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Resolução PPGEE Nº 04/2019
Requ eri m ent os e cri t éri os par a apre sent açã o de Ex am es de Q ual i f i cação, Def esa s
de Di ssert ação e D ef esa s de T e se do s al uno s do Pro gram a de Pó s-G radu ação em
Engen hari a El ét ri ca da Escol a de En gen hari a da UF MG (PPG EE/ UF MG ).

O Colegiado do PPGEE, no uso de suas atribuições regulamentares ,
v isando estabelecer critérios para a realização de Exames de Qualificação
e Defesas de Dis sertação e Tese pelos seus alunos reso lv e:
Art. 1º - O aluno de Doutorado que se submeta à defesa pública do Exame
de Qualificação até o 24º (v igésimo quarto) mês contados a partir de sua
matrícu la in icia l no Doutorado, poderá realizar a segunda tentativ a, caso
não tenha sido aprov ado na primeira tentativ a, num prazo máximo de 30
(tr inta) meses, contados a partir de su a matrícu la in ic ial no curso, sendo
que todos os requis itos de créd itos de disc ip linas dev em ter s ido
cumpridos até a data do Exame de Qualificação, conforme prev isto no
Regulamento do PPGEE .
Parágrafo primeiro - O a luno bols ista que se submeta ao Exame de
Qualificação após o 24º (v igésimo quarto) mês contado a partir de sua
matrícu la in ic ial no Doutorado poderá ter sua Bolsa de Estudo cancelada
imedia tamente, conforme reso lução específica do PPGEE que estabe lece
critérios para manutenção de bolsas de estudos.
Parágrafo segundo - Em caso de reprov ação na defesa do Exame de
Qualificação, o(a) estudante, com a anuência de seu(sua) orientador(a),
poderá submeter-se para nova defesa do Exame de Qualificação; o que
dev erá ocorrer no prazo máximo de 30 (tr inta) meses contados a partir do
seu ingresso no Programa.
Parágrafo terceiro - No caso de reapresentação do Exame de
Qualificação, dev e-se buscar, na medida do possív el, a mesma
composição da banca examinadora da prime ira apresentação do Exame
de Qualificação; considerando que ele tenha ocorrido de fato .
Parágrafo quarto - O(A) a luno(a) do Curso de Doutorado que não obtiv er
sua aprov ação no Exame de Qualificaç ão no prazo máximo de 30 (trinta)
meses será desligado do Programa.
Art. 2º - Para fins de av aliação pelo Colegiado do PPGEE , o(a) estudante
dev erá cumprir todas condições presentes no Regulamento do Programa
para submeter a sua solic itação de defesa fina l de D issertação, ou Tese,
bem como comprovar a qualidade do trabalho de pesquisa desenv olv ido
por meio de:
a) caso seja a luno(a) do Curso de Mestrado: apresentar a publicação, ou
aceite final para publicação, de trabalho completo em congresso científico
nacional, internac ional,ou artigo completo submetido e com a primeira
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rev isão de periódico cien tífico indexado Qualis A ou Qualis B da CAPE S ,
na sua área de atuação em pesquisa , o u SJR≠0;
b) caso seja aluno(a) do Curso de Doutorado, apresentar a publicação, ou
aceite final para publicação, de artigo em periód ico c ientífico indexado
Qualis A ou Qualis B1/B2 da CAPES na sua área de atuação em pesquisa,
ou com Fator de Impac to JCR.
Art. 3º - Os prazos máx imos para apresentação da defesa fina l pública de
Dissertação de Mes trado e de Tese de Doutorado são de 24 (v inte e
quatro) e 48 (quarenta e oito) meses, respectiv amente, contados a partir
do ingresso do(a) a luno(a) no Programa.
Parágrafo prime iro - Nos casos em que as condições defin idas no A rt. 2º
desta Resolução não forem cumpridas dentro dos prazos estipulados no
caput desse artigo, o(a) orientador(a) do(a) estudante dev erá apresentar
justifica tiv a, cuja per tinênc ia será av aliada pelo Co legiado do PP GEE,
para que seja concedida prorrogação do prazo para apresentação da
defesa fina l de Disser tação de Mes trado ou Tese de Doutorado, dentro
dos limites estabelec idos pelas Norm as Gerais de Pós-Graduação da
UFMG.
Parágrafo segundo - O prazo para defesa pública de Tese de Doutorado
observ ará, estritamente, a data de ingresso do(a) estudante no Programa
em função do processo se letiv o em flux o contínuo.
Art. 4º - D isposições trans itór ias :
Parágrafo único - Es ta reso lução se aplica aos alunos cu ja pr imeira
matrícu la no PP GEE seja superior a 1º de janeiro de 2017.
Art. 5º – Os casos não prev istos e outras demandas, não tratados nesta
resolução, serão analisados caso a caso pelo Colegiado do PPGEE da
EEUFMG.
Art. 6º - Rev ogam-se as dispos ições anteriores.
A presente reso lução entra em v igor a p artir desta data .
Belo Hor izonte, 04 de setembro de 2019
Prof. Lu is Antonio Aguirre
Coordenador do Programa de Pós-Grad uação em Engenharia Elé tr ica
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