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MESTRADO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA 

PROMESTRE – FaE / UFMG 

  

O PROMESTRE visa desenvolver o conhecimento e formar profissionais 

capacitados para a produção e avaliação de materiais didáticos, para a criação e o 

aprimoramento de novas metodologias e tecnologias de ensino. 

OBJETIVOS 

- Capacitar os professores da rede pública, fornecendo-lhes instrumentos para a análise 

e para o exercício de uma prática pedagógica alicerçada em fundamentos teóricos e 

metodológicos, de modo a torná-los mais preparados para enfrentar os desafios 

relacionados à aprendizagem de conhecimentos, de normas de convívio social e de 

valores e atitudes necessárias à formação humana; 

- Articular a pesquisa científica e acadêmica à prática escolar, tornando esta última mais 

eficiente e mais qualificada para a superação dos graves problemas vivenciados pelas 

redes públicas de ensino; 

- Desenvolver pesquisas, abordagens e material de ensino capazes de melhorar a 

qualidade da educação das redes públicas; 

- Analisar e propor estratégias e técnicas de gestão que contribuam para a melhoria da 

qualidade da educação, das relações de trabalho na escola e das interações da escola 

com as famílias. 

(Texto adaptado do site do PROMESTRE http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/) 

http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/
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COORDENAÇÃO 

Coordenadora Profa. Dra. Nilma Soares da Silva  

 Professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora e Mestre 

em Educação e também Licenciada em Química pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Atua nos cursos de Especialização em Ensino de Ciências por 

Investigação e na Licenciatura em Química a distância além de ser professora das 

disciplinas de estágio e didática de ensino de química no curso presencial. Atualmente 

é diretora do Centro de ensino de Ciências e Matemática (CECIMIG) e coordenadora 

do PIBID de Química na Faculdade de Educação na UFMG. Apresenta experiência na 

área de Educação, com ênfase em Ensino de Ciências, atuando principalmente nos 

seguintes temas: produção de material didático, ensino de química, ensino de ciências, 

formação de professores, educação à distância, ensino por investigação; currículo de 

química e ciências e avaliação sistêmica.  

Subcoordenador Prof. Dr. Bernardo Jefferson de Oliveira 

 Possui graduação em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (1983), mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (2000) com estágio de pesquisa na Harvard University (1997 e 1998) e pós-

doutorado em História da Ciência no Massachusetts Instituteof Technology (2004-

2005) e na Université Paris 1 -Sorbonne ( 2011). É professor associado da Universidade 

Federal de Minas Gerais, onde participa dos programas de pós-graduação em Educação 

e em História. Tem experiência na área de Educação, Filosofia e História da Ciência. 

Foi diretor do museu Espaço do Conhecimento UFMG, no Circuito Cultural da Praça 

da Liberdade de 2011 a 2013.  
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LINHAS DE PESQUISA 

DIDÁTICA E DOCÊNCIA 

 

ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

EDUCAÇÃO, ENSINO E HUMANIDADES 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

EDUCAÇÃO EM MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIAS 

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIEDADE 

 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/promestre/linhas-de-pesquisa-2/
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O PERCURSO ACADÊMICO DISCENTE 

 

 

O percurso acadêmico discente, diz respeito a todas as atividades acadêmicas que 

o aluno devera desenvolver, até a conclusão do Curso do Mestrado Profissional. 

Dentre estas atividades, temos: 

 Aprovação do projeto de pesquisa pelo COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA - COEP 

 Cursar todas as disciplinas Obrigatórias e Optativas 

 Aprovação no Exame de Qualificação 

 Aprovação na Banca de Defesa de Dissertação (final) 

Vamos falar especificamente de cada uma destas atividades abaixo. 

 

  Ao longo do desenvolvimento de cada uma destas atividades, o aluno 

deverá ter especial atenção aos prazos de envio da documentação necessária.  
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APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO COMITÊ DE 

ÉTICA EM PESQUISA – COEP 

O que é o COEP ? 

O Comitê de Ética em Pesquisa - COEP é o órgão institucional da UFMG que 

visa proteger o bem-estar dos indivíduos participantes em pesquisas realizadas no 

âmbito da Universidade. 

Necessitam da aprovação do COEP os projetos de pesquisa, cuja fonte primária 

de informação seja o ser humano, individual ou coletivamente, direta ou indiretamente 

- incluindo suas partes. Isto inclui material biológico ou dados já armazenados. 

A análise ética pelo COEP não se restringe aos possíveis riscos que alguém possa 

correr por participar da pesquisa. As diretrizes observadas para análise constam de 

várias Resoluções do CNS.  

O COEP é interdisciplinar, constituído por profissionais de ambos os sexos, além 

de pelo menos um representante da comunidade. É autônomo em suas decisões e 

administrativamente vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa - PRPq.  

O COEP é um dos Comitês de Ética brasileiros vinculados ao Sistema CEP-

CONEP. O Sistema CEP-CONEP é organizado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP, órgão consultivo do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com sede 

em Brasília. As características e atribuições dos Comitês de Ética em Pesquisa no Brasil 

estão contidas na Resolução 466/12 do CNS. 

(Texto retirado da pagina https://www.ufmg.br/bioetica/coep/ ) 

 

 

 

 

 

 

https://www.ufmg.br/bioetica/coep/
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 Pelo que podemos observar no texto acima, a aprovação do seu projeto de 

pesquisa pelo COEP/UFMG, visa proteger a integridade humana dos atores sociais 

envolvidos no desenvolvimento da coleta e análise dos dados da sua pesquisa. 

 Para submeter o seu projeto de pesquisa para analise, você deverá seguir os 

seguintes passos: 

1º Após o diálogo com o seu prof(a) Orientador(a)e a realização das adequações 

necessárias no seu projeto de pesquisa, 

2º O seu Orientador(a) enviará o seu projeto para um Prof(as) Parecerista, 

3º Este Prof(a) Parecerista, irá analisar o seu projeto quanto à adequação da metodologia 

aplicada, do referencial bibliográfico, e da observância se o projeto de pesquisa está 

dentro das normas éticas e cumpre ainda as exigências legais para as pesquisas com 

humanos estabelecidas na Resolução CNS nº 466 de 12/12/2012 homologada no Diário 

Oficial de 13/06/2013. 

4º Após a confecção do parecer do projeto de pesquisa, o mesmo será submetido à 

apreciação pelo Colegiado do PROMESTRE 

5º Após aprovação do parecer pelo Colegiado do PROMESTRE o mesmo será enviado 

para aprovação pela Câmara Departamental do seu professor(a) orientador 

6º Após estes tramites o parecer deverá ser enviado para o COEP, juntamente com os 

demais documentos (folha de Rosto do projeto de pesquisa) necessários e enviados na 

PLATAFORMA BRASIL 

 

ATENÇÃO o login de acesso para o preenchimento de dados da 

PLATAFORMA BRASIL, é o login de acesso do seu prof(a) Orientador(a). 
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DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS 

Estas disciplinas estão distribuídas da seguinte forma:  

1º PERÍODO: 

1.1 DIP FAE937 Sujeitos da Educação: Escola e Identidade Social / 30 horas e 

02 créditos 

1.2  DIP FAE938 Conhecimento, Linguagem e Interações em sala de aula / 30 

horas e 02 créditos  

1.3  DIP FAE939 Metodologia de Pesquisa / 30 horas e 02 créditos  

1.4  DIP FAE940 Seminário de Pesquisa I: análise da prática pedagógica / 30 

horas e 02 créditos  

2º PERÍODO: 

2.1 DIP FAE941 Seminário de Pesquisa II: orientação e desenvolvimento da 

pesquisa / 30 horas e 02 créditos 

2.2 mais 03 (três) disciplinas do grupo de optativas  

2.3 Exame de Qualificação (prazo inicial) 

3º PERIODO:  

3.1 DIP FAE942 Seminário de Pesquisa III: orientação e desenvolvimento da / 

30 horas e 02 créditos  

3.2 mais 02 (duas) disciplinas do grupo de optativas 

3.3 Exame de Qualificação (prazo final) 

4º PERÍODO 

4.1 DIP ETF GER000 elaboração de trabalho final  

 

 Para concluir o curso o aluno devera completar 22 (vinte e dois) créditos, 

com uma carga horária de 330 Horas. 
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 O Exame de Qualificação tem por objetivo avaliar o desenvolvimento inicial do 

seu projeto de pesquisa, sendo um norteador para possíveis intervenções em prol da 

melhoria do mesmo. 

 O Exame de Qualificação deverá ser realizado do 11º mês ao 16º da entrada do 

discente no PROMESTRE, ou seja, entre o 2º e 3º semestre do curso. 

Segue abaixo o Tutorial, para o agendamento do EXAME DE QUALIFICAÇÃO: 

 

O EXAME DE QUALIFICAÇÃO, AGORA É AGENDADO PELO MINHAUFMG, DA 

MESMA MANEIRA QUE A DEFESA DE DISSERTAÇÃO. 

 

A marcação do exame de qualificação, deverá ser realizada por meio do sistema do 

MinhaUFMG (http://minha.ufmg.br/). 

1º Primeiramente: a marcação é iniciada pelo aluno no MinhaUFMG 

2º Posteriormente: é feita a aceitação pelo orientador com indicação de banca, e 

3º Depois: disso a secretaria finaliza o processo de marcação e o envio dos convites 

para a banca. 

Lembramos também que a banca deve ser composta por um membro do 

PROMESTRE e um membro EXTERNO, podendo ser professor da FaE ou de 

outros locais da UFMG e até de outras universidades. 

O material para a defesa (cópia da dissertação) deverá ser entregue aos membros 

da banca e uma cópia na secretaria, na forma impressa e em formato digital PDF, com 

pelo menos 30 dias de antecedência. 

 

 Caso o Aluno seja reprovado no exame de qualificação, deverá ser 

agendando um novo exame no prazo de 60 dias. 

http://minha.ufmg.br/
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DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 A marcação da defesa da Dissertação, deverá ser realizada por meio do sistema 

do MinhaUFMG (http://minha.ufmg.br/). 

1º Primeiramente: a marcação é iniciada pelo aluno no MinhaUFMG 

2º Posteriormente: é feita a aceitação pelo orientador com indicação de banca, e 

3º Depois: disso a secretaria finaliza o processo de marcação e o envio dos convites 

para a banca. 

Lembramos também que a banca deve ser composta por um membro do 

PROMESTRE eum membro EXTERNO, podendo ser professor da FaE ou de outros 

locais da UFMGe até de outras universidades. 

O material para a defesa (cópia da dissertação) deverá ser entregue aosmembros 

da banca e uma cópia na secretaria, na forma impressa e em formato digital PDF, com 

pelomenos 30 dias de antecedência. 

 

AS NORMAS PARA VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO 

ESTÃO DISPONÍVEIS NA PAGINA WEB DO PROMESTRE 

  

http://minha.ufmg.br/
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PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS-ADMINISTRATIVOS 

 Dentre os procedimentos acadêmicos administrativos, temos: 

 Requerimento de Aproveitamento de Estudos 

 Requerimento de Trancamento Total e Parcial 

 Requerimento de Regime Especial  

 Auxílio Financeiro para participação em Eventos Científicos 

 Integralização de Disciplinas Eletivas  

 Requerimento de Licença maternidade  

 Requerimento de Prorrogação do Prazo máximo de Defesa 
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REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 O discente do Mestrado profissional Educação e Docência – PROMESTRE, 

poderá requerer o aproveitamento de estudos realizados em cursos de MESTRADO de 

instituições reconhecidas pelo MEC, dentro do prazo de 36 meses (03 três anos atrás). 

 O procedimento para o protocolo do pedido é o seguinte: 

1º Preenchimento do formulário do Requerimento de aproveitamento de Estudos, 

disponível no link: 

=>https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21019/145048/file/form-7_Aprov-

ESTUDOS.pdf 

2º Anexar ao formulário o PROGRAMA DA DISCIPLINA cursada e o 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO na disciplina com nota, ambos documentos 

autenticados pela instituição de origem da disciplina cursada. 

3º Entregar formulário com os respectivos anexos ao seu professor(a) orientador(a), para 

que o mesmo confeccione o parecer com o voto a respeito do pedido de Aproveitamento 

de Estudos apresentado. 

4º Após estes tramites iniciais o Formulário de requerimento de aproveitamento de 

Estudos, juntamente com todos os anexos e com o parecer, deverá ser entregue na 

secretaria do PROMESTRE, para encaminhamento a Reunião do Colegiado do 

Programa, para deliberação pelo deferimento ou não do pedido. 

5º Caso o Requerimento de aproveitamento de estudos, seja deferido pelo Colegiado do 

programa, o aproveitamento de estudos será lançado no histórico acadêmico do aluno(a) 

pela secretaria do PROMESTRE, caso o pedido seja indeferido, o mesmo será arquivado 

na pasta do respectivo discente.  

 

 

  

 

https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21019/145048/file/form-7_Aprov-ESTUDOS.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21019/145048/file/form-7_Aprov-ESTUDOS.pdf
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REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO TOTAL E 

PARCIAL 

 De acordo com as Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG, o discente poderá 

solicitar o TRANCAMENTO PARCIAL da sua matricula efetivada, em uma ou mais 

disciplinas, no âmbito do primeiro terço da carga horaria total prevista para a disciplina. 

 Por motivos estritamente relevante, o Colegiado do Programa poderá conceder o 

TRANCAMENTO TOTAL da matricula ao Discente. 

 Em ambos os casos, o pedido deverá ter a anuência do Prof(a) Orientador(a) e ter 

a Aprovação do Colegiado do Programa.   

“Art. 62. O estudante poderá solicitar ao Colegiado de Curso o trancamento parcial 

da sua matrícula efetivada, em uma ou mais disciplinas, no âmbito do primeiro 1/3 (um 

terço) da carga horária total prevista, devendo a Secretaria do curso registrar o 

trancamento autorizado e comunicá-lo ao Departamento de Registro e Controle 

Acadêmico. § 1o No caso de cursos stricto sensu, o trancamento previsto no caput deste 

artigo requer a anuência do Orientador, ou do docente indicado pelo Colegiado de 

Curso, como disposto no § 2o do art. 31 destas Normas. § 2o Durante o curso, o 

trancamento de matrícula será concedido apenas uma vez numa mesma atividade 

acadêmica. 21 Art. 63. À vista de motivos relevantes, o Colegiado de Curso poderá 

conceder trancamento total de matrícula, caso em que o correspondente período de 

trancamento não será computado para efeito de integralização do tempo máximo do 

aluno no curso. Parágrafo único. No caso de cursos stricto sensu, o trancamento 

previsto no caput deste artigo requer a anuência do docente orientador, ou de docente 

indicado pelo Colegiado de Curso, como disposto no § 2o do art. 31 destas Normas. 

Art. 64. Será excluído do curso o aluno que deixar de renovar, a cada semestre, sua 

matrícula em atividades acadêmicas.”Normas Gerais de Pós-Graduação UFMG 

  

 

 

 

 

O procedimento para o protocolo do pedido é o seguinte: 
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1º Preenchimento do formulário do Requerimento de Trancamento Total ou Parcial, 

disponível no link: 

Parcial =>https://www2.ufmg.br/drca/content/download/20975/144745/file/form-

1_Tranc-PARCIAL.pdf 

Total =>https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21830/149675/file/form-

2_Tranc-TOTAL-BRUNO.pdf 

2º Anexar ao Requerimento de trancamento Parcial ou Total todos os documentos 

comprobatórios do pedido (Atestados médicos e afins) 

3º Envio do Formularia a secretaria do PROMESTRE, juntamente com a carta de 

anuência do prof(a) orientador(a) 

4º Após a deliberação pelo Colegiado do Programa, pelo aceite ou não do pedido, caso 

o pedido seja deferido, o mesmo será lançado pela secretaria do PROMESTRE no 

percurso acadêmico do discente; caso o mesmo tenha sido indeferido, o pedido será 

arquivado na pasta do discente. 

 

Fique atento aos prazos máximo de entrega do requerimento de 

trancamento de matricula, consulte o calendário acadêmico da UFMG, 

disponível nesta página web  

=>https://www.ufmg.br/conheca/calendario.shtml 

 

  

https://www2.ufmg.br/drca/content/download/20975/144745/file/form-1_Tranc-PARCIAL.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/20975/144745/file/form-1_Tranc-PARCIAL.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21830/149675/file/form-2_Tranc-TOTAL-BRUNO.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21830/149675/file/form-2_Tranc-TOTAL-BRUNO.pdf
https://www.ufmg.br/conheca/calendario.shtml


 

MESTRADO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha Belo Horizonte – MG Cep: 31.270-901  

PROMESTRE - MESTRADO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA - Página 17 de 23 

 

REQUERIMENTO DE REGIME ESPECIAL  

 O Regime Especial - RE poderá ser concedido ao discente em casos excepcionais, 

como alunos portadores de problemas congênitos, traumatismos ou outras condições 

incompatíveis com a freqüência às aulas e as alunas em estado de gravidez, a partir do 

8º mês de gestação. 

O Regime Especial, consiste na substituição parcial ou total da frequência às aulas 

por trabalhos e exercícios domiciliares.  

Para a concessão do Regime Especial ao discente, além da anuência do prof(a) 

Orientador(a) e aprovação pelo Colegiado do programa, o discente devera agendar uma 

perícia medica no SAST/UFMG e apresentar todos os documentos comprobatórios ao 

requerimento. 

Núcleo SAST/UFMG Pampulha 

Telefones: (31) 3409-4315 / 3409-4498 

E-mail: sast@prorh.ufmg.br 

 

O procedimento para o protocolo do pedido é o seguinte: 

1º Preenchimento do formulário do Requerimento de Regime Especial, disponível no 

link: 

=>https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21015/145032/file/form-3_Regime-

ESP.pdf 

2º Agendamento da INSPEÇÃO MÉDICA pelo discente no SAST/UFMG. No dia 

marcado comparece à consulta apresentando o atestado médico e/ou afins. 

=>https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21016/145036/file/form-

4_Avalia%C3%A7%C3%A3o-M%C3%89DICA.pdf 

3º O SAST/UFMG encaminhara o parecer da junta medica a secretaria do 

PROMESTRE 

https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21015/145032/file/form-3_Regime-ESP.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21015/145032/file/form-3_Regime-ESP.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21016/145036/file/form-4_Avalia%C3%A7%C3%A3o-M%C3%89DICA.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21016/145036/file/form-4_Avalia%C3%A7%C3%A3o-M%C3%89DICA.pdf
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4º A Secretaria do PROMESTRE encaminhará cópia do parecer aos professores de cada 

disciplina matriculada pelo discente, para confecção de parecer sobre a possibilidade de 

atendimento ao pedido. 

5º Após o recebimento de todos os pareceres dos professores(as) a Coordenação do 

Programa realizara um parecer conclusivo a respeito do pedido de Regime Especial. 

6º Caso o parecer seja favorável a concessão do Regime Especial, o discente terá direito 

ao tratamento especial na frequência às aulas, trabalhos e avalições da disciplina. Caso 

contrário, será concedido trancamento parcial nas disciplinas em que o Regime Especial 

foi negado.  
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AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS 

 O discente do Mestrado Profissional Educação e Docência – PROMESTRE, 

poderá solicitar, com anuência do prof(a) Orientador(a), auxilio para participação em 

eventos científicos relacionados a sua linha de pesquisa, desde que esta participação não 

comprometa o comparecimento as demais aulas e atividades acadêmicas do curso, salvo 

em caso de justificativa. 

 O auxilio será concedido, dentro das normas e dotação orçamentária do Núcleo 

de Apoio a Pesquisa - NAPq FaE / UFMG. 

O procedimento para o protocolo do pedido é o seguinte: 

1º Protocolo do pedido no NAPq, com o prazo de antecedência de no mínimo 45 dias; 

Sala 2113 FaE / UFMG 

Telefone: 3409-6367 

email: napq@fae.ufmg.br 

 

O protocolo dos documentos deverá ser realizado conforme as normas e prazos 

estipulados pelo NAPq – FaE / UFMG.  

 

 A secretaria do PROMESTRE, deverá ser comunicada pelo 

discente/orientador(a) sobre a concessão ou não do auxílio, assim como receber cópia 

dos certificados de participação no referido evento.   

 

 

Em nenhuma hipótese, pedidos entregues no NAPq fora do prazo mínimo 

serão aceitos, assim como não será concedido novos auxílios aos discentes 

que deixarem de prestar quaisquer outras informações solicitadas pelo 

NAPq ou pela secretaria do PROMESTRE. Caso seja constatada alguma 

irregularidade no pedido, o discente devera restituir imediatamente ao 

NAPq – FaE, todos os valores recebidos indevidamente. 

  

mailto:napq@fae.ufmg.br
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INTEGRALIZAÇÃO DE DISCIPLINAS ELETIVAS  

 Após o termino do curso de uma DISCIPLINA ELETIVA (disciplina cursada por 

discente do PROMESTRE em outro programa de Pós-Graduação da UFMG), o discente 

deverá solicitar a integralização da disciplina cursada, em um procedimento análogo ao 

pedido de aproveitamento de estudo, com poucas diferenças. 

 

 O procedimento para o protocolo do pedido é o seguinte: 

1º Preenchimento do formulário do Requerimento de Aproveitamento de Estudos, 

disponível no link: 

=>https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21019/145048/file/form-7_Aprov-

ESTUDOS.pdf 

2º Anexar ao formulário o PROGRAMA DA DISCIPLINA cursada e o 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO na disciplina com nota, ambos documentos 

autenticados pela secretaria de origem da disciplina cursada. 

3º Entregar formulário com os respectivos anexos ao seu professor(a) orientador(a), para 

que o mesmo confeccione o parecer com o voto a respeito do pedido de Aproveitamento 

de Estudos apresentado.  

4º Após estes tramites iniciais o Formulário de requerimento de aproveitamento de 

Estudos, juntamente com todos os anexos e com o parecer, deverá ser entregue na 

secretaria do PROMESTRE, para encaminhamento a Reunião do Colegiado do 

Programa, para deliberação pelo deferimento ou não do pedido. 

5º Caso o Requerimento de aproveitamento de estudos, seja deferido pelo Colegiado do 

programa, o aproveitamento de estudos será lançado no histórico acadêmico do aluno(a) 

pela secretaria do PROMESTRE, caso o pedido seja indeferido, o mesmo será arquivado 

na pasta do respectivo discente.  

 

  

https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21019/145048/file/form-7_Aprov-ESTUDOS.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/21019/145048/file/form-7_Aprov-ESTUDOS.pdf
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REQUERIMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE  

 

 A Licença Maternidade não é uma concessão automática, a mesma deverá ser 

solicitada formalmente pela discente e encaminhada juntamente com a carta de anuência 

do prof(a) orientador(a) para deliberação final pelo Colegiado do Programa.  

 Como opção ao Trancamento Parcial ou Total do curso, a discente poderá solicitar 

o Regime Especial, sendo este pedido avaliado conjuntamente pelo prof(a) 

Orientador(a) e Colegiado do Programa. 

 Ressaltamos que havendo uma real demanda pela mestranda com a anuência do 

prof(a) orientador(a), o Colegiado do Programa, preferencialmente, deverá aceitar o 

Requerimento de Licença Maternidade como justificativa a concessão de prorrogação 

ao prazo de defesa da discente.  

Os cursos de Pós-Graduação da UFMG, devem zelar para que a extensão de 

prazos de defesa sem a devida avaliação e justificativa, não prejudique a avaliação do 

curso no conceito da CAPES, pois, esta nota de avaliação refleti externamente a 

relevância do Curso a todos(as) os discentes e egressos do Mestrado Profissional.  
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REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

MÁXIMO DE DEFESA 

Como o que foi dito anteriormente, os cursos de Pós-Graduação da UFMG, 

devem zelar para que a extensão de prazos de defesa sem uma devida avaliação e 

justificativa plausível, não prejudique a avaliação do curso no conceito da CAPES, pois, 

esta nota de avaliação refleti externamente a relevância do Curso a todos(as) os 

discentes e egressos do Mestrado Profissional.  

Caso haja uma real necessidade e uma justificativa plausível, o Colegiado do 

PROMESTRE, com anuência do Prof(a) Orientador(a), poderá conceder a prorrogação 

por um prazo máximo de 180 dias, para a realização da defesa da Dissertação pelo 

discente. 

O procedimento para o protocolo do pedido é o seguinte: 

1º O discente deverá encaminhar ao seu prof(a) Orientador(a) o pedido de prorrogação 

do prazo para a Defesa da Dissertação, com no mínimo 60 dias de antecedência.  

2º O Prof(a) Orientador(a), devera conferir uma carta de anuência ao pedido, sendo 

totalmente ou parcialmente favorável ao pedido de prorrogação. Caso seja contrário ao 

pedido, devera justificar os motivos do indeferimento. 

3º Após a entrega de todos os documentos referentes ao pedido de prorrogação do prazo 

de defesa da dissertação, todo material será encaminhado para avaliação e deliberação 

final pelo Colegiado do Programa. 

4º Caso haja o deferimento do pedido, total ou parcialmente, a secretaria do 

PROMESTRE efetuara o lançamento da prorrogação no sistema acadêmico da pós-

graduação da UFMG. Caso o pedido seja indeferido, todos os documentos serão 

arquivados na pasta do discente.  

 

Em nenhuma hipótese pedidos entregues fora do prazo, com 

documentação pendente ou sem justificativa serão avaliados, salvo motivo 

de força maior. 
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Pagina UFMG 

https://www.ufmg.br/ 

Pagina Faculdade de Educação UFMG 

http://www.fae.ufmg.br/ 

Pagina PROMESTRE – FaE / UFMG 

http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/page.php?page=167 

Pagina DRCA / UFMG (Pós-Graduação)  

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao 

Pagina Pro Reitoria de Pós-graduação 

https://www.ufmg.br/prpg/ 

Pagina Suporte MinhaUFMG 

https://www.lcc.ufmg.br/index.php/contatotopmenu/58-help-desk-suporte-minha-

ufmg-moddle 

Normas Gerais de Pós-Graduação PRPG/UFMG 

https://www.ufmg.br/prpg/wp-content/uploads/2014/06/AA_ngpg.pdf 

Currículo PROMESTRE – FaE / UFMG 

http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/page.php?page=169 

FAQ PROMESTRE – FaE / UFMG 

http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/page.php?page=183 

https://www.ufmg.br/
http://www.fae.ufmg.br/
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/page.php?page=167
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao
https://www.ufmg.br/prpg/
https://www.lcc.ufmg.br/index.php/contatotopmenu/58-help-desk-suporte-minha-ufmg-moddle
https://www.lcc.ufmg.br/index.php/contatotopmenu/58-help-desk-suporte-minha-ufmg-moddle
https://www.ufmg.br/prpg/wp-content/uploads/2014/06/AA_ngpg.pdf
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/page.php?page=169
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/promestre/page.php?page=183

