MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
RESOLUÇÃO CONSEPE N.o 31, DE 03 DE MAIO DE 2010.
Dispõe sobre aprovação do Regimento Interno do Programa de PósGraduação em Física Ambiental do Instituto de Física da Universidade
Federal de Mato Grosso

o

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade
Federal de Mato Grosso. no uso de suas atribuições legais e estalutárias. e

CONSIDERANDO o que consta no Processo n.o 23 108.043220109-7, 17/10CONSEPE;
CONSIDERANDO a deci são do plenário em sessão realizada no dia 03 de maio
de 20 10;

RESOLVE:

Artigo 1°. Aprovar o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação
Em Física Ambiental do Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso,
composto de 102 artigos, distribuídos XI Capítu los, que com esta Resolução é publicado.
Artigo 2° - Esta Resolução entrará em vigor nesta data, ficando revogadas as
disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, em Cuiabá, 03 de maio de 2010.

Francisco José Dutra Souto
Presidente em exercício do CONSEPE
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FíSIC A AMBIE N T AL

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM FÍSICA AMBIENTAL DO INSTITUTO DE FÍSICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MA TO GROSSO
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE DO REGIMENTO
Art. 1°. Estabelecer normas gerai s de organização e funcionamento do
Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental (PPGFA) , do Instituto de Física (IF),
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com dois nívei s de formaçã o
mestrado e doutorado.
§ Único - O Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental
(PPGFA ), em nível de Mestrado e Doutorado pode ser igualmente designado de Curso
de Mestrado em Física Ambiental e Curso de Doutorado em Física Ambiental.

CAPÍTULO 11
DA CONSTITUIÇÃO
Art. 2°. O Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental obedecerá
às dispos ições do Estatuto da UFMT, e da Resolução CONSEPE n°. 05 de 28 de janeiro
de 2008.

§ Único - O Programa de Pós-Graduação em Fís ica Ambiental
obedecerá, também , as legislações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Níve l Superior (CAPES ) nas matérias pertinentes

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Ar!. 3" - O Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental tem por
objetivo a formação de profi ssionais aptos para atuar no ensino e na pesqui sa de alto
nível , e capazes de entender a mecânica de funcionamento dos vari ados ecossistemas
que compõe a região Mato-g rossense, do ponto de vista físico e químico, sua
e ~v~ li {t r ()~ impactos qu e as acões
antrópica causam sobre esses ecoss istemas.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA
Art. 4°. A administração e a coordenação didática da PPGFA são
exercidas por um Coordenador Geral, por Coordenadores de Área de Concentração e
por um co leg iado do programa, presidido pelo Coordenador Geral.
§ ]0. O Co leg iado é co mposto por 5 (cinco) docentes titulares todos
com títu lo de Douto r, escolhidos pelos membros do corpo docente da PPGFA e por 2
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(dois) discente, esco lhidos pe lo corpo discente da PPGFA , sendo um regularmente
matriculado no curso de Mestrado e outro no curso de Doutorado, para um mandato de
2 (dois) anos, pe rmiti da uma recondução de seus membros.
§ 2". A renovação do co legiado não deverá exceder a 50% (ci nqüenta
por cento) de seus membros em um mesmo ano.
§ 3". O corpo docente da PPGFA esco lherá, dentre os membros do
colegiado, o coordenado r ge ral para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma
recondução ou mais , a cri tério do colegiado.
§ 4". O corpo docente da PPGFA escolherá dentre os docentes de cada
área de concentração os respectivos Coordenadores de Área de Concentração para um
mandato de 2 (dois) anos, se ndo permitida uma recondu ção.

§ 5". O Coorde nador Geral esco lherá o Vice-Coordenador dentre os
membros do co legiado

Seção I - Do Colegiado
Art. 5°. A coordenação didático-científica e administrati va do
Programa de Pós-Graduação em Física Amb iental será exercida pelo Co legiado do
Programa.
Ar!. 6°. O Colegiado reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e,
ex trao rdin ari ame nte, quando convocado pelo Coordenador ou por 2/3 (dois terços) de
seus membros.
§ Único Nas reuniões do Colegiado todos os membros terão direito a
voz e voto e, havendo empate, o Coordenador decid irá.

Art. 7". Compete ao Colegiado:
a ) Co laborar com o Coorde nador e o Vice-Coordenador no
dese mpenho de suas at ri buições;
b) Acompanhar todos os trabalhos referentes ao desenvo lvimento do
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c)
Definir e encaminhar prov idências relativas ao processo se letivo
de acesso, à matrícula, às atividades didáticas programadas, exame de qualificação,
defesa de tese e estágio docência;
d ) Decidir sobre questões referentes à vida acadêmica dos alun os,
nos termos regulamentados pelo CONSEPE - matrícula, transferência, aproveitamento
de créditos, representações e recursos dirigidos ao Colegiado, inserção de alunos
especiais em disc iplinas e estágio de docência, dentre ou tras questões;
e)
Estabelecer critérios e constituir comissão para ava li ação da
alocação de bolsas de es tudos junto aos órgãos de fome nto, aprovar sua distribuição e
acompanhar o traba lh o de bo lsis tas;
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f)
Aprovar e propor ao CONSEPE disc iplinas obrigatórias e
optativas, integrantes do currícul o, com as respecti vas emen tas indicativas do conteúdo
programático, cargas horárias, número de créditos e pré-requisitos;
g) Definir, com antecedência necessári a, o elenco de disc iplinas e
respecti vos professo res de Pós-Graduação, com os respectivos horários, a se re m
ofertadas no se mestre subseqüente;
h) Acompanhar os trabalhos docentes, no sentido de avali ar novas
estratég ias de ensino e novas propostas de di sc iplinas;
i)
Acompanhar os trabalhos dos docentes coordenadores de
Seminários e Estágio de Docência;
j)
Aprovar, se mes tralmente, os planos de ensino das di sc iplinas
ofertadas;
k) Deliberar sobre infrações di sciplinares estudanti s, bem como
recursos, refe rentes a assu ntos acadêmicos e/ou admini strativos, e encaminhá-l os,
quando for o caso, aos órgãos competentes ; .
Estabelecer cri térios para preenchimento de vagas para alunos
I)
espec iais em di sciplinas iso ladas do Curso;
m) Aprovar a constituição dos membros efetivos e suplen tes que ,
juntamente com os orientadores, deverão compor as bancas do exame de qualificação e
defesa pública de di ssertação e tese;
n) Propor meios para aumentar a produção dos conhecimen tos dos
docentes e alunos, estimul ando, também, a di vul gação desta produção;
o) Propor critéri os de avaliação sistemática para o credenc iamento e
desc redenciamento de docentes do Curso;
p) Deliberar, preliminarmente, sobre solicitações de inclusão de
novos profe ssores;
q ) Propor o descredenciamento de docentes;
r ) Aprec iar a indicação de professores doutores que não fazem parte
do Curso para exercer ati vidades docentes de co-orientação;
s)
Promover, periodicamente, eventos científicos, est imulando a
participação não so mente de doce ntes e di scentes do Curso, mas também de discentes
da graduação e outros docentes da UFMT e de outras instituições;
t)
Deliberar sobre os casos omi ssos dent ro de suas atribui ções legais
e opi nar sobre quai squer outras matérias de interesse.
u) Colegiado de Curso e por outras instânc ias supe riores.

Seção 11 - Da Coordenação e Vice-Coordenação
Ar!. 08°. O Coo rden ador e o Vice-Coordenador do Programa de PósGraduação em Física Ambiental serão ele itos de acordo com arti go 4° deste regimento
Ar!. 09°. Compete ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

Fís ica Ambiental
a) Co nvocar e presi dir as reuni ões do Colegiado do Cu rso;
b) Cumprir e fazer cumprir as dec isões e disposições legais dos
órgãos superi ores e dos órgãos co legiados pertinentes aos cursos de pós -graduação
sl ric lo sel1SL1 e à pesqui sa em geral;
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c)

Elaborar

a

program ação,

submetendo-a

a

aprovação

do

Co legiado;
d ) Coordenar a execução programáti ca, acompanhando e avaliando
as atividades acadêm ico-adm ini strativas, fiscalizando o c umprimento dos planos de
e nsino, adotando e/ou encaminhando med idas apropriadas ;
e)
Submeter ao Colegiado os planos das disc iplinas o fertadas no
semestre, relató rios e informações pe rtinentes ao planej amento e desenvolvimento de
atividades didáticas ;
f)
En viar à Pró-Reitoria de Ensino Pós-Graduação da UFM T o
cale ndário de ati vidades , de acordo com as instruções desse órgão;
g) Organizar o Plano Se mes tral (ou Anual ) e m articulação co m
o utros c ursos e programas de pós-graduação;
h ) Inte rag ir com outros centros de ensi no e pesquisa, bem como,
ó rgãos financiadores, naci onais e internac io nais;
i)
Exercer a coordenação financeira, dando c iê ncia ao Co leg iado de
C urso;
j)
Preparar os planos de aplicação de recu rsos prove nie ntes da
UFMT ou de agê ncias financiadoras ex te rnas, dando ciê nc ia ao Co leg iado;
k ) Elabo ra r o edital de se leção de alunos, que deverá se r
homo logado pelo Colegiado;
I)
Supervi s io nar o processo de seleção, de ori e ntação da matrÍCula e
dos servi ços de esco la ridade, de acordo co m a siste má ti ca estabelecida pelos órgãos
competentes;
m ) Des ignar comissões, sugeridas pe lo orientador e aprovadas pe lo
Co legiado, para os exame s de quali ficação e defesa de tese;
n ) Adotar, e m casos de urgência, medidas ad referendum do
Co leg iado, subme te ndo-as à ratificação dessa in stâ ncia, na prime ira reun ião
subseqüe nte;
o ) Auxi li ar o professor coorde nado r de Estágio de Docência nos
contatos com os coo rde nadores dos cursos de graduação na defi nição das d isc iplin as
que poderão co nt ar com a participação dos alunos de pós-graduação ma tric ul ados na
disciplina Estágio de Docê ncia;
p) Encaminhar medidas à viabili zação de co ndições necessárias, de
acordo com as regu la mentações da CA PES ;
q ) Representar, qua ndo for necessário o Progra ma de Pós-Graduação
r)
Solicitar aos C hefes dos De parta me ntos e n volvidos, ao Diretor do
Instituto de Física ou à Ad mini stração Central da UFMT, as pro vidê ncias que se fi zere m
necessári as para me lho r fu ncionamento do Mes trado e Do utorado no que diz respei to a
insta lações , equ ipamentos e pessoa l;
s)
Encaminhar à instânc ia pertinente a li stagem das aq ui sições de
mate ri ais e equipamentos, para reg istro de patrimônio de acordo com a legislação
vigenle;

t)
Verificar a necessidade e solici tar às instânc ias co mpetentes, a
c ri ação de salas de a ula, adm ini stração, informática e estudo dos estudantes e outros
espaços físicos e infra-estrutura do Programa;
u) Exe rcer o utras funções e at ribu ições prev istas por este Regime nt o.
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Art. 10. Compete ao Vice-Coordenado r compartilha r as a tri buições da
Coordenação, substituindo o Coordenador em suas ausênci as e imped ime ntos e, em
caso de vacância, a qualq ue r época, completará o mandato do Coordenador.

§ 10 _ Se a vacância ocorrer antes da primeira me tade do mandato, se rá
e leito novo Vice-Coordenador, na fo rma previ sta por es te Reg imento.
§ 2" - Se a vacânc ia ocorrer após a primeira metade do mandato, o
Co leg iado indicará um Vice-Coordenador pro (empare para completar o mandato.
Seção 111 - Da Secretaria
Art. 11. A Secretaria, unidade executo ra dos serviços administrat ivos e
bu rocráticos do Programa, será supervisio nada pelo Coordenador do C urso (e também
pelo Vice-Coordenador) e adm ini strada por um (a) Secretário(a), a que m compe te:
a)

Organizar, coordenar e controla r o s

trabalhos

ine re ntes à

Secretaria;
b) M anter atu alizadas as devidas a no tações refere ntes aos docentes,
d iscentes e funcionários vinc ul ados ao Programa;
c)
Registrar os dados acadêmicos dos alu nos, para o envIO aos
ó rgãos co mpe te ntes da U FMT e outras Instituições;
d ) M a nter e m di a a relação dos estudantes matriculados po r
disc ipli na e remeter aos ó rgãos definidos pela UFMT;
e)
Processar, informar, distribuir e arq ui var doc ume ntos rela ti vos às
ati vidades didáticas e administrativas;
I)
Manter organizados e atuali zados os registros sobre a legislação e
o utros in strumentos legai s pertinentes ao Programa;
g) Sistemati zar informações, organizar prestações de contas,
digitarem re la tórios e reme ter aos órgãos compete ntes, dentro dos prazos estabelecido s;
h) Secretari ar as re uni ões do Colegiado de Cu rso;
i)
Ma nter atualizado inve ntário dos eq uipamentos e dos materi a is
pertencentes ao Progra ma;
j)
Atender com presteza alu nos e docentes do C urso, prestando- lhes
n l1 ~ l n ll P r in fn l-nHl("~n,-l :;l ~ I ("~ ,-I ~ ,-I :;l , p("rp ' ~r i ~

-1-····-1-·-- .'.- - --" -.'3-.- _ ... '- '1 ---- _.- - -- . - .-- --.

Seção IV - Da Organização Acadêmica
Art. 12. O Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental
o rganiza-se e m áreas de concentração , constituídas de atividades didá ti cas, de estudo e
pesquisa, compartilhadas por corpo de professores oriundos do Instituto de Física, de
departa me ntos de outras unidades da UFMT, além de professores co laboradores de
o utras instituições de ens ino e pesquisa.

§ Único - A área de co ncentração proposta e nco ntram-se o rganizada a
partir de li nhas, co mpos tas po r doce ntes permanentes e colaboradores, recebendo o
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apo io de grupos de pesq ui sa credenciados pela in stituição que estão cadastrados no
Diretório de Grupos do Con se lho Nacional de Pesqui sa (CNPq).

CAPÍTULO V
DO CO RPO DOCENTE E DA ORIENTAÇÃO
Ar!. 13. O Programa de Pós-Graduação e m Física Ambiental
constituir-se-á por um qu adro de docentes permanentes, constituído por do utores do
Instituto de Fís ica e do utores de outras Unidades Acadêmicas da UFMT , que
dese nvo lvem ensino e pe squisa vi nculados a estas linhas.

§ 10 - Os docentes permanentes são aqueles que atuam co m
preponderância no curso , de forma mai s direta, intensa e contínua, constituindo o núcleo
estável de docentes que dese nvo lvem as principais atividades de ensino , orientação de
dissertações e pesquisas, assim como desempenham as funçõe s administrativas
necessárias.
§ 2" - Os docentes de que trata o caput deste Artigo , deverão
participar de proje tos de pesquisa, ter vínculo funcional com a UFMT e ma nter contrato
e m regime de tempo integra l co m a instituição (prestação de 40 ho ras semanais) ,
admitindo-se, em caráter excepcional, docentes que se enquadram em condições
espec iais, de acordo com regu lame ntação específica (Portaria nO. 068 da CAPES, de 03
de agosto de 2004).
0

§ 3
Po derão ser excepcionalmente c redenc iados junto ao Programa
pro fes sores e pesqui sado res de outras in stitui ções de ensino superi or e pesquisadores
especialme nte convidad os, desde que atendam aos obje tivos do Progra ma, após seu s
pedidos serem aprovados pe lo Co legiado do Prog rama.
-

Art. 14. É facultada a inserção , de docentes co laboradores e visitantes,
devidamente a nali sada e aprovada pelo Colegiado de Curso e homo logada pelo
Colegiado Programa, no s te rmos estabelecidos por este Regimento e regulamentação da
CAPES.

§ 1° - Os docentes vi sitantes são identificados por estarem vincu lados 11
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um período contínu o e determin ado, à di sposição da UFMT , contribuindo para o
desen vo lvimento das atividades acadêmico-científicas.

§ 2° - O s docentes co laboradores são aqueles que co ntribue m para o
curso de fo rma complementar o u eventual, ministrando di sci plinas, orienta ndo teses ,
co laborando em projetos de pesqui sa, sem que, todavia, te nham carga intensa e
permanente de ati vidade s.
§ 3° - Integrará o Prog rama, doce ntes com co mpetê ncia acadêmica,
demo nstrada po r sua produção científi ca e ex periên cia no e nsino superior, sendo
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ex igindo o títul o mín imo de doutor, obt ido em Instituição de Ensino Superior ou de
Pesq ui sa, de reco nhec ido valor e nas formas da le i.
Ar!. 15. O pedido de credenciamento de no vos docentes no Curso será
feito ao Coleg iado Programa de Pós-Gradu ação Física Ambiental que , após análi se e
aprovação, encami nh ará ao Co legiado para homologação. Para tanto, serão utilizados os
seguintes critéri os:
a)
A so li citação formal do interessado deve ser ac resc ida do seu
plano de trabalho e cu rríc ul o Laltes atuali zado, com a comprovação da produção dos
últimos cinco anos;
b) O candidato ao credenci amento deverá propor uma discipl ina
co ntendo os se us objetivos, ementa e programa e as atividades que pretende desenvo lver
no Programa ;
c) O candidato ao credenciamento deve ter autorização do
Departame nto e m que está lotado, co m expl icitação da carga horária semanal máxima
que poderá cumprir no Programa;
d ) Para credenciamento, o candidato deverá corresponder aos
critéríos de publicação para o período de três anos co nsecu ti vos, estabelecidos pela
CAPES e pel o Co leg iado de Curso, sendo a produção relacionada à área de
conce nt ração do Programa;
e) Para avali ação e parecer do credenciamento, também se
co nsiderará toda a trajetóri a de produção do interessado , avali ando-se a sistematicidade
da sua produção e pub licação científica e sua maturidade como pesq ui sador;
f)
Para o credenc iame nto de doce ntes na categoria permanente e
co laborador ex igir-se-á sua inserção em linha e projeto de pesquisa, e,
prefere ncialmente, inclu são em grupo ou núcl eo de pesq ui sa vincu lado ao Programa;
g) Para credenciamento, os docentes visitantes e co laboradores
deverão apresentar plano de trabalho, com currícu lo Laltes atuali zado, para aprec iação
do Colegiado . Devem constar do pl ano de trabalho as atividades pretendidas em
di sc iplin as , pesq ui sa e ori entação;
h) Os professo res VIsitantes e/ou co laboradores poderão ser
credenciados co mo orientadores e co-ori entadores para atu ar e m uma (ou mais) das
linhas de pesqu isa do C urso;
i)
A convite dos orien tadores do programa e com a aprovação do
Co legiado, professores doutores não vi nculados ao Programa, poderão co-orientar
alu nos : senrlo t1l1e so menfe rnrl er;;i ser inrl ir;:!rln 11 m lín i cCl co-orien tador por projeto de
Tese.
§ Único - Para anali sar os pedidos de credenciamento, o Co leg iado
designará um de seus membros como relator que, por sua vez, elaborará um parecer a
ser anali sado pelos demai s membros do Colegiado para homologação.

Ar!. 16. Qualquer doce nte poderá ser automat icamente descredenciado
do Programa quando não mini strarem disc iplinas ou orientação e que não te nham
publi cado arti go científi co nos últimos doi s anos, sem qualquer justifi cati va.

PPGFA - Reg imento Interno

8

l'I{Ol, l~ \~ I \

1)1

1· ()!> · (:Il ,\lf l

\(, .\n 1\1

FíSI CA AM BI ENTAL

MINISTÉRIO OA EOUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
§ Único - Anualmente, o Programa de Pós-Graduação em Física
Ambiental de verá atualizar a relação de se us doce ntes, informando-a a PROPG.

Art. 17. Compete a todo docente, considerado o di sposto nas
reso luções da UFMT, no Reg imento e demai s normas do instituto de Física:
a)
Exercer ati vidades didático-científicas pertinentes ao Programa e
às linhas de pesqui sa correspondentes;
b) Exercer ati vid ades de ori entação e co-orientação de projeto de
dissertação e outras formas de trabalho de desenvo lvimento e conc lu são de di sciplinas;
c)
Apresentar produção científica relevante e publicação em veículos
científicos de qu al idade , segundo critéri os ace itos pe la CAPES ;
d ) Divulgar sua produção científica em eventos técnico-c ientíficos
de reconhecida importância, respe itadas as normas internas do ln stitu to de Física;
e)
Desenvo lver pesqui sas articuladas à linh a de pesqui sa e área de
concentração do Programa a que se vi ncula, sempre que possível com apoi o de agênci as
de fome nto;
f)
Promover a participação de alunos de graduação e pós-graduação
lalo e Slr;CIO sen su , sob sua orientação, nas atividades de pesq ui sa da linha a que se
vincula;
g) Dese nvolver projetos de extensão, integrados às linh as de
pesqui sa de sustentação do Programa;
h) Integrar bancas avaliadoras de exames de qu ali ficação e de
defesas de dissertação do Programa.
§ 1° - Cada docente deve ter o mínimo de OI (um) projeto de pesquisa,
por linha de pesquisa de que parti cipa, com a inserção de alunos sob sua orientação.

§ 2° - Todos os doce ntes do Programa são ob rigados a manter um
flux o regul ar de orientação, e produção e divu lgação de conhec imentos nas linhas de
pesqui sa e área de concentração a que se vinculam.
§ 3" - O planejamento, distribuição e avaliação das ati vidades dos
docentes deverão obedecer a critérios e normas definidos, bem como as
regulamentações da Instituição em matéri a pertinente.

Art. 18. Cada docente orientará, simultaneamente, no máximo, 05
(cinco) projetos de di ssertação, alé m de ocupar-se de outras atividades acadêmicas e de
orientação científica pertinentes, co m a devida aprovação das instâncias competentes.
§ Único - Cada um dos pro fe sso res de verá incluir no número de vagas
que está ofe rtando, os alunos remanesce ntes de períodos letivos anteriores, salvo em
casos espec iais, quando de ve rão ser apreciados pelo Co legiado.

Art. 19. Compele a todo docente orientador:
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a ) O ri e ntar o aluno e aprovar os seus planos de atividades
(di sc ipli nas, se minári os com o u se m créd itos, atividades de ex te nsão, produção de
conhec ime ntos, publicações semestrais, entre outras);
b) Avaliar e aprovar proposta de poss íveis alte rações nos planos de
eSLUdos e ati vidades do aluno o rientando, respeitando as normas deste Regi mento;
c)
Encaminh ar à Coordenação os pla nos de a ti vidades de todo alu no
sob sua respo nsab ilidade, bem como suas alterações;
d ) Acompanhar e apo iar os orien tandos na realização das disciplinas
e demais a ti vidades previ stas em seu plano de atividades;
e)
Buscar, com a partic ipação do orie ntando, au xílio junto a ó rgãos
de fo mento à pesq ui sa o u a in stituições patrocinadoras, para cobrir c ustos de projetos de
pesquisa que os e nvolvem;
f)
O ri e ntar o alun o sob sua responsab ilidade e m todas as fases de
seu trabalho de pesqui sa;
g)
Mo ti var, incentivar e ex igir empe nho no estudo da Língua
In glesa, visando à aprovação dos seus alun os orie ntandos no Exame de Proficiência e m
Língua Estrange ira;
h ) Propiciar a integração de seus alunos orien tandos nas ati vidades
do grupo e linha de pesq ui sa a que se vincul a, estimu lando a sua participação na
produção e soci alização in d ividual e coletiva de co nhecimentos;
i)
Propo r e acom panhar o Estágio de Docê ncia de seu ori e ntando,
devidamente aprovado nas instânc ias compete ntes, de acordo com Resolução
CONSEPE na. 05, de 28 de jane iro de 2008;
j)
Solic itar as providências formais necessárias à q ualificação do
projeto de dissertação e defesa da di ssertação de se us o rientandos , quando em co ndições
de se rem rea li zadas, respe itando os prazos definidos;
k ) Indi car, em comum aco rdo com o orie ntando, os doce ntes
titul ares e suplente s que co mpo rão as bancas avaliadoras de qualificação do projeto e
defesa da di ssertação;
I)
Participar, como membro nato e presidente, das bancas
avali adoras constitu ídas para a quali ficação do projeto e defesa da di ssertação de seu
o rie ntando.
Ar!. 20. O período de orie ntação da pesquisa ex igida para titul ação de
Mestre se inic iará co m a matrÍCula do aluno orientando, no prime iro semes tre leti vo, e
te rm ina rá co m a defesa da rlisse rtação.
Art. 21. A qualquer te mpo, dentro dos prazos estabe lec idos, poderá ser
efetuada a substituição do orientador, dependendo de so licitação formal do alun o
o ri entando o u do orie ntador e aprovação no Co legiado.

§ Único - Em caso de impedimento temporano ou defi niti vo do
o rie ntador o Coleg iado indicará substituto, com anuê nci a do professo r interessado e da
linha de pesq uisa a q ue se vincu la.

CA PITULO VI
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DO CORPO DISCENTE
Art. 22. O co rpo di sce nte do mestrado e do utorado constitui-se de
todos os al unos regul armente matricul ados no Programa de Pós-Graduação em Física
Ambiental.
Art. 23. As vagas ofertadas anu almente pela UFMT serão definidas e m
edital, contendo prazos, critérios e período do processo se leti vo, aprovado pelo
Co leg iado do Programa e enca minhado em forma de processo à PROPG , para
publicação e divul gação, sessenta di as antes do in íc io do período das inscri ções.
Ar!. 24. A Coordenação poderá cobrar taxa de insc rição de candidatos
no exame de se leção, para despesas dos se rviços admini strativos.
§ único. Poderão ser isentos os servidores da UFMT e os candidatos
que requ ererem por situação eco nômica que não lhes permita cumprir a exigência,
desde que anali sado e aprovado no Colegiado;

Art. 25. Os alunos reunidos co mo catego ri a definirão sua forma de
organi zação e indicarão o se u representante para o Co legiado, que terá d ire ito a voz e
voto na forma da legis lação vigente.
§ 10 - O represe ntante di scente tem um suplente escolhido pela mes ma
forma que o titul ar, cabe ndo- lhe substituir o titular em impedimentos e ausências
event uais, sucedendo-o e m caso de vaga.
§ 2" - O aluno será represe ntante do Co rpo Di scente junto ao
Co legiado somente enqu anto for aluno regular, perdendo o mandato ao deix ar de sê-lo.

CAPÍTULO VII
DA ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
Seção I - Das Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa e Disciplinas
Art. 26. O Programa de Pós-Gradu ação em Física Ambi ental em nível
de Mestrado encontra-se estruturado: na Área de Concentraç ão Mudanças climáti cas
Gl obais co m a linha de pesqui sa Interação Bios fera-Atmos fera.
Ar!. 27. O Programa de Pós -Gradu ação em Físic a Ambi ental e m níve l
de Doutorado encontra-se estruturado: na Área de Concentração Interação Bios fe raAtmosfera com as res pec ti vas linh as de pesqui sa:
a)
b)

Análise e Model agem de Processos Eco fi siológ icos;
Confo rto Ambiental.

Ar!. 28. A organização c urricul ar do Programa abrange um conj unto
orde nado de di sc iplin as obri ga tóri as e optati vas, articuladas às áreas de co nce ntração e
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linhas de pesqui sa e produção da dissertação e tese, envolvendo professore s e alunos do
Programa.
§ }" - Para efe ito deste Regimento, por disciplina entende-se o
conjunto de atividades acadêmicas organ izadas a partir de um plano de ensi no,
desenvolvido em um período letivo, com duração pré-estabelecida em c réd itos e horasaula.
§ 2" - Cada di sc iplina do currícu lo do Programa terá seu valor expresso
em créditos e conceitos.
§ 3" - Cada crédito disc iplinar corresponde a 15 (quin ze) ho ras de
au las teóricas e práticas.

§ 4" - Todos os créd itos cumpridos, referentes às disc iplinas
obrigató ri as e optati vas, de verão constar no histórico escolar do aluno.
§ 5" - A e laboração da dissertação deverá ser encaminhada dentro de
uma 'das linhas de pesquisa que dão sustentação, segundo o número de vagas
disponívei s, sob o rientação de um professo r doutor credenciado.
§ 6°_ Mediante indicação do Orientador, o pós-graduando poderá
cursar di sc iplinas em o utros Programas de Pós-Graduação str;clO sensu da UFM T ou de
o utras instituições.

Art. 29. As di sc iplinas obrigatórias abrangem aquelas que devem ser
cursadas por todos os alunos , visando atender às necessidades de formação multi e
interdiscipl inar.
Art. 30. As disciplinas optati vas abrangem aq uelas que devem ser
cursadas pelos alunos, em acordo com o o rientador, tendo em vista atender a
especificidades de seus estudos, inserção em uma determinada linha de pesqui sa, além
de poder contribuir para o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa e elaboração da
Dissertação ou Tese.

Seção 11 - Dos Créditos Mínimos Exigidos
Art. 31. O Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado terá no
m.llImo 20 (vi nte) créditos em di sciplinas, sendo 16 (dezesseis) em discipli nas
obri gató rias e 04 (q uatro) em disciplinas optativas.
Art. 32. O Programa de Pós-Graduação em níve l de Do utorado terá no
mínimo 44 (quarenta e quatro) créditos em disciplinas, sendo 16 (dezesseis) em
disciplinas o bri gatórias e 08 (o ito) em disc iplinas optativas para o Doutorado. Poderão
ser aproveitados os 20 (vinte) créditos do mestrado realizado em Física Amb iental e em
área a fin s consideradas pel o Colegiado do Programa.
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§ Único - O número de créditos em di sc iplinas não inclui os crédi tos
corresponde ntes a tese de douto rado.

A rt. 33. Os alun os bol sistas de mestrado e de doutorado do Progra ma
de Demanda Soc ial da CA PES, CNPq e FAPEMA T terão que cumpnr,
obri gatoriamente, 02 (dois) para mestrado e 04 (quatro) créd itos para doutorado em
Estág io de Docência para a graduação, sendo esta di sc iplina optati va para todos os
de mai s discentes matri culados no Programa.
Art. 34 - O Co legiado do Programa pode conceder aproveitamen to de
créditos de di sc iplin as obtidos por aluno de Programas de Mestrado de outras
Institui ções, desde que o Progra ma seja recomendado pela CAPES , em discip lina
optati va, se entender que o seu conteúdo sej a pertinente e/ou equivalente ao co nstante
do Currículo do Programa .
Art. 3S - Ne nhum cand idato será admi ti do à defesa de Mestrado e Tese
antes de obter os crédi tos ex igidos para o respectivo grau e ter sido aprovado em Exame
de Qua lificação.
Art. 36 - O des ligamento de aluno do Programa, a ser decidido pe lo
Colegiado, ocorrerá em fun ção de pe lo menos uma das segui ntes co ndições:
a)
no Programa, fi xado
b)
letivo.
c)

Ter ultrapassado o prazo máximo de duração de suas atividades
por este Reg imento;
Deixar de reali zar matrícula no Programa, em qualquer período
Ter insucesso na defesa da Di ssertação.

A rt. 37. Med iante indicação dos orientadores e, com a aprovação do
Co leg iado, os alunos do Programa de Pós-Grad uação em Física Ambiental poderão
cursar discipl in as opt ativas (compatíveis com seu plano de estudos) em cursos afins da
UFMT e/ou de outras In stituições, cuj os cu rsos sl r icl o sen sLl possuam o selo da CAPES,
contando créditos.
Seção 111 - Dos Prazos de Integralização do Curso
Art. 38. As ati vidades acadêmicas do Programa de Pós-Grad uação em
Física Ambiental em nível de Mestrado deverão ser concluídas no prazo mínimo de 12
(doze) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por 06 (seis) meses e
o de Doutorado em Física Ambie ntal , deverão ser conc luídas no prazo mínimo de 24
(v inte e quatro) meses e máx imo de 48 (q uarenta e oito) meses, prorrogáveis po r até
doi s períodos consecuti vos de 6 (se is) meses, sat isfazendo às seguintes ex igências:
§ 10 - O aluno que não concluir os créditos obrigatóri os no prazo
máx imo fi xado, incluindo a defesa de Di ssertação ou Tese, se rá desligado do Programa,
perdendo o d irei to de co ncluí-l o.
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§ 2" - O trancamento de matrícul a no Curso interrompe o prazo
espec ificado no primeiro parágrafo deste Arti go.
§ 3° - O prazo co nt abili zado para a reali zação do Programa II1I CIa-Se
co m a primeira matríc ul a do alu no e encerra-se com a entrega da d issertação ou tese,
avali ada em processo de defesa púb li ca.

Art. 39. A prorrogação do prazo estabe lecido de co nclusão poderá ser
conced ida pelo Co legiado, em caráter excepcional, para providê ncias fin ais de
conclusão da dissertação ou tese.
§ 1° - A prorrogação aludida neste Artigo deverá se r solicitada pe lo
aluno, por meio de requerimento documentado, com os moti vos do pedido e o prazo
pretendi do, ass in ado pe lo aluno, com parecer favo rável do orientador, encaminhado ao
Coo rdenador, juntamente co m um a versão preliminar da di ssertação e cronograma
indicali vo das ali vidades a serem desenvolvidas pelo aluno no período de prorrogação.
§ 2" - Pree nchi dos os requi sitos, a prorrogação poderá se r conced ida
pelo período máxi mo es tabelecido no Arti go 38 deste Regimento, prolongando-se o
prazo para a conclusão do Curso.

CA PÍTULO VIII
DA I NSCRI ÇÃO, PROCESSO DE SELEÇÃO, ADMISSÃO E MATRÍCULA
Seção I - Do Número de Vagas, Inscrição e Processo de Seleção
Art. 40. O ingresso no Programa de Pós-G rad uação em Física
Ambiental, far-se-á através de um Processo de Seleção, efetu ado por comissão
examinado ra co mposla de professo res vincul ados ao Curso, em conformidade com o
nú mero de vagas determinadas pelo Colegiado do Programa .
Ar!. 41. Serão ace itas inscrições para seleção ao Programa de PósGraduação em Física Ambiental os candidatos que possuam:
a) Diploma de gradu ação em Física, Química, Biologia, ou outros
cursos co nsiderados afin s, de instiluições reco nhec idas pelo Ministério da Educação;
b) Diploma de outros cursos superiores, credenciados pelo Conselho
Nacio nal de Educação, que seja m conside rados afins pe lo Co legiado do Programa;
c)
Dipl oma de graduação fornec ido por insti tu ições estran geiras,
desde que reconh ec idos pelo Ministéri o da Educação.
Ar!. 42. O número de vagas será di vulgado anualmente, at ravés de
Edita l, contendo também os prazos, critérios, ex igências e pe ríodo do processo sele ti vo,
co nfo rme apro vado e m Colegiado e enca minhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
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§ 1" - O Edital do Processo de Seleção deverá ser ampl amente
divul gado em prazo não inferior a 60 (sesse nta) dias da data fixada para o início da
se leção.
§ 2" - O Co legiado deverá aprovar a const ltulçao de Comissão de
Se leção dos cand idat os às vagas, co mposta por professores integrantes, sendo for mada
por 03 (três» pro fe ssores, com a respo nsabilidade de avaliar os candidatos e emiti r
parecer, de aco rdo com os critérios estabelecidos.
§ 3" - Os resultados da se leção deverão ser homologados pe lo
Co legiado do Programa.

Art. 43. Para inscrição no processo de seleção, o cand idato deverá
apresentar os seguintes documentos.
a ) Ficha de inscrição preenchida (model o fo rnec ido);
b) Fotocópia do diploma de graduação ou atestado de co nclu são de
curso; devidamente registrado ou outra documen tação que comprove estar o candidato
em condi ções de concluir o curso de gradu ação, antes de iniciar o cu rso de PósGradu ação;
c) Fotocópia do dipl oma de mestre, documentação equival ente ou
outra doc ument ação que comprove estar o candidato e m condições de concluir o curso
de mestrado antes do período previsto para iniciarem as atividades do Programa de PósGraduação;
d ) Fotocópia do histórico esco lar do curso de graduação;
Cu rriculul11 vila e modelo Lattes (CNPq ) co m document os
e)
comprobatóri os;
f)
Fotocópia da Carteira de Identidade;
Fotocó pia do CPF;
g)
h)
Fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante da última
votação;
i)
Fotocópia de quitação com o Serviço Militar, se o candidato for
do sexo masculino ;
j)
Duas fotos 3x4 (recentes e iguais) ;
k) Fotocópia da Certidão de Nasc imento ou Casamento;
I)
Duas cartas de reco mendação enviadas por professores doutores
da UFMT ou de outras Instituições de Ensino Superi or, reconhecidas pelo MEC
(modelo fornecid o);
m) Recibo de pagamento de taxa de insc rição;
n) Declaração de estar de acordo com as normas do programa e em
condi ções de cumprir co m as ativ idades exigidas;
Pré- projeto de tese somente para candidatos ao doutorado ;
o)
p) Para candidatos estrange iros, licença de permanência ou
documentação ex igida por leg islação específica, fornec ida pelo Itamaraty.
§ Único - A documentação espec ificada no capUl deste Artigo será
avali ada pela co missão de se leção, que e milirá parecer sobre sua ace itação. O co legiado
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pode rá adotar critérios co mpleme ntares sempre que ass im ju lgar necessári o, os quai s
constarão do ed ital de se leção de cad a ano.
Art. 44. O in gresso de alunos no Programa de Pós-G raduação em
Fís ica Ambien tal dependerá de se leção po r mérito, a pa rtir de critérios propostos pela
co mi ssão de seleção, homologados pelo Colegiado de Curso , assegurando-se o ingresso
de candidatos com melho r resultado na avali ação'.

§ Único - Co nsiderar-se-á, entre os c rrte rros de seleção , o tempo
di sponíve l do candidato para o Cu rso, tendo em vista assegurar melh ores co ndições de
aprove itame nto e a integrali zação do Curso no tempo previ sto.
Art. 45. Todos os candidatos inscritos no Programa de Pós-G raduação
em Física A mbie ntal serão s ubme tidos a um processo de seleção e de class ificação,
composto das seg uintes e tapas:
a ) Etapa A - Prova Esc rita co m caráter eliminatório ;
b) Etapa B - A nálise do curriculum vi/ae e Entrevista, realizada
apenas pelos candida tos aprovados na etapa A , com caráter eliminatóri o.
Art. 46. O resultado final da se leção, de vidamente aprovado no
Colegiado de Curso, estará di spo nível aos ca ndidatos junto à Secretaria da PósGradu ação, no prazo di vul gado em Edital.

§ )o

_

Os cand idatos serão considerados aprovados, de ntro do limite de

vagas ex iste ntes.

§ 2" - Desse resultado cabe rá recurso ao Colegiado de C urso até, no
máximo, 48 ho ras a pós a di vul gação do resultado final.
Art. 47. Estarão isentos do processo regul a r de se leção, candidatos de
nacionalidade estrange ira a mparados por co nvênios e acordos inte rnacio nai s, casos que
são regul ados por legislação específica.
Seção II - Da Admissão no C urso, Matrícula, Trancamento e Prorrogação
Art. 48. Os candida tos se lec ionados terão direito à matríc ula como
alunos regu lares no Curso, observando-se as ex igências regul a mentadas para ma trícula
na Insti tuição.

§ ) 0 _ A efeti vação da matrícul a dos aprovados só se fará co m o
respeito às normas estabe lec idas, passando o aluno a co mpo r o corpo di scente do Curso.
0

§2
A matrícul a será realizada na Secretaria do Programa através de
processo protocolado na Seção de Rece bime nto de Expediente (SER ) da UFMT , que
procede rá ao se u registro .
-
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§ 3° - Ta nto a primeira matríc ul a como as subseqüentes deverão ter a
an uê ncia do pro fe sso r o rientado r.

§ 4" - Para o requerimento da matrícul a inici al do candidato aprovado
no processo se let ivo, será utilizada a mesma documentação en tregue no mo mento da
inscrição.
Art. 49. O aluno do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental
deve rá efetuar a matríc ula semestralmente, em cada período leti vo , nas é pocas e prazos
fixad os pel o Co legiado do Cu rso, em todas as fases de seu s estudos , mesmo quando
ho uver co ncluído todas as disc iplinas necessárias e esti ver na fase de elaboração da
Di sse rt ação o u tese , até a obte nção do título de mestre ou doutor.

§ Único - A matrícula é da inteira responsabilidade do alun o,
co nside radas as normas estabelecidas , sendo considerado desistente o aluno que deix a r
de matricular-se no período previsto para tal.
Art. 50. O aluno, com anuência de seu o rientador, poderá solicitar ao
Co legiado de Curso o cance lamento de inscrição em uma o u mai s disciplinas, dentro do
primeiro 1/3 (um te rço) do pe ríodo le ti vo, podendo tal solicitação ser fe ita apenas uma
única vez em cada disc iplina, enqu a nto participar do Programa.

§ Único - O Colegiado do Programa de verá fixar a data limite para
esta so licitação no calendário de ativ idades dos Cu rsos.
Art. 51. Será permitido ao aluno o trancamento total de matrícul a no
C urso, po r prazo total não supe ri o r a 12 (doze) meses.

§ 1° - Os pedidos de tra ncamento devem ser feito s, no máx imo, por 01
(um) período letivo de cada vez .

§ 2° - O trancamento de matríc ula no Cu rso , em disc iplin as o u em
outra atividade programada do Curso deverá sempre vir acompanhado de um parecer
favoráve l do orientador e só será aceito pel o Co legiado do Curso se este co ns ide rar os
mo tivos alegados pelo requerente como relevantes e plenamente justificados.
§ 3° - O trancame nto de matrícula equivale à suspensão da matrícula ,
o u seja inte rrompe o prazo de integral ização do Curso, diferentemente da prorrogação,
que s ignifica estende r o prazo, concedido apenas para a entrega da di sse rtação , quando
o aluno já te nha sido aprovado no Exame de Qualificação.

§ 4° - Não se rá co ncedido trancamento de matrícul a dura nte a vigência
de prorrogação de prazo para a conclusão de dissertação ou tese.
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Seção IH - Do Aproveitamento de Disciplinas e Transferência
Ar!. 52. Havendo vaga em disciplinas e, caso o requerimento seja
aprovado pelo Colegiado de Curso , será aceita a inscrição de alu no especia l, ponador de
dipl oma universitário, que queira se atualizar nos assun tos abordados na di sc iplina
so l icitada .

§ 1° - Os alunos espec iais poderão matric ular-se e m discip linas
o ferecidas pel o c urso, exceto nos sem inários de pesq ui sa e di sc iplinas obrigatórias.
§ 2° - Se rão co nside rados alunos especiais os matriculados apenas em
disc iplinas do Cu rso, ex igindo-se o cumprimen to dos requisitos: requerimento , em
fo rmul ário próprio; apresentação de diploma ou atestado de concl usão de c urso supe ri o r
nas áreas relacio nadas no Artigo 41 deste Regimento ; e o utras exigências da UFMT.
§ 3" - A eventual passagem da condição de aluno especial para aluno
regul ar, com aproveitamento de créditos, dar-se-á apenas através de aprovação no
processo de se leção do Cu rso .
§ 4° - Ao al uno, a que se refere o capta desse Artigo, poderá ser
conferido certificado de aprovação em disciplina o u di sc iplinas, no qual será explicitamen te mencionada a condição de aluno espec ial.
§ 5" - Os créditos de disciplinas cursadas por alunos especiais poderão
se r computados no conju nto dos requeridos para obtenção do títul o de Mestre, desde
que o aluno seja adm itido no Curso, no prazo máxi mo de 2 (dois) anos após a concl usão
da disc iplina e haja aquiescência do o rientado r.
Art. 53. A critério do Co legiado do C urso, poderá ser ace it a a
transferência de alunos de outros cursos de pós-graduação slriclO sellSlI reconhecido o u
reco mend ado pela CAPES , desde que nas áreas relacionadas no Anigo 41 deste
Regimento, com aprove itamento de es tudos j á rea li zados , requerendo-se o cumprimento
de 2/3 (dois terços) dos c réd itos e m di sc iplin as no Programa de Pós-Graduação em
Física Ambiental da UFMT.

§ I" - O aluno deverá solicitar à Secretari a de Pós-Graduação a
dispe nsa das di sc iplin as já cursadas, mediante processo protoco lado na Seção de
Recebimento (SE R), anexando co mprovan te das aprovações em atividade s do C urso da
Inst itui ção de ori gem e os programas de disc iplin as correspondentes.
§ 2" - O Co legiado de C urso, após análi se da documentação pertinente,
em caso de aceite, recomendará as adaptações necessários ao desenvo lvime nto da
pesquisa e c umprimento dos c réd itos estabelecidos, garant indo a concl usão do Mestrado
dent ro do prazo de integralização do Curso.

§ 3" - Quando, na Instituição de o rigem , a avali ação for feita po r notas
corresponde ntes à escala de O (zero) a la (dez), estas se rão substitu ídas pelos co nceitos
A, B, C e D, a c rité ri o do Colegiado de Curso.
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Ar!. 54. Os alunos do Curso poderão reque rer transferência para ou tras
In stituições de En sino Superior, atend idas as di sposições legais pertinentes à matéria e
as normas instituídas na UFMT.
Seção IV - Das Bolsas de Estudo
Art. 55. O Co legiado Ampliado deverá designar uma Comissão de
Bolsas com 03 (três) me mbros, co mposta pel o Coordenador de Curso, por 02 (do is)
representantes do corpo docente , professores permanentes (um de cada linha de
pesq uisa).
Ar!. 56. São atribuições da Comi ssão de Bolsas:
a ) alocar as bolsas di sponíveis no Curso, a qu alquer momento,
utilizando critérios previamente definidos pel o Colegiado de Curso;
b) divulgar, junto ao corpo docente e discente , os critérios utili zados;
c) acom panhar o desenvolvimento dos bol sistas e avaliar os
relatórios se mestrai s.
§ 10 - A Comissão de Bolsas se reunirá sempre que necessário e
produ zi rá relatóri o.
§ 2" - Das decisões da Comi ssão de Bolsas caberá recurso ao
Co legiado de Curso.

CAPÍTULO IX
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO
Seção I :.... Condições para Conclusão do Curso
Art. 57. Terá concluído o Curso o aluno que :
a)

ti ve r sido aprovado em todas as di sc iplinas da carga de crédit os

b)

ter sido aprovado no Exame de Proficiênci a em Língua

mínima ex igida ;

Estrangeira;
c) ter sido aprovado no Exame de Qualificação;
d ) ter sido apro vado na Defesa da Dissertação;
e)
ter submetido pelo me nos OI (um) artigo em co-autoria com o
professo r ori entador em periódico científico Qualis Al , A2 , BI , B2 ou B3, sobre te ma
ex traído da sua di ssertação;
f)
ti ve r integrali zado o Curso no prazo previ sto neste Regimento.
Seção 11 - Da A valiação de Desempenho nas Disciplinas
Ar!. 58. A ava liação do rendimento do aluno em cada discipl in a será
encaminh ada de forma coerente com as propos ições do Curso, abran ge ndo critérios de
partic ipação, prod ução e eficiência.

PPGFA - Regimento Interno

19

RSlD

~

~'

.::; FIS..s

1'1~nl ; k \1. 1 "

nl

1'(1" _( ; 11 'I!~ \I.

\fI

....:

o'

1 \ -1

FíS I C A A MBIE NTA L

,~ Unj

0",

.

de·

D01'11 .... ~

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
§ 10 - Os sistemas de ava liação serão pre viamente defin idos nos planos
de e nsino segu ndo a natu reza dos conteúdos e das metodo logias de cada professor,
sendo perm itidas vari ados in strume ntos e estratégias de avali ação: pro vas , trabalhos de
campo e de laborató rio, exerc ícios, semin ários, produção de artigos, visitas téc nicas,
projetos (individ uais o u em eq ui pe), além da freqü ê nc ia, ass id uidade, grau de
partici pação e inte resse nas a ul as e a ti vidades prog ramadas.
§ 2" - Os co nce itos poderão variar de acordo com os seguintes
parâ metros:
A, que significa "excelente", equivale nte a notas entre 9 ,0 e 10 ,0;
B , que signi fica "bo m" , equ ivale nte a no tas e ntre 7,0 e 8,9;
C, que significa " regular", equivale nte a no tas e ntre 5,0 e 6,9;
O, que signifi ca " reprovado", equivale nte a no tas in feriores a 5,0.

Art. 59. Se rá considerado aprovado nas d isc iplinas e ati vidades
programadas o alu no que , tendo freqüência igualou supe ri or a 75 % (setenta e cinco por
cento) nas ati vidades acadêmicas, tiver obtido co nce ito A, B o u C.
§ l ° - Os alunos com freqüência infe rior a 75 % (setenta e cinco por
cento) nas d isc iplinas e ati vidades progra madas serão reprovados, indepe ndentemente
de sua média final, devendo cu rsá-I as novamente .
§ 2° - O pós-graduando que obti ver conceito "C" três vezes no C urso,
o u duas vezes na mesma di sc iplina, sob pena de ser desli gado do Curso .

§ 3° - O pós-graduando deverá obter, no mínimo, o concei to " B" d e
méd ia nas discipl in as, sob pe na de ser des li gado do Curso.
§ 4 0 - O alu no bo lsista não poderá ter dois conceitos "C" ou um
concei to " O", so b pe na de perda da bo lsa.
§ 5° - O alun o só poderá fazer exame de quali ficação após a co nclu são
de tod os os c réd itos e m di sciplin as .

Seção IX - Do Estágio de Docência
Ar!. 60 - O pós-grad uando e m estágio de docência é um aluno bolsista ,
reg ul a rmente matriculado no c urso de Mestrado ou Do utorado em Física Ambiental
q ue, no exercíc io de suas atribuições co mo estag iá rio docente, tem a opo rtunidade para
sua fo rmação didát ico-pedagógica em di sciplin as dos c ursos de grad uação nas
condi ções des te Regu lamento.
§ 10 _ O estágio de docência é obrigatório para os bo ls istas do

Progranla .
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§ 2
O alu no não bo lsista reg ul armen te matricu lado no c urso de
Mestrado o u Do uto rado em Física Ambiental poderá real izar o estágio de docência
mediante indicação o u ex igência do orien tador e ho mo logação pela Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Física Amb ie ntal.
-

Art. 61 - O estág io docência do pós-graduando dever ser requ e rido
pelo aluno, po r escrito, d uran te seu primeiro ano no programa de pós-graduação, com
anuência do professo r o rientador, à comi ssão coordenadora do mesmo, que deverá
e ncaminh á-lo ao coo rdenador do departamento ao qual a disc iplina, e m que será
realizado o estágio de docência, e nco ntra-se vincu lada, para que seja submetido à
aprovação desta coordenação e, após, homo logado pelo Coleg iado do Programa.
§ 10 - O req uerimento deve ser aprese ntado juntamente com o
comprovan te de matrícula do c urso de pós-graduação e m que o aluno se encontra
vinculado no se mestre em que se rá reali zado o estágio de docênc ia, com o comprovante
de bo lsa de mestrado ou de doutorado, e com um termo de compromi sso que garanta o
conhec ime nto , po r pane do aluno , do regulamento e das atribuições do pós-graduando.
§ 2" - O requerimento para a realização do estágio de docênc ia na
graduação deverá vir aco mpanhado ainda dos pla nos de disciplina e atividades docentes,
além de info rmações sobre o nú mero de alunos e turmas, bem como a res pectiva carga
ho rária.
§ 3" - No plano de atividades, a ser desenvo lvido pe lo pós-gradu ando
e m est ágio de docência, deverão co nstar: dados de identificação, ementa da di sc iplina,
o bjeti vos, co nteúdos, metodolog ia, aval iação e referên cias bibli ográficas.

Arl. 62 - O pós-graduando em es tágio de docência será subo rdinado ao
professor o rientador de sua di ssertação/tese, na di sc iplina de graduação e m que mini stra
aulas , com anuê ncia deste , e e m o utras disciplinas de graduação ministradas po r
professo res vi ncul ados ao prog rama de pós-graduação em que o aluno está ma triculado.
§ 1" - Para o mestrado, o estág io deverá reali zar-se ao lo ngo de um
se meSlre; para o do uto rado, ao lo ngo de do is semestres.

§ 2" - Será exi gido um núme ro mínimo de quinze e no máximo de
trinta ho ras/au la se mestrai s, co nsiderando-se a co laboração do estagiári o e m atividades
teóricas e/ou práticas e m disc iplinas de grad uação.
§ 3° - O estágio não poderá co lidir com dias e ho rári os do programa de
pós-graduação em que o aluno estiver matricu lado, interro mpe ndo e/ou prejud icando o
flux o de fo rmação do mestrando/do utorando.
§ 4° - O estág io contará 02 (dois) créditos para o mestrado e de 04
(quatro) créditos para o doutorado devendo ser registrado co m avaliação no hi stó rico
esco lar do bo lsista.
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§ 5" - Admitir-se-á a reali zação do estágio de docência na rede pública
do en sino méd io , confo rme determinação da CAPES.
Ar!. 63 - São a tribuições do pós-graduando em estágio de docência:

§ 1" - Colaborar com o professo r responsável pel a disciplina:
a)

em atividades complementares necessárias ao bo m a ndame nto da

mesma;
b) no desenvolvimento de seminários, na divulgação de pesq ui sa o u
outras atividades q ue obje ti ve m acréscimos ao co nhecimento trabalh ados em aula ;
c)
na co nfecção e apresentação de material didático e bu sca de
bibliografi a necessária ao bom funcio namento da mesma;
d ) no atendimento espec ial em rel ação a orientação de traba lhos de
alunos regula rmente matriculados na mesma;
em ati vidades de pesqui sa re lacio nadas diretame nte à investigação
e)
do cotidiano da di sciplin a e m q ue é realizado o estágio.

§ 2" - Apresentar re latórios sintéticos sobre as pec tos metodológ icos a
partir da observação d as atividades desenvolvidas durante o estágio de docência, bem
como avaliação da qualidade da própria produção.

§ 3° - Fica a critério da Comissão Coo rdenadora d o Programa de PósGraduação a manute nção da bolsa de alunos que não sati sfaçam adequadamente as
cláu sul as previstas no caput deste artigo.
Artigo 64 - São atrib uições do profe ssor res po nsável pelo pósgradua ndo e m estágio de docência:
a ) co ntrolar a freqüência estabelecida na pro posta homo logada pel o
Conselho Departamental ;
b ) o ri e ntar continu amente as tarefa s propostas ao pós -graduando;
c)
avalia r as at ividades do pós-g raduando e em itir parecer
conclusivo ao fin al do estág io de docênc ia .
Al't, 65 - É vedado ao pós-graduando em estágio de docência:
a ) mini strar aulas teóricas e/o u práticas em substituição ao professor
responsáve l pela disc iplina de graduação ;
b ) atribuir graus em trabalhos e/o u exercícios de avali ação do
aprove itamento.
Art, 66 - É vedado ao pro fessor respo nsáve l pelo pós-graduando e m
estágio de docênc ia:
a)

fazer-se substituir e m toda e qu alquer ati vidade no âmbito da

Unive rsidade;
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b) eximir-se de respo nsabi lidades ineren tes à docência na disc iplina
de grad uação defi ni das, se mestralmente , no departamento ao qual a disc iplina está
vincul ada.
Art. 67 - O pós-graduando em es tágio de docência que ti ver cumprido
integralme nte suas obri gações terá direito a um Atestado que poderá req uerer na
Secretaria do Programa e que se rá expedido sem'õnu s ao aluno/bo ls ista.
Art. 68 - A avaliação do aproveitamento do estag iário docente será
realizada com base em critérios estabelec idos, com a sua participação, sob a
responsab ilidade do orie ntador, ouvido o Coordenador do Programa e analisados os
res ul tados de avaliação efetuada pe los alunos das turmas atendidas.
Art. 69 - O exercício das funções do estag iário docente não desobriga
o alu no de nenhum de seus deveres acadêmicos.
Art, 70 - O estagiári o docente não terá nenhum víncul o empregatício
com

a Universidade.

A rt. 71 - Os casos omissos neste regulamento se rão reso lvidos, em
primeira instânc ia, pela Comi ssão Coordenado ra do Programa e, em segunda instância,
pe lo Colegiado do Programa.

Seção 111 - Do Exa me de Proficiência em Língua Estrangeira
Art. 72. Ainda no primeiro ano do curso, o alu no deve se submeter,
obri gatoriamente, ao Exame de Proficiênc ia em Língua Estrangeira que é ap licado pelo
Instituto de Letras , co nfo rme seu calendário de provas, o qual é di vulgado pela PROPG.
§ 1" - O Exame de Proficiênc ia em Lín gua Es trange ira visa a
capac idade de compreensão e interpre tação de tex to técnicos e científi cos;
§ 2" - O aluno poderá se submeter a mais de uma prova, entretanto, a
não aprovação no Exame de Proficiê ncia em Lín gua Estrangeira impedirá o al uno de se
submeter ao Exame de Qualificação.
§ 3° - Cand idatos est rangeiros, exceto quando o idi oma pátrio for o
Português, deverão aprese nt ar prova de proficiência da Língua Portuguesa;

Seção IV - Do Exame de Qualificação
Art. 73. Após o cum primen to de todos os crédi tos em disc iplinas
ex igidos pe la estrutura curri cu lar e ter sido aprovado no Exame de Proficiênc ia de
Língua Estrange ira, o pós-g raduando, com autorização do se u orientador, poderá
so lic itar ao Co legiado de Curso, o Exame de Quali ficação.
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§ 1° - O Exame de Qualificação pode rá ser so lic it ado num prazo
mínimo de 12 (doze) meses de c urso e num prazo máximo de 21 (v inte e um) meses.

§ 2° - O Exame de Qualificação se processará publicamente, com a
apresentação do traba lho . por, no mínimo 40 (q uarenta) e, no máximo , 50 (c inqü enta)
minutos, anali sado por banca ava liadora co mpos ta por 0 3 (três) membros titu lares e OI
(um) suple nte: o orie ntador, membro nato, e mai s 02 (do is) docentes do utores indicados
pelo orientado r, se ndo um externo ao programa, em acordo com o o rientando, e
ho mologados pe lo Colegiado de Curso.
§ 3° - O aluno deverá entregar na Secretari a de Pós -Graduação 04
(quatro) exe mp lares destinados aos componentes da banca avaliadora, com um intervalo
mínimo de 30 (trinta) dias antes da data de avaliação agendada.
§ 4° - O age ndamento da data do Exame de Qualificação e os no mes
dos co mpo nentes da banca avaliadora devem se r formalizados mediante ofíc io do
orie ntador encaminhado à Coordenação do Curso .
§ 5° - O resultado do Exame de Qualificação será divu lgado como
"aprovado" o u " r epr ovado", não havendo atribuição de no ta, considerando-se os

posicio namentos da mai o ri a da banca avaliadora.

§ 6° - Caso haja reprovação no Exame de Qualificação, será permitida,
após refo rmulação do trabalho, uma repetição do exame, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, submetendo-se, preferencialmente , à mesma banca avaliadora.
§ 7° - O resultado da aprese ntação será lavrado e m ata, devendo se r
assi nado pelos membros da 'banca, com a ciê ncia do aluno avaliado.

§ 8° - O trabalho a ser apresentado no Exame de Qualificação deve ser,
uma versão parcial d a Di ssertação o u Tese, devendo abranger:
a)

o bjeto de pesqui sa, de limitações, formu lação do prob lema,

b)
c.: )
d)
e)

estado-da-arte e importância do tema proposto;

objeti vos;

I)

05 fund ~ mt:"nt os te6 ri (' n-m~{nd0 I ngi('íl" d ~ f'e "'1 I1i,, ~ ~

mé todo e resu ltados parciai s;
referênc ias bib liográficas;
cro nograma de exec ução.

§ 9° - No Exame de Qualificação , ao sere m designados membros
ex ternos, oriundos de outras Instituições do País, admitir- se-á o e nvio do parecer via
corre io, a ser lido pelo docente orientador no mo me nto do Exame.

Seção V - Da Apresentação e Avaliação da Dissertação de Mestrado e da
Submissão de Artigo Científi co em Periód ico
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Ar!. 74. Na apresentação da Di ssertação de Mestrado (ou Defesa de
Di ssertação) o candidato de verá demonstrar habilidade no domínio teórico do tema
esco lhido, no planejamento e na exec ução da pesqui sa, capac idade de análi se e
sis tematização de idéias, e de utili zaç ão de uma metodologia cien tífica adequada.
Ar!. 75. Só poderá requerer auto ri zação para apresentação da
Dissertação o candidato que tenha sido aprovado no Exame de Qualificação.
Art. 76. O candidato deverá e ntregar à Secretaria do Programa, 03
(três) exemplares da Di sse rtação, acompanhado de requerimento do Orientador ao
Coorde nador do Curso , solicitando as providências necessárias à sua apresentação e
defesa, com um interva lo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data da primeira aval iação
agendada.
§ ]0 _ A Di ssertação deve "ser apresent ada na forma impressa e deverá
estar de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

§ 2° - Deverá acompanhar o protocolo de so licitação de defesa, o
hi stó rico esco lar do aluno no C urso , fo rnec ido pelo órgão compete nte.
§ 3" - Deverá acompanhar o protocolo de so li c it ação de defesa, cóp ia
de OI (um) arti go em sua redação fina l, con te ndo os resultados da pesq uisa a ser
aval iada, em co-autoria com o orientador, com co mprovação de e nvio para rev ista.

Ar!. 77. A dissertação será defendida pelo candi dato em dia e ho rário
determinado pelo o rientador e homologado pelo Colegiado de C urso, decorridos no
máximo 75 (setenta e cinco) dias, após a data de e nt rega dos exemplares na Sec retari a
do c urso.
§ 10 - A Com issão Examin adora, homo logada pelo Colegiado de
Cu rso, e designada pelo Coorde nador, se rá co nstituída por 03 (três) membros efet ivos,
sendo pelo menos um de les não pertencente ao Programa (memb ro ex terno), devendo o
orientado r ser seu memb ro nato e presidente.

§ 2 0 - A Com issão Examinadora deverá ter OI (um ) membro suplente,
professor oriundo do próprio Programa.
§ 3° - O agendamento da data de avali ação final e os nomes dos
compo nentes da banca avali adora devem ser forma lizados mediante ofício do o rientador
encami nh ado à Coordenação do Curso.

Ar!. 78. A Defesa da Di ssertação será feita em sessão púb lica , perante
a banca avaliadora, presidida pel o o ri entador.
§ 1° - O aluno terá 50 (cinqüenta) minutos para expos lçao de se u
trabalho, e cada examinado r terá 30 (trinta) minutos para avaliação e argü ição, podendo

PPGFA - Regimento Interno

25

l' IHH.t,c \ M \

1)1

1'(!" - (õI~ \I'l

\c: \lJ

1- \1

Fisl C A AMB I E N T A L

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
estes limites se re m pro rrogados a c rité ri o do presi de nte da Comissão Examinadora, em
conse nso com o s demais membros.
§ 2" - Caso seja adotada a fo rmul ação de questionamentos, na forma de
diálogo, o tempo máximo do professor e alu no se rá de 40 (qu are nt a) minutos.

Art. 79. Finalizada a defesa da Dissertação, a Comissão Examinadora
se re unirá. em sessào sec reta, para atribuir a avaliação fina l, seguin do-se a divulgação
do resu ltado por se u presidente.

§ 1° - Da apresentação e avali ação da Di ssertação será lavrada a ta
específica, a ser assinada pelos membros da banca avaliadora.
§ 2" - O resultado fin al da avaliação será di vulgado como "aprovado"
o u "reprovado" , não ha ve ndo atribuição de' nota, considerando-se as decisões tomadas
po r mai ori a s im ples de votos.
§ 3° - O cand idato que obt iver aprovação poderá ter, j untamente com o
conceito "aprovado", uma me nção referen te ao trabalho apresen tado, desde que seja
co nse nso da Comi ssão Examinado ra.
§ 4° - Das deci sões da Comissão Examinadora não caberão recursos.

Art. 80. A não aprovação na Defesa de Disse rt ação impl icará no
des ligamento do pós-grad ua ndo do C urso, não cabendo recurso.
A rt. 81. Após o prazo máx imo de emissão dos pareceres da banca o
alun o terá o prazo máximo 'de 45 (q uarenta e cinco) dias para e ntrega na Secretaria de
OI (um ) exemplar da versão final da Disse n ação e m C D-ROM , destinado ao B anco de
Dados do Programa, e 06 (seis) exemp lares impressos, conforme normas de
aprese ntação e acaba me nto definidas pelo Colegiado de Curso: OI (um) destin ado ao
o rie ntado r; 01 (doi s) destin ados ao arq ui vo do Programa ; OI (u m) destinado à PROPG,
para encaminh amen to à Bibli o teca Central da UFMT; e 01 (do is) destinados aos
membros ex te rnos da Comissão Exam in adora.

§ 1° - O r erl; f; c ~rl() rl e f)pfe<"
Co legiado de Curso, após a entrega dos 07 (sete) exe mplares impressos da Dissen ação ,
ju ntame nte co m o exemplar e m CD-ROM.
§ 2° - Em caso de haver co-orie ntador, o aluno deverá e ntregar OI
(um) exemp lar impresso a mais, totalizando 07 (sete) exemplares impressos .
§ 3° - A dissenação a ser gravada no C D-ROM deverá estar na versão
PDF (Portable Documenl Formal) e m arq ui vo úni co. A página de aprovação deverá se r
digita li zada da versão impressa para que conste m as assinaturas do Coorde nador de
C urso, do ori e nt ador e demai s me mbros da Co mi ssão Exam;n ado ra.
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Seção VI - Da Apresentação e Avaliação da Tese d e d o u tor ad o e d a S ubmissão d e
A rti go Cientílico e m Periód ico
A rt. 82. Na apresentação da Tese de Mestrado (ou Defesa de Tese) o
candidato deverá demOnstrar habilidade no domínio teó rico do tema escolhido, no
planejamen to e na execução da pesquisa, capac idade de análise e s iste mati zação de
idéias, e de utilização de uma me todologia científica adequada.
Art. 83. Só poderá requerer autorização para apresentação da Tese o
candidato que tenha sido aprovado no Exame de Qualificação.
Art. 84. O cand idato deverá e ntregar à Secretaria do Programa, 05
(cinco) exe mplares da Tese, aco mpanhado de req uerimento do Orientador ao
Coordenador do Curso, so licitando as providências necessárias à sua apresentação e
defesa, com um inte rvalo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data da primeira avaliação
age ndada.
§ 1° - A Tese deve ser apresentada na forma impressa e deverá estar de
acordo co m as no rmas da ABNT (Assoc iação Brasi leira de Normas Técnicas) ..

§ ZO - De verá acompanhar. o protoco lo de solicitação de defesa, o
hi stóri co escolar do alu no no C urso.
§ 3° - Deverá acompanhar o protoco lo de so licitação de defesa, cóp ia
de OI (um) arti go em sua redação final , co ntendo os resultados da pesqu isa a ser
avaliada, em co-autoria co m o orie ntador, co m co mprovação de envio para rev ista.

Ar!. 85. A Tese será defendida pe lo candidato em dia e horário
determinado pelo orie ntador e ho mo logado pel o Colegiado de Curso, decorridos no
máximo 75 (se tenta e c inco) dias , após a data de entrega dos exemplares na Secre ta ria
do curso.

§ 10 - A Comissão Examinadora, homo logada pe lo Colegiado de
Curso, e designada pelo Coordenado r, será constituída por 05 (c inco ) membros efetivos,
send o pelo menos um deles não pertencente ao Programa (me mbro ex te rno), devendo o
Ori e nf ;)nnr "p-r

<\P lI

mpmhrn n ;::tfn e rre<\ irle nf e.

§ ZO - A Comi ssão Examinadora deverá ter OI (um) membro sup lente,
professor o riundo do próprio Progra ma .
§ 3° - O agendamento da data de avaliação final e os nomes dos
componentes da banca avaliadora devem ser forma lizados mediante ofíci o do orientador
e ncaminhado à Coordenação do C urso.

Art. 86. A Defesa da Tese será feita em sessão púb lica, perante a banca
ava li ado ra, presi dida pelo orientador.
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§ I " - O al uno terá 50 (ci nqüenta) minutos para exposição de seu
trabalho , e cada examinador terá 30 (trinta) minutos para avaliação e argü ição, podendo
estes limites sere m prorrogados a c ritério do presiden te da Comi ssão Examinadora, em
consenso co m os demais membros.
§ 2° - Caso seja adotada a formul ação de qu esti onamentos, na forma de
diál ogo, o tempo máximo do professor e aluno se rá de 40 (quarenta) minutos.

Art. 87. Finali zada a defesa da Tese, a Comissão Examin adora se
re uni rá, e m sessão sec reta, para atribu ir a aval iação final , seguindo-se a div ul gação do
resultado por seu pres idente.
§ ]0 _ Da apresentação e avali ação da Tese será lavrada ata específica,
a ser ass in ada pel os membros da banca avaliadora.
§ 2" - O resultado fi nal da avali ação será divu lgado como "aprovado"
ou "reprovado", não havendo atribuição de nota, considerando-se as deci sões tomadas
por maioria s imples de votos.
§ 3° - O candidato que obti ve r aprovação pode rá ter, juntamente co m o
conceito "aprovado" , uma menção refere nte ao trabalho aprese ntado, desde que seja
consenso da Comi ssão Examinadora.
§ 4° - Das decisões da Comi ssão Examinadora não caberão recursos.

Art. 88. A não aprovação na Defesa de Tese implicará no des li gamento
do pós-graduando do Curso, não cabendo rec urso.
Art. 89. Após o prazo máx imo de emissão dos pareceres da banca o
alu no terá o prazo máximo de 45 (q uarenta e cinco) dias para entrega na Sec retari a de
OI (um) exemplar da versão fin al da Di ssertação em CD-ROM , destinado ao Banco de
Dados do Programa, e 08 (o ito) exemplares impressos, conforme normas de
aprese ntação e acabament o de finid as pelo Co legiado de Curso: OI (um) destinado ao
orie ntado r; 02 (dois) destinados ao arq ui vo do Programa; OI (um) destinado à PROPG ,
para enca minh amento à Biblioteca Central da UFMT ; e 04 (qu atro) destinados aos
membros da Comi ssão Examinadora.
§ 1° - O Cert ifi cado de Defesa so mente será homologado pelo
Co leg iado de Curso, após a entrega dos 08 (o ito ) exempl ares impressos da Tese,
juntamente co m o exemp lar em CD-ROM.
§ 2° - Em caso de haver co-o rientador, o alun o deverá entregar OI
(um) exe mplar im presso a mai s, total izando 09 (no ve) exemplares impressos.
§ 3° - A Tese a ser gravada no CD-ROM deverá estar na ve rsão PDF
(Porra ble D ocumel1f Formal) em arqui vo único. A págin a de aprovação deverá ser

digitali zada da versão impressa para que constem as assi naturas do Coordenador de
Curso, do orientador e demai s membros da Co mi ssão Exa min adora.
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Seção VII - Do Desliga mento do Cu rso
Ar!. 90. O aluno será desligado do Curso quando ocorrer, pelo menos,
uma das seguintes situaçã.es:
a)

ser reprovado 2 (duas) vezes na mesma disciplina, se ndo esta

b)
c)

ser reprovado em até 2 (duas) disciplinas;
obter conce ito "C" três vezes no Curso, ou duas vezes na mesma

obrigatóri a;

di sc iplina;
não ter ob tido méd ia "B" nas discipli nas do Curso;
ser reprovado 2 (duas) vezes no Exame de Qualificação;
f)
ser reprovado na defesa da Dissertação;
g) não ter submetido · OI (um) arti go científico referente à
Di ssertação em periódico científi co, conforme ex igência deste Regimento;
h) não se matricu lar regul armente , em cada semestre leti vo, dentro
do prazo fixado pelo calendário acadêmico da UFMT, não tendo solic itado trancamento;
i)
ultrapassar o prazo máximo permitido para integralização do
Curso;
j)
in fringir, por seus atos, dispos it ivos das normas da UFMT, que
prevêem o cancelamento de matrícu la;
k) ti ver requerido e obtido transferência para ou tra Instituição de
Ens ino Superior;
I)
por sua própria so lic itação.
d)
e)

Ar!. 91. O aluno que for desligado do Curso por qualquer motivo,
exceto os de caráter disc iplinar, poderá pleitear nova inscrição no Processo de Seleção,
decorridos 12 (doze) meses da data de seu desligamento.
§ Único. Ao ser readmitido no Curso, o alu no poderá so licitar o
aproveitamento das di sc iplinas cursadas anteri ormente , porém, some nte aquelas que
fo ram aprovadas com conceito A ou B, e, desde que o desligamento tenha se dado
de ntro do prazo de 2 (dois) anos e haja, ainda, a aquiescê ncia do orientador.
Arf. 92. Arl i c ~m-"e ;:ln.' ;:l l1mn, rio rllr,n ri i~ rn , i t;ne, regu!H!l1entad~~
pela UFMT, relati vas aos direitos e deveres dos alunos, bem como ao regime di sc iplinar
a que estão sujeitos.

CAPÍTULO X
DO GRAU ACADÊMI CO, DIPLO MAS E CERTIFI CA DOS
Ar!. 93°. O Curso outorgará o títu lo de Mestre e de Doutor e m Física
Ambiental aos aprovados, na forma definida pela legis lação em vigor.
Ar!. 94. São condiçã.es para obtenção do Diploma de Mestre e de
Doutor:
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a ) Co mprovação do c umprime nto, pelo pós -gradu ando, de todas as
ex igências des te Reg ime nto e da Reso lução nO. 05 do Conse lho de Ensino e Pesqui sa
(CONS EPE) da UFMT , de 28 de j anei ro de 2008;
b ) Re messa à PROPG do Histó rico Esco lar do concluinte e da ata de
aprovação da Di sse rtação ou Tese pe la Comi ssão Exa minadora;
c)
Para ex ped ição do d iplo ma será necessári a e ntrega, pelo aluno, da
documentação ex igida, e de co m provação de quitação de o brigações co m a Bib lioteca
Central e Bibli oteca Seto ri al (q uando ho uver), e com a Secre ta ri a do Programa.
A r !. 95_ O Hi stó rico Escolar do pós-gradu a ndo, se rá assin ado pe la
Coordenação de Ad mini stração Escolar e pelo Coorde nado r do Programa, con te ndo as
seguin tes informações :
a ) No me completo , fili ação, data e local de nasc ime nto,
nac io nalidade, grau ac adê mico ante ri or e e nde reço atu al;
b) Data de ad m issão no Progra ma ;
c)
N úmero do C PF, número da Cédul a de Ide ntidade e no me do
ó rgão que a ex ped iu, no caso de es tudante bras ilei ro o u estrange iro co m res idê nc ia
pe rmane nte e núme ro do passapo rte e local de emi ssão, no caso de estra ngeiro sem vi sto
pe rmane nte ;
d ) Re lação das d isc iplinas co m os respec ti vos conceitos , c réditos
obtidos, a nos e pe ríodos le ti vos e m que foram cursadas;
e)
Data de a provação no Exame de Proficiê nc ia em Lín gua
Es t ran ge ira~

f)
Da ta de a provação no Exame de Quali ficação;
g)
Data de a provação da Dissertação o da Tese;
h ) No me do orie ntador e dos de mais integrantes da Com issão
Examinado ra da Dissertação ou da Tese.

Ar!. 96. O d iploma de Mestre ou de Do utor será ex pedido pe la PROPG
e ass in ado pe lo Re ito r(a), pelo Dire tor(a) do Instituto de Física, pelo Pró-Reitor(a) de
Ensino de Pós Gradu ação e pe lo Di plomado.

§ Único - Nos d ipl omas deverão constar a des ignação do Prog rama, a
Á rea de Co ncent ração e a resoec ti va Linh a de Pesq ui sa de vinc ulação do a lun o no
C urso.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOS IÇÕES GE RAIS E T RANSITÓRIAS
A rt. 97. As atas das reuni ões dos Colegiados A mpli ado e de C urso são
de do míni o público e es ta rão à di spos ição na Sec retaria do C urso.
Art. 98. As d isc iplinas do Mestrado e Doutorado e m Física Ambie ntal
se rão oferec idas, semp re que possíve l, to mando como referenc ial o in ício do período
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letivo da Uni versidade, de forma que possam ser compatibilizados os interesses dos
estudantes das diferentes áreas .

Art. 99, Todas as disciplinas e a ti vidades programadas deverão visar a
elaboração da dissertação. ou tese, ou seja, a implementação da pesquisa e a formação do
pesquisador é prioritária em relação às demai s atividades .
Art. 100. Qualquer disciplina ou atividade programada poderá ser
realizada na forma de prática de pesquisa, tópicos especiais, semi nários , mesas redondas
ou sob a fo rma de curso regular, respe itado o número de horas necessárias à atribuição
dos créditos.

Art. 101 . Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental.

§ Único - Das decisões do Colegiado caberá recurso à Congregação do
Instituto de Física, excetuadas as si tuações em contrário estabelecidas neste Regimento
e em Resoluções do CONSEPE.

Art. 102. Este Regimento Interno entra em vigor a partir da data de sua
aprovação.

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO, em Cuiabá, 03 de maio de 2010.

70··(" ,/lJ2Jif--~
. Francisco José Dut a Souto

Presidente em exercício do CONSEPE
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