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Resolução Nº 002/2019, de 1 de outubro de 2019 

 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 40 (inciso XIII) e 72 das Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG (Resolução 

Complementar no 02/2017, de 04 de julho de 2017); 

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

 

Resolve: 

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

Doutorado constituirão formas de avaliação de desempenho do discente, podendo sua 

reprovação ser utilizada como critério para sua exclusão, de acordo com o disposto no 

parágrafo único do artigo 71 das Normas Gerais da Pós-graduação da UFMG. 

Art. 2º O projeto de Dissertação de Mestrado será encaminhado, pelo orientador, ao 

Colegiado em formulário próprio, em prazo definido de acordo com o artigo 68 do 

Regimento do Programa. 

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. 

 Parágrafo único. O discente deverá entregar ao Colegiado, em até seis (6) meses após 

o ingresso no programa, o projeto final de Tese de Doutorado, em formulário próprio 

encaminhado pelo seu orientador. 
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Art. 4º O andamento dos projetos de Dissertação e Tese será acompanhado pelo Colegiado, 

com o apoio de Comitês de Acompanhamento designados para cada discente. 

Parágrafo primeiro. No caso de projetos de Dissertação, o Comitê de 

Acompanhamento será composto por dois (2) avaliadores com título de doutor, pelo 

menos um deles pertencente ao corpo docente do Programa. 

Parágrafo segundo. No caso de projetos de Tese, o Comitê de acompanhamento será 

composto por três (3) avaliadores com título de doutor, pelo menos um deles 

pertencente ao corpo docente do Programa. 

Art. 5º Os membros dos Comitês de Acompanhamento serão designados pelo Colegiado, 

levando-se em conta sugestões do discente e seu orientador, até o final do primeiro 

semestre de curso do discente. 

Art. 6º O acompanhamento do andamento de cada projeto se dará mediante reuniões, 

presenciais ou remotas, entre o discente, seu orientador e o Comitê de 

Acompanhamento. 

Art. 7º No caso de projetos de Dissertação de Mestrado, o Comitê de Acompanhamento 

deverá avaliar o andamento do projeto em uma reunião, que deverá ocorrer até 12 

meses após o ingresso do aluno no Programa. 

Art. 8º No caso de projetos de Tese de Doutorado, o Comitê de Acompanhamento avaliará o 

andamento do projeto em duas reuniões, realizadas conforme o seguinte: 

I. A primeira reunião deverá ocorrer em até 12 meses após o ingresso do discente no 

curso. 

 II. A segunda reunião deverá ocorrer em até 12 meses após a aprovação do aluno no 

exame de qualificação. 

Art. 9º Caberá ao Comitê de Acompanhamento: 

I. Acompanhar os progressos na coleta e análise de dados previstos no projeto de 

Dissertação ou Tese, de acordo com o cronograma previsto. 
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II. Avaliar as medidas tomadas pelo discente e seu orientador para enfrentar dificuldades 

encontradas durante a execução do projeto. 

III. Avaliar as perspectivas de conclusão da Dissertação ou Tese dentro do prazo 

estabelecido no regulamento do programa. 

IV. Avaliar as perspectivas de publicação dos resultados em periódicos científicos. 

V. Sugerir, ao discente e orientador, formas de evitar ou resolver problemas no 

andamento do projeto. 

VI. Reportar ao Colegiado qualquer problema relativo ao andamento do projeto. 

Art. 10º Após cada reunião, o Comitê de Acompanhamento deverá reportar ao Colegiado a 

situação do projeto avaliado, através de formulário específico. 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado do Programa avaliar o relatório de cada reunião, 

tomando as medidas que se fizerem necessárias para resolver problemas específicos 

identificados pelo Comitê de Acompanhamento. 

Art. 11º A composição do Comitê de Acompanhamento poderá ser alterada a qualquer 

momento, por solicitação de seus membros ou mediante solicitação devidamente 

justificada do discente e seu orientador. 

Art. 12º Casos omissos serão decididos pelo Colegiado. 

Art. 13º Revogam-se as disposições em contrário, incluindo a Resolução 002/2013, de 27 de 

novembro de 2013, do Colegiado da Pós-graduação em Zoologia. 

Art. 14º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação na página da Pós-graduação 

em Zoologia. 

 

 

Professor Adalberto José dos Santos 

Coordenador da Pós-graduação em Zoologia 


