
Normativas a serem cumpridas pelos alunos regulares do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC): 

 

Será desligado do PPGEC o aluno que:  

a) Extrapolar o período de duração máxima do curso; 
b) Reprovação por frequência (R) em disciplina obrigatória; 
c) Duas reprovações por conceito insuficiente (D), em uma ou 

distintas disciplinas, ou por frequência (R) em disciplina(s) 
eletiva(s);  

d) Não efetuar a matrícula no prazo previsto no calendário escolar 
fixado pelo CPG; 

e) Extrapolar os 12 (doze) meses de trancamento;  
f) Não possuir professor orientador aprovado pelo colegiado do 

curso;  
g) Não obtiver no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas 

nos dois primeiros semestres; 
h) Não apresentar aprovação em exame de proficiência em língua 

estrangeira antes do exame de qualificação; 
i) Não cumprir o estágio em docência;  
j) Não seguir os prazos do Calendário Acadêmico;  
k) For reprovado mais de 02 (duas) vezes no exame de qualificação; 
l) O aluno que não cumprir as exigências requeridas para 

manutenção da bolsa de estudos, caso seja bolsista. 
 

1) Estágio em Docência:  
 

 -Passo a passo :  
 
1.1) Imprimir formulário de solicitação do Estágio em Docência, que 
encontra-se na página do PPGEC,  no link: “Estágio em Docência”: 
http://www.cct.udesc.br/arquivos/id_submenu/1904/formulario__estagio_
em_docencia.pdf 
 
- Entregar o formulário preenchido na Secretaria do PPGEC  no início 
do semestre  

1.2) Professor Orientador deverá entregar a avaliação do Estágio em 
Docência, no final semestre,  na Secretaria de Pós-Graduação – Bloco 
A 

-Para isso deve ser impresso o formulário de Avaliação do Estágio em 
Docência, que encontra-se  na página do PPGEC, no link: “Estágio em 
Docência”:http://www.cct.udesc.br/arquivos/id_submenu/1904/avaliacao



___estagio_docencia.pdf, e preenchido pelo professor orientador do 
Estágio em 

 

2) Exame de Qualificação : 

          -SOLICITAR O EXAME DE QUALIFICAÇÃO até 15 meses  após início 
da contagem dos prazos (ingresso no Curso como ALUNO REGULAR ). 

           Na página do PPGEC, no link “Exame de Qualificação” é encontrada a 
normativa do Exame de Qualificação, bem com o formulário de solicitação do 
exame. 

      -Passo a passo: 

2.1) Imprimir formulário de solicitação do Exame de Qualificação. na 
página do PPGEC,  no link: “Exame de Qualificação”: 
http://www.cct.udesc.br/arquivos/id_submenu/1744/pg121e_solicitacao_
para_qualificacao__formulario.pdf 
 
2.2) Preencher e entregar na Secretaria do PPGEC.   
 

3) Exame de Proficiência em Língua Estrangeira: 

 O Exame deverá ser realizado nos Primeiros 12 meses  contados a partir da 
data da matrícula/ingresso no Curso. 

      -Passo a passo: 

3.1) Ler a Resolução do Exame de Proficiência: 
http://www.cct.udesc.br/arquivos/id_submenu/1747/resolucao_no._02_2
015___exame_proficiencia.pdf 

3.2) Realizar o exame Proficiência em Língua Estrangeira em uma 
instituição credenciada pelo PPGEC. 

3.3) Entregar na Secretaria do PPGEC  o certificado de aprovação no 
Exame de Proficiência em Língua Estrangeira.  
 

 

 

 

 



    4) Defesa de Dissertação: 

 
Para ter direito à defesa de dissertação, o aluno deverá ter vencido as 

seguintes etapas:  

1. Ter cumprido um mínimo de 24(vinte e quatro) créditos  em 
disciplinas;  

2. Comprovar proficiência em língua inglesa ;  
3. Alunos estrangeiros oriundos de países cuja língua oficial não 

seja o português, deverão comprovar proficiência em língua 
portuguesa;  

4. Atestar a submissão de avaliação de 1 (um) artigo  para 
publicação em periódicos ou eventos específicos da área de 
concentração do PPGEC; 

5. Aprovação no exame de qualificação ; 
6. Aprovação na disciplina obrigatória estágio em docê ncia . 

 
O professor orientador encaminhará à coordenação do PPGEC a 

solicitação de designação da banca examinadora.  

A banca examinadora para a dissertação e sua defesa será presidida 
pelo orientador da dissertação  e integrada, no mínimo, por mais três 
docentes , sendo um suplente e deverá contar, obrigatoriamente com um 
professor não pertencente ao corpo docente do Curso .  

O prazo mínimo  para a solicitação de defesa  de dissertação e entrega 
da documentação junto à secretaria do PPGEC é de 45 (quarenta e cinco) 
dias antes da data de defesa da dissertação. 

A defesa da dissertação será pública, e da avaliação deverá constar 
uma das seguintes alternativas de parecer:  

• aprovação;  
• reformulação , a ser apresentada no prazo máximo de 60 dias ; 
• reprovação. 

 
A defesa da dissertação e o resultado da avaliação serão registrados, 

pelo Presidente da banca, em Livro de Atas próprio, sendo a ata assinada por 
todos os integrantes da banca.  

Após a aprovação da dissertação, o aluno deverá encaminhar à 
secretaria num prazo máximo de 02 (dois) meses as cópias definitiv as do 
trabalho de conclusão juntamente com uma cópia digital.  

A quantidade mínima de cópias impressas deverá ser a seguinte:  

• 02 exemplares para a Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação; 



• 01 cópia para cada membro da banca, incluindo o orientador; 
• 02 cópias digitais da versão definitiva. 

Não terá direito a obtenção do grau de mestre o aluno que não cumprir 
as exigências das etapas descritas acima.  

Os alunos que não tiverem aprovada a dissertação , conforme os 
casos, no prazo estipulado na resolução vigente dos Programas de Pós-
Graduação, farão jus a um Atestado de Conclusão das disciplinas 
cursadas , com a respectiva avaliação, sendo vedado direito de expedição 
de Certificado de Especialização. 
 

Tramitação para Defesa do Mestrado: 
 

4.1 Professor solicitante/orientador  encaminha Comunicação Interna 
(modelo/anexo:http://www.cct.udesc.br/arquivos/id_submenu/543/pg1
45e_solicitacao_de_defesa_de_dissertacao3.doc) para aprovação do 
Coordenador do Curso com antecedência mínima de 45 dias; 

 
4.2 Secretaria Administrativa  informa a Secretaria Acadêmica  sobre a 

banca examinadora que verificará as pendências do aluno; 
 

4.3 Secretaria Administrativa  providencia reserva de sala, 
equipamentos, transporte, hospedagem e pagamento de diária/pró-
labore para convidado externo; 

 
4.4 Secretaria Acadêmica  providencia a emissão da portaria, ata da 

defesa, folha de aprovação e outros documentos para a banca e 
envia para o Presidente por e-mail e documentos impressos na 
semana da apresentação; 

 
4.5 Presidente/orientador devolve os documentos da banca em até 7 

dias úteis para a Secretaria Acadêmica  que irá reter as folhas de 
aprovação do aluno até as correções solicitadas pela banca sejam 
providenciadas pelo aluno. 

 
 

IMPORTANTE: As diretrizes para a confecção dos trab alhos 
acadêmicos produzidos na UDESC são encontradas no 
seguinte endereço eletrônico: 

 
http://www.cct.udesc.br/?id=203 


