
 

 

RESOLUÇÃO Nº 03/2018, DE 11 DE JULHO DE 2018. 

 

Estabelece critérios para mudança de nível de 

Mestrado para Doutorado do Programa de Pós-

graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da 

Escola de Engenharia da UFMG 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares — (PCTN), no 

uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE: 

Art. 1º – O Colegiado do PCTN deve deliberar sobre solicitações de mudança de 

nível de mestrado para doutorado de alunos regularmente matriculados no curso e que 

tenham tido desempenho excepcional. 

§ 1º – Considera-se com desempenho excepcional o estudante que: 

I – obtiver média de notas igual ou superior a 85 (oitenta e cinco) nos semestres 

cursados; 

II – estiver trabalhando ativamente em projeto de pesquisa considerado, pelo 

orientador, como de nível adequado ao doutorado; 

III – possuir resultados preliminares que indiquem possibilidade de conclusão, 

com sucesso, do projeto proposto. 

§ 2º – A solicitação somente poderá ser feita após um período mínimo de 12 

(doze) e máximo de 16 (dezesseis) meses de ingresso no curso de mestrado, e após 

cumprimento dos créditos mínimos exigidos no curso de mestrado. 

§ 3º – No processo de transferência de nível é obrigatória a defesa da 

dissertação. 

§ 4º – A defesa da dissertação, a que se refere o § 3º, deverá ocorrer até o 18º 

mês de curso, incluindo nesta contagem o mês de ingresso do aluno no Mestrado. 

§ 5º – A solicitação deverá ser instruída com os seguintes documentos: 

I – Requerimento do aluno com anuência do orientador de mestrado; 

II – justificativa circunstanciada do aluno interessado; 

III – concordância e manifestação do novo orientador se diverso do atual; 

IV – histórico escolar do curso de mestrado; 
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V – cópia do plano de tese; 

VI – cópia da dissertação; 

VII – cópia de um trabalho apresentado e publicado em congresso na área.  

Art. 2º – Para fins de avaliação do plano de tese o Colegiado do curso nomeará 

uma Comissão de Avaliação, composta de no mínimo 3 (três) membros, sendo pelo 

menos um membro pertencente ao corpo docente do programa e pelo menos um 

membro externo ao curso.   

Art. 3º – A Comissão de Avaliação reunir-se-á em data estipulada pelo 

Colegiado, para proceder ao julgamento do plano de tese do candidato à mudança de 

nível.  

§1º – O julgamento será composto por duas etapas sendo a) avaliação do plano 

de tese; b) defesa oral do plano de tese.  

§2º – Os critérios de avaliação de cada etapa constantes do §1º serão conforme 

estabelecidos no Edital de seleção do PCTN vigente no ano. 

§3º – A Comissão atribuirá nota final de 0 a 100. Terminado o julgamento, o 

presidente da Comissão lavrará ata que será assinada por todos os membros. A ata do 

julgamento será submetida à homologação do Colegiado. 

§4º – Será considerado aprovado à mudança de nível o candidato que obtiver no 

mínimo 80 pontos da Comissão de Avaliação do plano de tese e for aprovado na defesa 

da dissertação.  

Art. 4º – Estudantes transferidos para o Doutorado por mudança de nível 

deverão cumprir os seguintes prazos: a) Exame de qualificação: até 30 meses do início 

do curso de Mestrado; b) Defesa da tese: até 60 meses do início do curso de Mestrado.   

Art. 5º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado do PCTN. 
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