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Resolução Nº 002/2013, de 27 de novembro de 2013 

 Estabelece regras para a avaliação e 

acompanhamento de projetos de 

Dissertação de Mestrado e de Teses de 

Doutorado. 

 

A COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA DA UFMG, no uso de suas atribuições 

regimentais e considerando: 

1º ) os artigos 24 (inciso XII) e 78 das Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG; 

2º) os artigos 19 (inciso XII), 68, 69 e 70 do Regulamento do Programa; 

3º) diretrizes levantadas pelo Colegiado do Programa para avaliação e acompanhamento de 

projetos de Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado. 

Resolve: 

Art. 1º A avaliação e acompanhamento de projetos de Dissertação de Mestrado e Tese de 

Doutorado constituirão atividades acadêmicas do Programa, estando sujeitos os 

candidatos ao disposto no artigo 76 das Normas Gerais da Pós-graduação da UFMG. 

Art. 2º O Colegiado do Programa definirá a cada ano a data limite para encaminhamento dos 

projetos de Dissertação de Mestrado, respeitado o disposto no artigo 68 do 

Regulamento do Programa. 

Parágrafo único. O projeto de Dissertação de Mestrado será encaminhado ao Colegiado em 

formulário próprio, assinado pelo orientador e pelo aluno. 

Art. 3º A avaliação dos projetos de Tese de Doutorado será parte do processo seletivo para 

ingresso no Programa, e será feita pela Comissão de Seleção, com base em parecer 

emitido por assessor ad hoc designado pelo Colegiado, pertencente ou não ao quadro 

docente do Programa. 
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Parágrafo único. Caso o candidato aprovado decida desenvolver como Tese de Doutorado um 

projeto diferente daquele avaliado quando de sua seleção para ingresso no Programa, 

o novo projeto deverá ser encaminhado ao Colegiado e será avaliado conforme os 

procedimentos para avaliação de projetos de Dissertação de Mestrado, descritos no 

artigo 5º desta resolução. 

Art. 4º O andamento dos projetos de Dissertação e Tese aprovados será acompanhado pelo 

Colegiado através de relatórios elaborados pelo aluno em formulário próprio, e 

aprovados pelo orientador. 

Parágrafo I. No caso de projetos de Dissertação, o relatório deverá ser encaminhado até 12 

meses após o ingresso do candidato no Programa. 

Parágrafo II. No caso de projetos de Tese, serão exigidos três relatórios, encaminhados a cada 

12 meses, contados a partir do ingresso do aluno no Programa. 

Art. 5º Os projetos e relatórios descritos acima serão encaminhados para avaliação por 

assessores ad hoc, pertencentes ou não ao corpo docente do Programa, indicados pelo 

Colegiado a partir de sugestões dos orientadores. 

Parágrafo I. A avaliação dos projetos e relatórios se dará através de pareceres emitidos pelos 

assessores em formulário próprio. 

Parágrafo II. Os pareceres de avaliação deverão, necessariamente, indicar se os projetos e 

relatórios devem ser aprovados, integralmente ou com modificações, ou reprovados 

pelo Colegiado. 

Art. 6º O Colegiado enviará ao orientador e a seu aluno o parecer emitido pelo assessor ad 

hoc, para conhecimento e providências necessárias. 

Parágrafo I. Em caso de parecer recomendando a reprovação ou aprovação mediante 

modificações extensas no projeto ou relatório, o orientador e o aluno deverão enviar 

ao Colegiado, em prazo determinado por este, um novo texto, uma versão revisada do 

original e/ou uma réplica ao parecer. 

Parágrafo II. O Colegiado avaliará, a partir da documentação encaminhada pelo orientador, a 

necessidade de emissão de um novo parecer sobre o projeto. 
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Parágrafo III. Caso o Colegiado considere improcedentes os argumentos do orientador, a 

respeito de projeto ou relatório reprovado ou aprovado com modificações, será 

exigida a entrega de um novo projeto ou relatório, em substituição ao primeiro. 

Art. 7º O novo projeto ou relatório será avaliado conforme descrito nos artigos 5º e 6º, 

implicando no desligamento do candidato em caso de reprovação. 

Art. 8º Os projetos e relatórios de acompanhamento, bem como pareceres de assessores e 

réplicas aos pareceres correspondentes, serão arquivados pela Secretaria do Programa 

e servirão de base para avaliação de pedidos de prorrogação de prazo para defesa de 

Dissertação ou Tese, bem como de pedidos de recredenciamento dos orientadores. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 10º Casos omissos serão decididos pelo Colegiado. 

Art. 11º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação na página da Pós-graduação 

em Zoologia. 
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Coordenador da Pós-graduação em Zoologia 


