
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL – ICA/UFMG 

 

 

Resolução Nº 002/2018, de 23 de maio de 2018. 

 

Estabelece prazos e normas para Avaliação 

de Desempenho Acadêmico para a mudança 

de nível de Mestrado para Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, R E S O L V E:  

 

Art. 1º Nos termos da resolução complementar 002/2017 de 04 de julho de 2017 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, o Colegiado do Curso poderá 

solicitar à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), mediante avaliação 

fundamentada, a mudança de nível de Mestrado para o Doutorado de aluno com 

destacado desenvolvimento acadêmico. 

 

Art. 2º Nos termos do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal, o orientador poderá solicitar ao Colegiado a mudança de nível de Mestrado 

para o Doutorado de aluno com excepcional desempenho acadêmico, mediante 

justificativa fundamentada, desde que tal solicitação seja apresentada no prazo de 15 

(quinze) meses, contados a partir do ingresso do interessado no Curso. 

§ 1° A contagem de tempo de ingresso do discente será considerada a partir da 

data da primeira matrícula no Curso de Mestrado. 

§ 2° No processo de mudança de nível será obrigatória a defesa da dissertação. 

§ 3° Considera-se com desempenho excepcional o estudante que: 

I – Obtiver coeficiente de rendimento escolar acumulado (CRA) igual ou superior 

a 90 (noventa) nos semestres cursados; 

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

orientador, como de nível adequado ao doutorado; 

III – Possuir resultados experimentais preliminares que indiquem possibilidade 

de conclusão, com sucesso, do projeto proposto; 
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IV – Conseguir aprovação unânime da Comissão de Avaliação na apresentação, 

defesa e discussão do projeto de dissertação e resultados, com dados 

consolidados para defesa do mestrado;  

V – Comprovar capacidade de entender textos técnicos em língua estrangeira. 

 

Art. 3º Para fins de mudança de nível, o Colegiado nomeará uma Comissão de 

Avaliação, composta de 3 (três) membros do corpo docente do programa. 

 

Art. 4º A Comissão de Avaliação, reunir-se-á em data estipulada pelo Colegiado, para 

proceder ao julgamento do candidato à mudança de nível. 

§1º O candidato terá até 50 (cinquenta) minutos para a apresentação da 

dissertação e do projeto de pesquisa e de seus resultados preliminares. 

§2º Findo este tempo, será arguido pelos membros da Comissão, dispondo cada 

examinador de 15 (quinze) minutos para arguir e o candidato, igual tempo para 

responder. 

§3º Terminada a arguição, a Comissão reunir-se-á sem a presença do candidato 

para o julgamento final. 

§4º Será considerado aprovado o candidato que obtiver o parecer favorável 

unânime da Comissão. 

§5º Terminado o julgamento, o presidente da Comissão comunicará o resultado 

ao candidato e lavrará ata que será assinada por todos os membros. 

 

Art. 5o A ata do julgamento será submetida à homologação do Colegiado e 

posteriormente encaminhada para apreciação da Câmara de Pós-Graduação/ PRPG. 

 

Art. 6º A mudança de nível deverá ocorrer com a defesa da dissertação. 

§ 1º A defesa da dissertação deverá acontecer até 90 (noventa) dias após a 

aprovação da mudança pela Câmara de Pós-Graduação. 

 § 2º A mudança de nível deverá ser comunicada ao DRCA pela PRPG, que 

autorizará a mudança de registro do discente. 

 

Art. 7º Estudantes transferidos para o Doutorado por mudança de nível deverão 

cumprir os seguintes prazos:  
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I – Entrega do plano de estudo e projeto de pesquisa: até a segunda matrícula 

após a mudança de nível; 

II – Exame de qualificação: até 42 meses do início do curso de Mestrado. 

 

Art. 8º Casos omissos a esta resolução serão analisados pelo Colegiado do Programa 

de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 

 

 

Montes Claros, 23 de maio de 2018. 

 

Professora Leidivan Almeida Frazão - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Produção Vegetal. 

 

Resolução aprovada na reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Produção Vegetal, realizada em 16 de abril de 2018. 

 

Resolução aprovada ad referendum da Câmara de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Minas Gerais, no dia 20 de novembro de 2019. 


