - não cumprir os créditos em disciplinas dentro dos prazos máximos de vinte
e quatro meses para o Mestrado e quarenta e oito meses para o Doutorado;

IV - não realizar o Exame de Qualificação dentro do prazo máximo de dezoito
meses para o Curso de Mestrado e trinta meses para o Curso de Doutorado; ou

V - não concluir o Curso de Mestrado no prazo máximo de trinta meses e o
Curso de Doutorado no prazo máximo de sessenta meses;

 

Art. 39.  O aluno regular deverá demonstrar suficiência em Língua Inglesa.

 

§ 1º  O Exame de Suficiência poderá ser uma das etapas classificatórias do
Processo Sele�vo, a critério da Comissão de Seleção e do Colegiado de Curso.

 

§ 2º  As regras para a realização deste exame serão descritas no edital de
seleção.

 

Art. 40.  O aluno regular que desejar sair para período “sanduíche” em outras
Ins�tuições de Ensino e/ou Pesquisa, no País ou no exterior, deverá, antes de sua saída:

I - ter cumprido todos os créditos exigidos em disciplinas;

II - ter sido aprovado no Exame de Qualificação;

III - ter sido aprovado no Exame de Suficiência de Língua Inglesa; e

IV - ter anuência do Colegiado de Curso.

 

Parágrafo único. O aluno deverá retornar as a�vidades na UFMS pelo menos
seis meses antes do término do prazo máximo do seu Curso. 27/02/2019

BS N° 6988
Pg. 13



26/02/2019 SEI/UFMS - 1061322 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1351366&infra_siste… 11/18

 

CAPÍTULO VIII

DOS REQUERIMENTOS

 

Art. 41.  Além do previsto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da
UFMS, o aluno poderá realizar os seguintes requerimentos:

I - requerimento de aproveitamento de crédito;

II - requerimento para alteração do prazo de exame de qualificação, com
anuência do orientador; e

III - requerimento para alteração de prazo de curso, com anuência do
orientador.

 

Art. 42.  A critério do Colegiado de Curso, ouvido o Professor Orientador,
poderão ser aproveitados créditos ob�dos em outro Programa de Pós-Graduação,
recomendado pela Capes, ou por força de convênio, desde que a atribuição de créditos não
ultrapasse setenta por cento do total de créditos exigidos em disciplinas no Curso.

 

§ 1º  Os créditos poderão ser aproveitados apenas nos casos em que o aluno
tenha ob�do, no mínimo, conceito “B” ou equivalente.

 

§ 2º  No caso de aproveitamento de disciplinas não constantes na Estrutura
Curricular do Curso, o orientador deverá enviar ao Colegiado de Curso as jus�fica�vas sobre a
importância destas para o desenvolvimento do trabalho do aluno.

 

Art. 43.  O aluno poderá solicitar ao Colegiado de Curso, com anuência do
orientador, o trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas, desde que não tenha
sido ultrapassado período maior que vinte e cinco por cento da duração da disciplina, a contar
da data de início.

 

Parágrafo único. Durante o curso, poderá ser concedido trancamento de
matrícula somente uma vez na mesma disciplina.

 

Art. 44. O trancamento geral de matrícula só poderá ocorrer por mo�vo
jus�ficado, nos casos em que fique comprovado o impedimento involuntário do aluno para
exercer suas a�vidades acadêmicas.

 

§ 1º  Durante o Curso poderá ser concedido apenas um trancamento geral de
matrícula, por período não superior a seis meses, exceto por razões de saúde.

 

§ 2º  A pós-graduanda poderá usufruir, além do prazo es�pulado no § 1º deste
ar�go, de cento e vinte dias de Licença Maternidade.
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§ 3º  Será permi�do o cancelamento do trancamento de matrícula a qualquer
momento a pedido do aluno.

 

CAPÍTULO IX

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DAS DEFESAS DE TESE E DISSERTAÇÃO

 

Art. 45.  O Exame de Qualificação constará da análise de boneco da Dissertação
de Mestrado ou Tese de Doutorado, e obedecerá ao previsto nas Normas para Pós-Graduação
stricto sensu da UFMS.

 

Parágrafo único. O Exame de Qualificação terá dois momentos:

I - Seminário, apresentado pelo aluno, com duração máxima de quarenta e
cinco minutos, sobre o boneco da dissertação ou tese; e

II - arguição por parte da Banca Examinadora.

 

Art. 46. Contando o tempo de matrícula regular, excluindo-se o tempo de
trancamento geral de matrícula e de licença maternidade, os prazos regulares para a
realização do Exame de Qualificação são:

I - dezoito meses para o curso de Mestrado; e

II - trinta meses para o curso de Doutorado.

 

§ 1º   Excepcionalmente, perante a apresentação ao Colegiado de Curso de
razões amplamente jus�ficadas, o prazo máximo para realização do exame de qualificação
poderá ser prorrogado pelo período máximo de três meses, excluindo-se os períodos de
trancamento geral de matrícula e de licença maternidade.

 

§ 2º   A solicitação a que se refere o § 1º deverá ser enviada à Secretaria do
Programa, pelo aluno, com anuência do Orientador, com antecedência mínima de trinta dias
do término do prazo regular para a realização do Exame de Qualificação.

 

Art. 47.  Para estar apto a realizar o Exame de Qualificação, o aluno deverá ter
cumprido a totalidade dos créditos em disciplinas obrigatórias e ter sido aprovado no Exame
de Suficiência de Língua Inglesa.

 

Art. 48.  O Professor Orientador deverá requerer o Exame de Qualificação de
aluno sob sua orientação ao Colegiado de Curso, via Secretaria, mediante entrega de
formulário específico, disponível no site no Programa, e de uma cópia em formato digital
(PDF) do trabalho.

 

§ 1º  Deverá ser respeitado o prazo mínimo de trinta dias entre o requerimento
do Exame de Qualificação e sua proposta de data de Exame.

 

§ 2º  Será de responsabilidade do orientador o envio das cópias impressas ou
digitais do trabalho aos demais membros da banca do Exame de Qualificação.

27/02/2019
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§ 3º  O Colegiado de Curso, ouvido o orientador, decidirá sobre a abertura
pública do Exame de Qualificação.

 

Art. 49.  Consideradas as sugestões do professor orientador, a Banca
Examinadora do Exame de Qualificação deverá ser designada pelo Colegiado de Curso, sendo
que todos os membros deverão ser possuidores do �tulo de doutor ou equivalente.

 

§ 1º  A Banca Examinadora de Qualificação de Mestrado deverá ser composta
por, no mínimo, três membros �tulares e um suplente.

 

§ 2º  A Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado deverá ser composta
por no mínimo três membros �tulares, sendo pelo menos um deles não vinculado ao curso, e
por dois suplentes, um interno e um externo ao programa.

 

§ 3º  A Banca Examinadora do Exame de Qualificação emi�rá o parecer de
aprovado ou reprovado.

 

§ 4º  As decisões da Banca Examinadora serão tomadas por maioria simples de
voto.

 

§ 5º  O aluno que for reprovado deverá prestar novo Exame no prazo máximo
de sessenta dias, sendo o orientador responsável pelo requerimento de nova data de exame.

 

§ 6º  O aluno reprovado poderá repe�r, uma única vez, o Exame de
Qualificação, e se reprovado uma segunda vez, será desligado do programa.

 

Art. 50.  A defesa de Tese para o Curso de Doutorado e de Dissertação para o
Curso de Mestrado é a fase final do respec�vo Curso e somente poderá ser requerida pelo
orientador ao Colegiado de Curso, via secretaria, após o aluno ter cumprido as seguintes
exigências:

I - ter sido aprovado no Exame de Qualificação;

II - ter cumprido todos os créditos exigidos em disciplinas;

III - ter entregue um exemplar em formato digital (PDF) da Tese ou da
Dissertação na Secretaria do Programa com, pelo menos, trinta dias de antecedência da data
requerida para a apresentação do trabalho final; e

IV - para o curso de Doutorado, além de cumprir as demais exigências, o aluno
deverá possuir publicação, ou carta de aceite, de ar�go cien�fico em revista com Qualis
mínimo “B1” na área de Materiais ou correlata, sobre o tema tratado na Tese.

 

§ 1º  Caso a revista tratada no inciso IV não possua Qualis na área de Materiais,
o aluno deverá solicitar ao Colegiado de Curso, via formulário específico, a classificação
equivalente da revista.
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§ 2º  Em casos excepcionais, a defesa de Tese ou Dissertação pode ser
requerida pelo Coorientador ou pelo Colegiado de Curso.

 

§ 3º  Será de responsabilidade do Orientador o envio das cópias impressas ou
digitais do trabalho final aos demais membros da Banca Examinadora.

 

Art. 51. Os trabalhos finais, incluindo Dissertações de Mestrado e Teses de
Doutorado, deverão ser redigidos em Língua Portuguesa.

 

§ 1º  A critério do Colegiado de Curso, poderão ser aceitas Dissertações e Teses
redigidas em idiomas estrangeiros devendo, estas, contudo, incluir ao início do volume
substancial resumo em Língua Portuguesa, que evidencie os obje�vos da obra, os métodos
u�lizados no seu desenvolvimento, os resultados e as conclusões ob�das, destacando o que é
apresentado em cada capítulo redigido.

 

§ 2º  As Dissertações e as Teses deverão ser baseadas no formato tradicional,
contendo, mas não limitadas a:

I - �tulo;

II - introdução;

III - obje�vos;

IV - materiais e métodos;

V - resultados e discussão;

VI - conclusões e/ou considerações finais; e

VII - referências.

 

Art. 52.  A defesa far-se-á na forma tradicional perante apresentação do
trabalho final por seu autor, em sessão pública, diante de uma Banca Examinadora aprovada
pelo Colegiado de Curso,.

 

§ 1º A Banca Examinadora de Mestrado deverá ser composta pelo Professor
Orientador, que a presidirá, opcionalmente pelo Coorientador, caso exista, e, no mínimo, por
dois outros membros �tulares, sendo pelo menos um deles não pertencente ao Quadro da
UFMS, e por dois suplentes, um interno e um externo ao programa, todos com �tulo de
doutor ou equivalente.

 

§ 2º A Banca Examinadora de Doutorado deverá ser composta pelo Professor
Orientador, que a presidirá, opcionalmente pelo Coorientador, caso exista, e, no mínimo, por
quatro outros membros �tulares, dos quais ao menos um vinculado ao Curso e pelo menos
dois não vinculados a ele, e, dentre esses úl�mos, ao menos um externo à UFMS, e por dois
suplentes, um interno e um externo ao Programa.

 

§ 3º  O membro externo à UFMS deverá ser, preferencialmente, bolsista em
produ�vidade (PQ) ou desenvolvimento tecnológico (DT) do CNPq, ou com perfil equivalente.
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§ 4º  Será admi�do a par�cipação dos membros externos por vídeo
conferência, sendo de responsabilidade do orientador solicitar a u�lização de equipamentos
necessários para tal no ato do requerimento da defesa.

 

§ 5º  No caso de impossibilidade orçamentária, a exigência de membro �tular
não pertencente ao Quadro da UFMS poderá ser subs�tuída por membro não vinculado ao
Programa.

 

§ 6º  Na impossibilidade da par�cipação in loco do orientador, esse deverá ser
subs�tuído na defesa pelo coorientador, caso exista, ou por outro professor credenciado no
curso, mediante sua indicação e aprovação do Colegiado, e este passará a presidir a banca.

 

§ 7º  Diante de jus�fica�va fundamentada do Orientador, e desde que
aprovada pelo Colegiado de Curso, a defesa poderá ocorrer em sessão fechada, nos casos que
envolvam inovação tecnológica, potencial de proteção intelectual ou propriedade industrial.

 

Art. 53.  Após avaliação, a Banca Examinadora emi�rá o parecer de aprovação,
aprovação com revisão ou reprovação.

 

§ 1º  As decisões da Banca Examinadora serão tomadas por maioria simples de
voto.

 

§ 2º No caso de aprovação, a homologação fica condicionada à entrega do
trabalho defini�vo à Coordenação de Curso,  via Secretaria, no prazo de trinta dias.

 

§ 3º  No caso de aprovação com revisão, a homologação ficará condicionada à
apresentação defini�va do trabalho revisado à Coordenação do Programa de Curso, via
Secretaria, com a devida aprovação do orientador, no prazo máximo de trinta dias, e sem
necessidade de uma nova defesa.

 

§ 4º  No caso de reprovação, o aluno será desligado do Curso.

 

Art. 54. Terminada a avaliação será lavrada ata para ser encaminhada ao
Colegiado de Curso, para homologação do resultado.

 

Parágrafo único. A versão defini�va do trabalho final deverá ser entregue na
Secretaria do Programa, dentro do prazo máximo de trinta dias a contar da data da defesa,
em um exemplar impresso e outro em formato digital (PDF).

 

Art. 55.  O aluno regular concluinte do Curso de Mestrado, de acordo com as
Normas para Pós-Graduação stricto sensu, fará jus ao �tulo de Mestre em Ciência dos
Materiais pela UFMS.

 
27/02/2019

BS N° 6988
Pg. 18



26/02/2019 SEI/UFMS - 1061322 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1351366&infra_siste… 16/18

Art. 56.  O aluno regular concluinte do curso de Doutorado, de acordo com as
Normas para Pós-Graduação stricto sensu, fará jus ao �tulo de Doutor em Ciência dos
Materiais pela UFMS.

 

CAPÍTULO X
DA CONCESSÃO DE BOLSAS

 

Art. 57.  As Bolsas do Programa serão distribuídas aos alunos regularmente
matriculados nos Cursos de Mestrado ou Doutorado, mediante disponibilidade, respeitadas
as regras vigentes da CAPES e da UFMS.

 

§ 1º  A organização, realização e elaboração de Edital do Processo
Classificatório para recebimento de Bolsa serão de responsabilidade da Comissão de Bolsas,
composta de professores do Programa designada pelo Colegiado de Curso.

 

§ 2º  As Bolsas serão distribuídas observando-se a classificação dos candidatos
em processo realizado pela Comissão de Bolsas.

 

§ 3º  As Bolsas serão distribuídas iniciando-se pelas do CNPq (quando houver),
depois Capes (cota do Programa, quando houver) e, na sequência, da Propp/UFMS (quando
houver).

 

§ 4º  A critério da Comissão de Bolsas, poderão ser u�lizadas as notas ob�das
no processo sele�vo de alunos regulares para classificação dos alunos para recebimento de
bolsa, desde que as regras sejam norma�zadas e publicadas anteriormente à data de abertura
das inscrições do processo sele�vo de alunos regulares.

 

§ 5º  O processo de classificação para recebimento de Bolsa será realizado uma
única vez por ano le�vo, e a lista de classificação para Bolsas valerá até o úl�mo dia do mês
anterior ao do novo processo classificatório para recebimento de Bolsa.

 

§ 6º  Alunos regularmente matriculados nos Cursos, não bolsistas, caso
pleiteiem receber Bolsa nos anos subsequentes, deverão par�cipar do processo de
classificação e, caso venha a receber a Bolsa, esta terá vigência até que se completem, no
máximo, vinte e quatro meses, a par�r do primeiro ingresso como aluno regular no Curso de
Mestrado, e de quarenta e oito meses, para o Curso de Doutorado.

 

Art. 58.  As Bolsas serão concedidas pelo prazo máximo de doze meses,
podendo ser renovadas.

 

§ 1º  A renovação, ou o cancelamento, será decisão da Comissão de Bolsas,
cujo parecer deverá ser comunicado ao Colegiado de Curso, observados os critérios
especificados neste ar�go.
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§ 2º  A renovação da Bolsa dependerá de acompanhamento da Comissão de
Bolsas do Programa, que deverá emi�r um parecer favorável ou desfavorável, contendo
jus�fica�vas substanciadas nos seguintes critérios:

I - análise do parecer do Orientador;

II - análise do Relatório de Acompanhamento Anual que deverá conter:

a) data da matrícula como aluno regular e da concessão da Bolsa;

b)  descrição da fase do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa nos úl�mos
doze meses;

c) cronograma contendo as a�vidades a serem desenvolvidas referentes ao
Projeto de Pesquisa e o planejamento de disciplinas a cursar nos próximos doze meses;

d) primeira página ou carta de aceite de ar�gos publicados/subme�dos pelo
aluno; e

e) par�cipação em eventos cien�ficos, tais como encontros, congressos e
reuniões de cunho nacional ou internacional, desde que seja consoante com a área de
pesquisa do Programa.

III - desempenho (notas e frequência) nas disciplinas já cursadas.

 

§ 3º  O parecer do Orientador e o Relatório de Acompanhamento Anual
deverão ser apresentados à Comissão de Bolsas, via secretaria do Programa, no prazo máximo
de onze meses a contar da data de concessão da bolsa.

 

§ 4º  A Comissão de Bolsas terá prazo máximo de trinta dias, após recebimento
da documentação, para emi�r o parecer que se refere o § 1º.

 

§ 5º  Será imediatamente cancelada a Bolsa do aluno que ob�ver parecer
desfavorável no relatório de acompanhamento.

 

§ 6º  erá automa�camente cancelada a Bolsa do aluno que não apresentar o
relatório supracitado.

 

§ 7º  O bolsista que não realizar o Exame de Qualificação dentro do prazo
máximo estabelecido neste Regulamento terá a Bolsa cancelada.

 

§ 8º Será imediatamente cancelada a Bolsa do discente que ob�ver uma
reprovação em disciplina, por conceito ou frequência insuficiente.

 

§ 9º  À critério da Comissão de Bolsas, poderá ser cancelada a Bolsa do aluno
que apresentar dois conceitos “C” em a�vidades e/ou disciplinas.

 

Art. 59.  O desenvolvimento de a�vidade profissional remunerada pelo aluno
bolsista só será permi�do nos casos autorizados pelas agências de fomento, com o aval do
Orientador e, na sequência, da Comissão de Bolsas e do Colegiado de Curso.
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Parágrafo único. A Bolsa deverá ser imediatamente cancelada, a qualquer
tempo, reservado o direito de ampla defesa, mediante constatação de omissão de vínculo
emprega�cio pelo aluno.

 

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 60.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito
de sua competência.

 

Art. 61.  Fica revogada a Resolução nº 91, de 5 de abril de 2018.

 

Art. 62.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos
para as turmas que ingressarem a par�r do primeiro semestre do ano le�vo de 2019.

 

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR

 

Documento assinado eletronicamente por Nalvo Franco de Almeida Junior, Pró-
Reitor(a), em 25/02/2019, às 19:03, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1061322 e o código CRC B8D929AD.

 

CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000073/2019-57 SEI nº 1061322
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