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SUB-RE1T0RIA

COORDENAÇÃO DE

REGULAMENTO ,1

CAPÍTULO 1
APRESENTAÇÃO

O
e

ao

de

cas

DA ORGANIZAÇÃO E

reçu-

■

Art.
ensino e à

- Promover o 
em Engenharia

- Promover a

ncr-
11_

tribuições e 
“S tr i cto-Sensu 

conjugação com

C^ÍTOLO n
DA CARACTERIZAÇÃO, FINS E OBJETIVOS DA CPG-EE

i disposto no 

cm vigor.

c entíficas e tecr.ol õgi -

de Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica, 

acordo com as normas acadêmicas da UFES;

CAPÍTULO SB S
funcionamento administrativo-acadêmico da CPG-EE

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ari. I? - Este regulamento visa a estabelecer as a 

mas específicas inerentes ãs atividades de Pós-Graduação 

ci i Engenharia Elétrica ao nível de Mestrado (CPG-EE), em 

Estatuto, Regimento Geral da UFES, regulamento de Pós-Graduação da UFES 

demais dispositivos legais.

desenvolvimento de pesquisas

Elétrica;
formação de pessoal especializado para atuar nos di- 

se desdobra a atividade prof ssional de Engenharia-

CPG-EE obedecera ao

UFES conforme a legislação <
Art. 3? - A administração ca 

lamento de Pos-Graduação da

versos setores em que 

E I ê t r i ca.

UNíVERSíoaos F£Deral

PES0IJ1SA e FOS-CRADUAÇAo

Centro tecnologico
P<JS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

(CPG-EE)

2? - A CPG-EE, mediante a conjugação de esforços aplicados 

pesquisa, perseguira, além dos objetivos gerais, os seguintes 

especffÍ cos:

- Conferir o grau
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I

e o

entre outros encargos deli-

I de atividades da CPG-EE e o respectivo pl ano

1 I a
I I I

mes
trado;

de

di sei -- A ementa, o programa

XI

a-

i
I

1

SEÇ« DQ
DO COLEGIADO E COORDENAÇÃO

CPG-EE;
CPG-EE,

específicas dos Coordenadores

VIII- As normas de redação 

mestrado;

IX

CPG-EE .

1

corpo
da j

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- As competênci
Geral e Adjunto;

X — A ementa, o programa e o numero de -.redi tos de cada 
das demais atividades acadêmicas;

Os casos omissos deste Regulamento.

as e atribuições

plina e

ao Colegiado Acadêmico,

a serem seguidas nas dissertações

Art. . 0 órgão de deliberação dos assuntos referentes ã

Colegiado Acadêmico, composto de todos os docentes que ministram dis
ciplinas ou orientam dissertação na CPG-EE e os representantes do 
discente. 0 Colegiado Acadêmico sera presidido pelo Coordenador Geral 
CPG-EE.

§ 1? - Compete 
berar sobre:

§ 2o - Eleger os Coordenadores Geral e Adjunto.
50 - a responsabilidade pelas atividades administrativas, 

cadêmicas, de planejamento e de avaliação Ó da Coordenação da CPG-EE, qUe 
serã composta de um Coordenador Geral e de um Coordenador Adjunto.

- 0 plano anual 
orçamenta rio;

- Normas e critérios de seleção para os candidatos
- As propostas de inclusão ou exclusão de docentes a 

bem como a relação de docentes a serem eventualmente convidados a colabo
rar na CPG-EE;

IV - A proposição do número de vagas na 2PG-EE;
V - As propostas de vagas e os critérios de seleção para alunos1 

especiais elaboradas pela Coordenação da CPG-EE;
VI - A indicação feita pelo professor orientador de dissertação- 

dos docentes que i rao compor a comissão examinadora de defesa de dis
sertação de mestrado e os possíveis suplentes;

VII — Os pedidos de defesa pública para as dissertações de
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íenlre outros encargos:

e

a
serem convidados a colaborar

VI pa ra

trabalhos administrativos da CPG-EE, e

os
di sser-.

dc|

seus

to.
responsável direto pelo funcionamen

Coordenador Geral em

seus
§ 8? - As competências

L

I 
ou

§ 6?
to acadêmico e

§ 1?
I 

plano anual

I I

o
i

docentes em regime de quarenta horas semanais 

da CPG-EE poderão ser eleitos para a Coordenação.

§ 5?
mes de quarenta horas ou de dedicação exclusiva 

de administração, ensino e pesquisa

Elaborar e submeter ã 

de atividades da CPG-EE 

- Supervisionar a

e atribuições especificas dos Coordenadores

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- 0 Coordenador Geral é o 

administrativo da CPG-EE.

§ 4? - Apenas os
de dedicaçao exclusiva

- Os membros da Coordenação da CPG-EE deverão ter seus regi- 
horas ou de dedicação exclusiva dedicados ãs atividades - 

da CPG-EE até o término do seu manda-

§ 7? - 0 Coordenador Adjunto substituirá o 
impedimentos legais.

- Propor o número de vaga na CPG-EE;
- Propor o número de vagas e os critérios de seleção 

a 1 unos especiais;
VII - Supervisionar os 

executar o plano orçamentario;
VIII- Encaminhar ao Colegiado Acadêmico da CPG-EE, com parecer, 

pedidos de defesa pública para as dissertações de mestrado;
IX - Elaborar as normas de redaçao a serem seguidas nas 

Lações de mestrado;
§ 2? - Os Coordenadores Geral e Adjunto serão eleitos entre os do

centes da CPG-EE e a eleição homologada pelo Consslho Departamental 
Centro Tecnológico da UFES.

§ 3? - 0 mandato dos Coordenadores da CPG-EE será de 02 (dois) 
anos, sendo permitida a reeleição.

Compete ã Coordenação da CPG-EE, 
apreciação dc Colegiado Acadêmico 
e o respectivo plano orçamentãrio;

execução dos programas de ensino, pesquisa- 
orientação dos alunos da CPG-EE;

III - Elaborar normas e critérios de seleção para os candidatos - 
CPG-EE;

IV - Propor a relaçao de docentes a 
nas atividades da CPG-EE;

V
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Gera 1

ma ••

a<.

pele

es’

I

estude;

Art. 7? 
presente regulamento.

SEÇÃO !II
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Enge-=

ministradas por 
da CPG-EE.

das disciplinas serão elaborados pelos pro- 
ensino, obedecida a ementa aprovada

§ 2? - Os tópicos especiais são atividades que visam atender ãs; 
necessidades e aos interesses das áreas da Engenharia Elétrica, não pro
gramadas no currículo do curso.

Entende-se por disciplina, um conjunto de conhecimento - 
e que integra o currículo do curso co,

a convergência 
sa desenvolvido por aluno regularmente

a) - Di sc i pli nas;
b) - Tópicos Especiais;
c) - Estudos Dirigidos;
d) - Seminários;
e) - Dissertação de Mestrado.

UNIVERSIDADE: FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
e Adjunto serão definidas pelo Colegiado Acadêmico da CPG-EE.

§ 1? - Os programas 
fessores responsáveis pelo seu 
Colegiado Acadêmico da CPG-EE.

§ 2? - As disciplinas do curso poderão ser 
pecialistas, desde que aceitos pelo Colegiado Académico

.§ 1? 
estruturados com objetivos próprios 
mo obrigatória ou optativa.

Art. 6? - A organizaçao curricular do curso de Mestrado em 
nharia Elétrica, compreenderá:

§ 3? - Os estudos dirigidos são atividades que visam atender às 
necessidades e aos interesses individuais dos altnos, bem como aprimorar-í 
a sua quali fi cação.

§* Jj? - Os seminários são atividades relativas ã área de 
que poderão ser oferecidas com o objetivo de aterder a uma necessidade es 
pecífica de um grupo de alunos ou aproveitar uma oportunidade especial.

§ 5? - A dissertação de mestrado constitui a convergência dd 
trabalho individual de pesqui 
triculado n$ CPG-EE.

- 0 currículo do curso da CPG-EE constitui-se em anexo
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ur

este pas-Uma vez

serão

pós-gra-.
I

Art. 9? “ Poderão inscrever-se no processo de seleção candidatos - 
diplomados em cursos de engenharia de graduação plena.

SEÇÃO IV
SELEÇÃO E A&HSSÃO

normas
caput

SEÇÃO V
DA MATRÍCULA

incorporação do candidai

específ icas 
deste artigo.

Parágrafo Onico - A critério do Colegiado Acadêmico da CPG-EE, po
derão inscrever-se no processo de seleção candidatos diplomados em cursos 
de graduação diversos. »

- 5 -

Parágrafo Onico 
obrigatoriamente efetivar a 
regular, após a seleção, sem a

§ 2?
sara automaticamente

Art 12 - Matrículas, cancelamentos, acréscimos ou substituição, ■ 

efetuados no Órgão próprio da Sub-Reitoria de Pesquisa e PÕs-Gradu;

Art. 8. - A admissao a- CPG-EE será feita mediante processo de se
leção realizado pela Coordenação do CPG-EE, compreendendo: 

analise do currículum vitae do candidato; 
verificação de aptidao para estudos em nível de 
duação.

Art. 11 “ Cada aluno da CPG-EE será orientado por um professor 
rientador acadêmico indicado pela Coordenação.

§ 1? - 0 orientador acadêmico deverá elaborar com o aluno 
plano de curso de fazer o acompanhamento do mesmo.

definido o orientador de dissertação, 

a ser o orientador acadêmico do aluno.

Art. 10 - A primeira matrícula é o ato de 

to selecionado ao corpo discente cq CPG-EE.

- 0 candidato selecionado para a CPG-EE deverá, 

sua primeira matrícua no 1? período letiv; 

qual perderá seu direito de ingresso.

Parágrafo Onico - Caberá ã Coordenação da CPG-EE elaborar 

para a seleção, além dos requisitos estabelecidos no

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



6 -

çao, com a devida autorização do professor orientador acadêmico.

e a

naçao:

/

em determinadas disciplinas 
lista de oferta relativa

o
a 1

SEÇÃO VI 
00 MO ACADÊMICO

em-dissertaçao de mestrado só 
sua

motivo de docença devidamerte comprovada por 
autoridade médica da UFES.

naj

Parágrafo On i co 
contado para efeito do prazo

- 0 período de trancamento de matricula nao ser.: 
máximo fixado para a conclusão do curso.

Parágrafo Único - A matrícula 
permitida aqueles alunos que tiverem 
pelo Colegiado Acadêmico da CPG-EE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

será *
■

proposta de dissertação aprovada;

a 
i

no prazo máximo de Oj
de aula do semestre considerado.

Art. 15 - 0 aluno deverá estar matriculadc no mínimo em 04 (quatro) 
e no máximo em 15 (quinze) créditos por período letivo regular.

Art. 17 - Será permitido o
máximo de um ano letivo, sendo vedado ao aluno me. i s de um trancamento, 
exceto quando ocorrer — tivn de docenca devidamerte comprovada por laudc

elaborado por

Art. 16-0 aluno poderá requerer cancelamento, acréscimo e/ou 
substi tuiçao de disciplina e/ou atividades, conforme a seguinte discrimi-

a) - cancelamento, no prazo máximo de 05 (cinco.) semanas, 
contar do primeiro dia de aula do semestie considerado,

b) - acréscimo e/ou substituição,
(duas) semanas, a contar do primeiro dia

trancamento de matrícula por um període

Parágrafo Único - 0 aluno poderá, a critério do professor orienta
dor, estar matriculado em menos de 0^ (quatro) créditos, quando houver im 
pedi mento grave justificado ou quando jã tiver ccmpletado, ou completar] 
com os créditos solicitados, o numero mínimo de 30 (trinta) exigidos - 
CPG-EE.

Art. Hi - 0 di rei to a matrícula em determinadas disciplinas ou| 
atividades depende da sua inclusão na lista de oferta relativa ao semes-J 
tre considerado, e do ajustamento do aluno às condições de vaga, horário 

outras que forem estabelecidas pelo Colegiadc Académico da CPG-EE.

“ Nos semestres subsequentes ã conclusão dos créditos, 
aluno devera matricular-se em “Dissertação de Mestrado”, sem direito 
crédito, para manter a condição de aluno regular.
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18 0 ano acadêmico compreenderá 02 (dois) semestres letivd

Cada
e exames.

com a t i v i dades

i

meses.

01 (um) crédito equivale
créd ilo equi va1e a

até 03 (três)

Acadêmico da. CPG-EE, o aluno poderá ter 
12 (doze)

cepc i ona i s, 
dêmicas regulares.

SEÇÃO VI1
DA DURAÇÃO DO CURSO E DO REGIME ACADÊMICO

CPG-EE, 
Craba1hos

Art.
01 (um)

Ar t. 

regulares.

§

§ 2? - A critério do Colegiado Acadêmico da CPG-EE, 

poderá haver um terceiro período letivo

§ 2? - Nos estudos dirigidos, 01 (um) 

(trinta) horas de estudo individual.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

§ 2? - Os seminários equivalerão a

no mínin

um único crédito.

em casos e
i

acc'

e nos seminário

19-0 curso de Mestrado da CPG-EE terá a duração mínima 
ano e máxima de 03 (três) anos.

credenciados, ou

§ 1? - Nas disciplinas, nos tópicos especiais 
a 15 horas-aula.

1. “ Cada semestre letivo regular terá a duração de 
90 (noventa) dias, excluindo o tempo destinado a provas

Art. 21-0 número mínimo de créditos ex gidos para a integraliz 
ção do currículo do curso será de 30 (trinta), obtidos em disciplinas, 
picos especiais, estudos dirigidos ou semina 1ios.

§ I? - Os estudos dirigidos poderão equivaler a 
créditos a critério do Colegiado Académico da CPG-El_.

§ 3° - Para a integra1izaçao do número mínimo de créditos, 
estudos dirigidos poderão perfazer um máximo de 06 (seis) créditos e 
seminários um máximo de 02 (dois) créditos.

Parágrafo Único - Em condições especiais e a critério do Colegia 
o prazo máximo prorrogado por a

Art 22 - 0 aluno poderá, a critério do Colegiado Acadêmico 
ser autorizado a cursar disciplinas e a realizar atividades 

fora da sede do curso, em outros cursos

Art. 20-0 curso de Mestrado da CPG-EE obedecerá ao regime de c 
d i tos.
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ser
,i

§ 2? a

a

SEÇÃO VIII
DA FREQUÊNCIA E DA AVALIAÇÃO

c
d(:

i nd i v i dua1 
grau final 
0,0 (zero)

obtenção dos
com- 

da

"SATISFATC

- 0 aproveitamento de créditos, en 

rã de parecer favoravel do professor responsável pela disciplina 

aprovação do Colegiado Acadêmico da CPG-EE.

. i f
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SAMO

atribuídos os conceitos

cada disciplina ou 
de 75% (setenta 
ou atividade.

§ 1? A critério do Colegiado Académico da CPG-EE, poderão 
atribuídos créditos ãs atividades mencionadas no caput deste artigo.

A nao ser nos casos de consórcios ou convénios entre
UFES e outras Instituições, pelo menos 2/3 (dois terços) do número mínimo* 
de créditos deverão ser integra1izados na CPG-EE.

cursos de alto nível no Pais ou no Exterior, desde que seja garantida 
existência de orientadores individuais qualificados, ambiente criador adc , 
quado e condiçoes materiais necessárias.

Art. 2^ - Será condição necessária, para aprovaçao e 
créditos correspondente a cada disciplina ou atividade académica, a 
provação de uma frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), 
carga horária, em cada disciplina

Art. 23 - A critério do Colegiado Acadêmico da CPG-EE, em casos- 
especiais, poderão ser aceitos créditos obtidos em disciplinas cursadas - 
em outros cursos de põs-graduação "S tr i cto-Sensu11 credenciados.

qualquer caso, depende- 
e dej

§3?’ Não haverá aproveitamento de créditos nas atividades es*j 
tudos dirigidos e seminários.

§ 1? - 0 prazo máximo, para fins de aproveitamento dos créditos 
mencionados no Caput deste artigo será de O^i (quatro) anos, contados a
partir da data de obtenção do crédito na instituição onde a disciplina 
foi cursada.

§ 2?

Art. 25 - 0 aproveitamento nas disciplinas e nas atividades dc 
currículo do curso serã avaliado por meio de provas, trabalhos e pesquisa 

ou por outro processo, a critério de cada docente, sendo 
expresso em valores numéricos, distribuídos numa escala 

10,0 (dez).

§ 1? - Nos seminários serão
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(R)

so,
j

artigo 25

d

a I uno,

tei

a st

um

n

c i da

con

ca<§ 2? - Para a 
aluno será assistido por

SEÇÃO IX
DA DISSERTAÇÃO DE MESTRAD3

REPROVADO"

w
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RIO"

Art. 26 
§ 1? poderá

d i s
O

6,0 (seis), ou 
currículo do cur-

§ 1? - 0 grau incompleto, poderá 
o ultimo dia do período considerado, e 
fessor, quando o aluno tiver cursado, 
cento) da carga horária da disciplina ou da atividade 
participar de alguns dos trabalhos de grupo 
tarefas exigidas.

§ 3? - 0 professor ori 
cessariamente, o título

pelo Conselho Federal de Educação,

que, em cada discipl ■ 
6,0 (seis) ou igual a<.

única vez.

sem o valor huii-tíco •-•qu i v«i I ente.(S) ou

§ 3? - 0 aluno que obtiver grau inferior a 
qualquer das disciplinas ou atividades do 

ir a disciplina ou ativi dade'uma

icntador de dissertação deverá possuir 
de doutorado ou qualificação equivalente reconhí 

e ser membro do Colegiado Acadêí

ce i Lo "R", em
só poderá repeti

ser solicitado pelo aluno at- 
será concedido, a critério do pro 

no mínimo, 75£ (setenta e cinco pc 
e tiver deixado d 

ou individuais, ou de outra'

§ 2? - Cumpridas as tarefas estipuladas pelo professor da 
ciplina ou atividade, o "Incompleto" será subsituído por um dos graus 
conceitos referidos no artigo 25 e no § 1? de acordo com o rendimento 

até o final do período letivo seguinte.

27 - A dissertação de mestrado const:tuir-se-a em trabalho i 
com as áreas de conhecimento da CPG-EE, té

Além dos graus e conceitos especificados no 
ser atribuído, ao aluno, o grau "INCOMPLETO" (l).

Ar t. 
terminal do curso, compatível 
do caráter individual e original.

§ 1? - 0 aluno poderá, ao completar um mínimo de 2/3 (dois 
ços) dos créditos requeridos, apresentar a proposta de dissertação 
submetida á aprovação do Colegiado Acadêmico da CPG-EE.

elaboraçao da proposta e da dissertação, 
professor orientador de dissertação.

§ 2? - Será considerado aprovado o aluno 
na ou atividade, obtiver grau igual ou superior a 
conce i to "S".
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nao

ter dois suplentes par;

c

i

exaro

e no

poc
g '

ser aceito um professor ori- 
Colegiado Acadêmico da CPG-EE.

compe- 
composi -

§7? A comissão examinadora deverá 

eventuais substituições.

norma 
t

estar
co

• examinadora de dissertação de mestrj 
apresentada pelo aluno.

defes
máximo estabele

-n defesa púb1ica
do numero de créditos
), ã aprovação no 

dentro das

FEDERAL DO
co da CPG-EE.

§ - Em casos
entador de dissertação

§ 13 
pub1i ca , peran te a 
eido no artigo 19

sera composta de no mínimo 0; 
um membro externo ao quadro ■

§ 8? - Pelo menos 02 (dois) componentes da comissão examinadee 
ra deverão possuir, necessariamente, o título de doutorado ou qualifica 
ção equivalente reconhecida pelo Conselho Federa de Educação.

§ 9? - A comissão examinadora poderá sofrer substituição 
solicitação do aluno, ou do professor orientador, ou por impedimento' 
quaisquer de seus membros.

§ 6. - A comissão examinadora 
(tres) membros sendo 2 docentes da CPG-EE e 
docente da UFES. Um dos membros será necessariamente o professor orienta- 
dor de dissertação, que a presidirá.

a proposta de dissertação de mestrado, 

encaminhar â-Coordenação da CPG-EE a

§ 10 - Compete ã comissão 
do, apreciar e julgar a dissertação -

§ 1 1 - A dissertação sera elaborada sob aconselhamento do pro’ 
fessor orientador, em observância ao respectivo projeto aprovado pelo Co 
legiado Acadêmico da CPG-EE, constituindo-se de uma monografia em que 
candidato evidencie capacidade de pesquisa e sua aptidao em apresentar, 
metologogicamente, o assunto escolhido.

§ 12 - A aceitação da dissetação para 

condicionada ao cumprimento da integral ização 

coeficiente de rendimento de no mínimo 8,0 '
, -ra e ã apresentaçao da dissertação
de língua estrangeira, e a p 
estabelecidas pelo Colegiado Académico da CPG- .

A dissertação d. «estrado deve ser aeo.t. par. 
oo.iss5o exanioadora. dentro de prazo 

seu parágrafo unico.

especiais, poderá 
pertencente ao

§ 5? - Elaborada 

te ao professor orientador 
ção da comissão examinadora.
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cor
co
se

altc

a

o

q

exigi dosde créditosmíni mo
Ecurso.

e

gei ra dentre as 
para lei tura.

I I

trabalho; quando o 

tigo 27; ou quando 

da dissertação.

no currículo

comissão examinadora levantar que: 

ao conteúdo e à metologia i 

critérios mencionados no ai 

conhecimento satisfatório

rendimentc igual ou superior a 

atividades cumpridas durar

o prazo 1 imi t« 

e caso seja aceita, <

SEÇÃO X
DAS CONDI ÇOES PARA A OBTENÇÃO

coeficiente de
as discip'inas

sao condi coes para
dc título de Mestre:

de pelo menos uma língua estr
da CPG-EE, em grau suficient

DO TÍTULO DE MESTRE

III - Obter
(oito) no conjunto de todas

- Completar o

da dissertação, incluindo todas as 

examinadora, será elaborado de acordo 

Colegiado Acadêmico da CPG-EE, e deverá 

orientador que as exigências fo 

em um numero mini mo de 03 (três) 
meses após a defesa.

ta pela comissão examinadora ou quando as 

nas ortográficas ou datilogrãficas.

b) - aprovação com restrições, quando, o problema investigac 

a metodologia utilizada e o conhecimento demonstrado pelo candidato sejc 

merecedores de aprovaçao da comissão examinadora e forem sugeridas 

rações de forma ou de conteúdo.

c) - reprovação, quando 

tionamentos relevantes e pertinentes quanto

trabalho não atender aos 
candidato nao demonsti ar

FEDERAL do
» 14 - Reprov.da a dl,sel8çSo, . „ndióal0 ur- 

do curso para uma segunda e Qltima apresen 

candidato se submeterá ã defesa mTl i-
3 publica da mesma.

§15-0 texto final 

reçoes sugeridas pela comissão 

as normas estabelecidas pelo 

encaminhado, com declaração do professor 

ram cumpridas, ã Coordenação da CPG-EE 

cópias até 06 (seis)

Art. 29 - Cumpridas 

o aluno se qualifique para

I - Comprovar o
indicadas pela

Art. 28 A disseitaçao de mestrado sera avaliada, obedecendo-se 
aos critérios seguintes:

a) - aprovação sem restrições, quando o candidato demonstrai 
conhecimento satisfatório da dissertação, e nenhuma alteração for propos 

correções sugeridas forem apt

as demais exigências, 
requerer concessão 
conhecimento

Coordenação
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o curso.

aprovaçao da dissertação em defesa

ser

mesma d i sc i pli na o
a t i v i dade .

restri-

prova de língua estrangeira.

k
e atividades

c

a I unoos

se§ 2?
aproveitados quando

SEÇÃO XI
D3 DESLIGAMENTO DO CURSO

seção xu
DOS ALUNOS ESPECIAIS

de Pesquisa 
da CPG-EE.

critério de seleção para
da CPG-EE a par t i r da

.32 - Poderão solicitar matricula em disciplina
e alunos de cursos

UNIVERSIDADE I EDERAL DO ESPÍRITO SAT FO

vez na

Art.
do CPG-EE portadores de diploma de graduação plena 
graduação plena na condição de alunos especiais.

alunos especiais poderão 
regular na CPG-EE.

b) - Não concluir o número mínimo de créditos dentro do limi 
te máximo de tempo estabelecido para o curso.

c) - Não ter a dissertação de Mestrado aprovada sem 
çoes, pela comissão examinadora, dentro dos prazos estabelecidos por est 
regu1amento.

d) - Não obter aprovação na

§ 3? - As matrículas dos alunos espec 
órgão próprio da Sub-Reitoria Hp Pesauisa e 
□utorizaçao da Coordenação

St?cãa Controle* Maiefifâl ______

a) - Ficar reprovado mais de uma

IV - Apresentar c obter r 
pública perante a comissão examinadora.

§ 1? - 0 número de vagas e o 
especiais serão definidos pelo Colegiado Académico 
proposições feitas pela Coordenação da CPG-EE.

- Os créditos obtidos pelos 
o aluno tornar-se

Art. 31 - Além dos casos dispostos na legislação em vigor, 
desligado do curso o aluno que se enquadrar num dos seguintes casos:

Art. 30 - Uma vez satisfeitas as condiçães referentes ã qualifica 
çao para a obtenção do titulo de Mestre, verificadas pelas Sub-Reitorias 
Académica e de Pesquisa e Pás-Graduação, o candidato poderá requerer 
concessão do referido título, que será conferido pelo Reitor.

ia i s scrão efetuadas
Pós-Graduação, com a devida
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em

em
os se -

d<.

CPG-EE,

Art. 35 - 0 presente Regulamento entrará em vigor após a sua apro
vação pelos Conselhos Superiores da UFES.

genharia Elétrica, 
gu i n tes cri ter ios:

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ÍOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

as disciplinas e atividades academi 
mínimo obrigatório da CPG-EE poderá solicitar 

En-

Art. 33 " Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos 
primeira instância pelo Colegiado Académico da- CPG-EE, cabendo recurso às 
instâncias superiores da UFES.

e sessenta) horas.

e cinco por cento)
7,0 (sete) nas disciplinas ou ati- 

e quatro) créditos equivalen-

a) - Obter pelo menos 85£ (oitenta 
freqllencia e nota igual ou superior a 
vidades do curso que integralizam 2^ (vinte 
te a 3é>0 (trezentos

Art. 36-0 aluno que concluir 
cas que compõem o currículo 
ao Colegiado Académico da CPG-EE o certificado de Especialização 

que será concedido desde que sejam satisfeitos

Art. 3^1-0 presente Regulamento só poderá ser-alterado por propo
sições aprovadas por no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do Colegiado 
Académico da CPG-EE.

b) - Apresentar e ter aprovado um trabalho terminal sobre te
ma referente ao curso, de acorde com critérios estabelecidos pelo Colegia 
do Acadêmico da CPG-EE.

c) - Estar impossibilitado de concluir o curso de mestrado dc 
por expiraçao de todos os prazos que lhe dariam este diieito.


