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GUIA DO ALUNO 
 

Seja bem vindo o Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

Aqui você encontrará dicas que irão ajudá-lo durante a realização do curso. 

 

 
TIPOS DE ALUNO 

 Aluno Especial: é aquele que não tem vínculo com o programa, que somente cursa disciplinas 

isoladas. (período como especial não conta no prazo regular do curso). 

 Aluno Regular: é aquele que tem vínculo com o programa, ingressando após aprovação em processo 

seletivo. O aluno regular pode ser bolsista ou não bolsista 

 

 

DISCIPLINAS OFERECIDAS 
As disciplinas oferecidas nos Cursos são divididas em 4 (quatro) categorias:  

 

1. Obrigatórias Gerais 

2. Específicas 

3. Eletivas 

4. Tópicos especiais 

 

 As disciplinas e ementas do curso podem ser visualizadas na opção “estrutura curricular” do link 

http://www.cct.udesc.br/?id=288 

 A grade horária do semestre seguinte é disponibilizada na página do PGCEM no final do semestre 

anterior. 

 

CRÉDITOS A SEREM INTEGRALIZADOS 
 

MESTRADO DOUTORADO 

26 créditos de ensino, sendo: 48 créditos de ensino, sendo: 

 12 créditos em Disciplinas Obrigatórias; 

 04 créditos em Disciplinas Específicas da área 

escolhida; 

 10 créditos complementares podendo ser 

distribuídos em Disciplinas Específicas, Eletivas 

ou Tópicos Especiais. 

 12 créditos em Disciplinas Obrigatórias; 

 36 créditos em Disciplinas Específicas, Eletivas 

e Tópicos Especiais. 

 

 Serão considerados aprovados nas disciplinas os alunos que tiverem alcançado o mínimo de frequência, 

e obtiverem os conceitos A (nota entre 9,0-10) , B (nota entre 8,0-8,9) ou C (nota entre 7,0-7,9). 

 

 Por requerimento do aluno e após análise do Coordenador do Programa, ouvido os professores 

responsáveis pelas disciplinas, o Colegiado do Programa poderá conceder créditos por disciplinas 

anteriormente cursadas em cursos recomendados pela CAPES, limitadas a 50% do número total de 

créditos em disciplinas do curso, 13 créditos para o mestrado e 24 para o doutorado. 

 

 Orientamos que o aluno solicite a validação de disciplina no primeiro semestre do curso.
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ETAPAS DO CURSO DE MESTRADO 

ATÉ ... MÊSES 
DO 

INGRESSO 

 
EVENTO 

 
REQUISITOS 

 
LOCAL 

0 Ingresso no programa 

Ser aprovado no processo seletivo 

Atender exigências do edital 

Efetuar matrícula 

Matrícula → CEPG – Coordenadoria de Ensino de 

Pós-Graduação (Bloco A) 

Bolsa → Secretaria Administra va do PGCEM 

12 
Exame de proficiência em língua 

inglesa* 

Deve ser realizado (aprovado) até metade do 

prazo regulamentar do curso (12 meses) 

Entregar a declaração na Secretaria 

Administrativa do PGCEM 

12 

Entrega da solicitação do exame 

de qualificação (modelo na pág 

do PGCEM) 

1. Concluído um total de 16 créditos 

(aprovados) sendo que, pelo menos, 8 

devem ser de disciplinas obrigatórias. 

2. Aprovação no Exame de Proficiência em 

Línguas 

Secretaria Administrativa do PGCEM 

14 Exame qualificação 
Deve ser realizado até 14 meses para o 

mestrado. 
 

22 
Submissão do artigo em 

Congresso ou periódico 

Mestrado: submissão de artigo para congresso 

 

Enviar o artigo e o comprovante por e-mail para o 

coordenador do Programa 

22 

Entrega do relatório do estágio 

docência (modelo na pág do 

PGCEM) 

Somente para aluno bolsista Secretaria Administrativa do PGCEM  

22 

Entrega solicitação da 

apresentação da dissertação 

(modelo na pág do PGCEM) 

1. Comprovação de submissão de artigo em 

periódico ou congresso 

2. Estágio docência (somente para bolsista) 

Secretaria Administrativa do PGCEM 

24 Apresentação da Dissertação   

26 
Entrega do Dissertação impressa 

e CD com a versão final corrigida 
 

CEPG – Coordenadoria de Ensino de Pós-

Graduação (Bloco A) 

*Exame de proficiência 
 Serão aceitos qualquer um dos exames externos mostrados na Tabela 01-Anexo I, da Resolução Interna 01/2016 (disponível na pág do PGCEM), com a respectiva 

pontuação mínima. 

 Além dos exames de reconhecimento nacional apresentados na Tab.01 o acadêmico poderá realizar o exame de proficiência em qualquer central de línguas de IES 

- Instituições de Ensino Superior pública. Neste caso deve ser comprovado conceito mínimo de 70 % ou declaração de aprovação no exame. 

 Será oferecido exame de proficiência em língua inglesa e espanhola por escolas cadastradas com o PGCEM (divulgado no mural do PGCEM e por e-mail).  
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ETAPAS DO CURSO DE DOUTORADO 

ATÉ ... MÊSES 
DO 

INGRESSO  

 
EVENTO 

 
 

REQUISITOS 

 
 

LOCAL 

0 Ingresso no programa 

Ser aprovado no processo seletivo 

Atender exigências do edital 

Efetuar matrícula 

Matrícula → CEPG – Coordenadoria de 

Ensino de Pós-Graduação (Bloco A) 

Bolsa → Secretaria Administra va do 

PGCEM 

24 
Submissão de artigo (de assunto da 

tese) 

Submissão de um artigo científico completo para 

um periódico classificado pela Capes na área de 

Engenharias II, B3 ou superior, ou com fator de 

impacto de 0,5 ou superior 

 

 

Enviar o artigo e o comprovante por e-mail 

para o coordenador do Programa 

24 

Aprovação do exame de 

proficiência em língua inglesa e em 

francês ou espanhol ou alemão ou 

italiano. * 

Deve ser realizado (aprovado) até metade do prazo 

regulamentar do curso (24 meses - doutorado) 

1. Aprovação do exame de proficiência em língua 

inglesa 

2. Aprovação do exame de proficiência  em 

francês ou espanhol ou alemão ou italiano.  

Secretaria Administrativa do PGCEM  

24 

Entrega da solicitação de exame de 

qualificação (modelo na pág do 

PGCEM) 

1. Comprovar a submissão de um artigo científico 

completo para um periódico classificado pela 

Capes na área de Engenharias II, B3 ou 

superior, ou com fator de impacto de 0,5 ou 

superior (envio por e-mail ao coordenador) 

2. Aprovação nos exames de proficiência de 

línguas 

Secretaria Administrativa do PGCEM 

26 Exame de qualificação Deve ser realizado até 26 meses para o doutorado.  

46 

Entrega do relatório do estágio 

docência (modelo na pág do 

PGCEM) 

Somente para aluno bolsista Secretaria Administrativa do PGCEM  

46 

Submissão de artigo científico a 

periódico com qualis em Eng II 

(Não pode ser o mesmo artigo da 

qualificação) OU UM 

 
Enviar o artigo e o comprovante por e-mail 

para o coordenador do Programa 
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PUBLICADO/ACEITO 

46 
Entregar solicitação de Defesa de 

Tese (modelo na pág do PGCEM) 

1. Comprovação de submissão de artigo em 

periódico com Qualis em Engenharias II 

2. Estágio docência (somente para bolsista) 

Secretaria Administrativa do PGCEM 

48 Defesa  de Tese   

50 
Entrega da Tese impressa e CD com 

as correções exigidas pela banca 
 

CEPG – Coordenadoria de Ensino de Pós-

Graduação 

 
*Exame de proficiência 

 Serão aceitos qualquer um dos exames externos mostrados na Tabela 01-Anexo I, da Resolução Interna 01/2016 (disponível na pág do PGCEM), 

com a respectiva pontuação mínima. 

 Além dos exames de reconhecimento nacional apresentados na Tab.01 o acadêmico poderá realizar o exame de proficiência em qualquer 

central de línguas de IES, Instituições de Ensino Superior, públicas. Neste caso deve ser comprovado conceito mínimo de 70 % ou declaração de 

aprovação no exame. 

 Será oferecido exame de proficiência em língua inglesa e espanhola por escolas cadastradas com o PGCEM (divulgado no mural do PGCEM e 

por e-mail).   

 Os alunos de doutorado que fizeram o mestrado no PGCEM terão o exame de proficiência em língua inglesa automaticamente validado.
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TRANCAMENTO DO CURSO  
 

 Requisitos no Art 33 e 34 da Resolução 013/2014 CONSEPE (disponibilizada na página do PGCEM) 

 

 Formulário de solicitação PG146e_Solicitação de Trancamento de Matrícula está disponível na 

página CEPG – Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação. 

 

DESLIGAMENTO DO CURSO   
Casos previstos no Art 36 da Resolução 013/2014 CONSEPE (disponibilizada na página do PGCEM) 

 

NORMAS DA PÓS-GRADUAÇÃO  

 

GERAL – Resolução 013/2014 CONSEPE e outras disponível na página do PGCEM 

ITERNAS – Resoluções internas do colegiado do PGCEM disponível na página do PGCEM 

 

 

SECRETARIAS   
 

Setor Secretaria Administrativa do PGCEM CEPG – Coordenadoria de Ensino de Pós-
Graduação 

Atividades Aspectos administrativos internos do curso 
 

 (ex: agendamento de exame de proficiência, 

bolsas, reuniões do Colegiado, patrimônio, 

qualificação) 

 

 

Controle acadêmico dos cursos de pós 
graduação  

(ex: matricula, controle de notas, emissão 

de diários, preparação de diplomas, emissão 

de certificados, verificação de prazos etc) 

 

 

Documentos 
entregues 

Documentos para bolsa 

Solicitação de qualificação 

Solicitação de Apresentação de Dissertação 

Solicitação de Defesa de Tese 

Solicitação de coorientação 

Solicitação de alteração de orientador 

Comprovação de Proficiência 

Relatório de Estágio Docência 

Documentos para matrícula 

Solicitação de validação de disciplina 

Trancamento de matrícula 

Prorrogação de Prazo 

Solicitação de cancelamento de disciplina 

Solicitação de acréscimo de disciplina 

Solicitação de emissão de diploma 

Solicitação de atestados, históricos 

Localização Sala 8 do Bloco G  Bloco A 

Contato ppgcem.cct@udesc.br pos.cct@udesc.br 

 

    

O PROGRAMA - SITES   
 

O PGECEM  dispõe de um site onde estão dispostas TODAS as 

informações relativas os cursos do PGCEM  

www.joinville.udesc.br/pgcem 

 

A CEPG Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação dispõe várias 

informações da pós-graduação  

http://www.cct.udesc.br/?id=42 
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MATRÍCULA   
 Os mestrandos devem fazer suas matrículas todo semestre, até que terminem o curso, mesmo que 

não estejam mais cursando disciplinas.  

 A perda do período de matrícula acarreta na perda do vínculo com o curso.  

 Após a matrícula, existe um período definido para eventuais cancelamentos ou trancamentos.  Caso 

não o seja, o aluno receberá conceito D na mesma por ter reprovado por falta. 

 O aluno que for defender após a data da matrícula (mesmo sendo um dia) deve efetuar a matrícula. 

 No site da CEPG  está disponível o Calendário Acadêmico indicando os dias em que o semestre inicia 

e termina, dentre outras datas importantes. 

 

 

RECURSOS DISPONÍVEIS 
 

Sala de estudos  O PPGCEM conta com uma sala de estudos (SALA 11 no bloco G) exclusiva 

para uso dos alunos do Programa. 

Para ter acesso, entrar em contato com a Secretaria Administrativa do 

PGCEM (pessoalmente ou por e-mail) e solicitar uma senha. 

 

Armário Na sala do PGCEM existem armários para os alunos. Eles são disponibilizados 

aos solicitantes quando vagos.  

Para solicitar, entrar em contato por e-mail na Secretaria Administrativa do 

PGCEM e solicitar uma armário. 

Laboratórios O acesso aos  laboratórios do PGCEM está a cargo da coordenação de cada 

laboratório. 

Serviço de fotocópia Existem salas de prestação de serviços terceirizados de fotocópias nos 

Blocos F (1o andar) e Bloco B. 

Centro de convivência Localizado o restaurante, lanchonete e SOE –Serviço de Orientação ao 

Estudante 

Ginásio de esportes Atividades disponíveis em: 

http://www.cct.udesc.br/?id=801 

 

Biblioteca O aluno tem um número de matrícula expedido pela CEPG que lhe confere o 

direito de emprestar livros na nossa Biblioteca Universitária Setorial, 

localizada atrás do bloco C   

Portal da Capes Pesquisas bibliográficas que necessitem de acesso gratuito conferido pelo 

Portal da CAPES, podem ser feitas em quaisquer computadores do Campus. 

Também pode ser requerido um acesso via VPN para a Coordenadoria de 

Informática (CINF). Para solicitar  

1 Obter a senha do Siga 

Entrar no link abaixo e fazer o cadastro do siga 

http://siga.udesc.br/siga/inicial.do?evento=cookie# 

 

2 entrar no link  

http://www.cct.udesc.br/?id=1267 

3 Preencher o CADASTRO ON-LINE PARA TODOS ALUNOS - REDE SEM 

FIO/VPN CAPES/MOODLE2 , utilizando a credencial do siga 

4 Aguardar  retorno do suporte via e-mail 

Estacionamento O aluno deve comparecer na Recepção do Bloco A, preencher um cadastro e 

apresentar o documento do veículo, para receber um adesivo que permite a 

entrada de carro/moto no campus. 

 


