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Convocação de Reunião de Colegiado

Regularidade: as reuniões ordinárias de colegiado do PPGMCS acontecem sempre na última 
quarta-feira de cada mês, sempre às 9h. As reuniões extraordinárias podem acontecer em 
qualquer data e horário, desde que convocadas com pauta justificável para tal com antecedência 
de 48 horas.

Procedimento padrão: 
1. Coordenador do programa convoca reunião do colegiado;

1. Coordenador elabora pauta prévia e envia por e-mail aos membros do colegiado;
2. Membros do colegiado enviam itens a serem adicionados à pauta;

1. Coordenador finaliza a inclusão de itens na pauta com até 12 horas de 
antecedência;

3. Membros devem confirmar a presença ou enviar justificativas de ausência;
4. Coordenador finaliza ata prévia que deverá ser preenchida ao decorrer da reunião;
5. Discussão da pauta atual;
6. Coordenador redige a ata após a reunião;
7. Ata é lida e passada por aprovação;
8. Com a ata aprovada, todos os presentes na reunião assinarão.
9. A ata é encadernada e arquivada digitalmente.

Tempo de reunião: uma a duas horas

Oportunidades de melhorias:
• Eleger membro do colegiado como secretário responsável pelas atas.

Observações:
A ata não é uma transcrição de tudo o que foi falado, mas sim um documento que registra de forma 
resumida e clara as deliberações, resoluções e demais ocorrências de uma reunião. Após assinada por 
todos os presentes, a ata constitui prova de que houve a reunião, das decisões nela tomadas, e das 
manifestações de todos os participantes.
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Acompanhamento discente

Regularidade: a secretaria deve realizar a verificação das condições regulares dos discentes a 
cada início do semestre.

Procedimento padrão: 
1. A secretaria deve solicitar os históricos dos alunos regulares para a secretaria geral da 

Unimontes;
2. A secretaria deve verificar:

1. quais alunos possuem mais de duas reprovações;
2. quais alunos não fizeram o exame de qualificação dentro do prazo;
3. quais alunos estão sem matrícula regular;
4. quais alunos excederam o prazo máximo de 24 meses sem defesa de dissertação e 

sem solicitar extensão de prazo;
5. quais alunos não cursaram as disciplinas obrigatórias exigidas até a data atual;
6. quais alunos estão com disciplinas de semestres anteriores com situação “em curso”;
7. quais alunos estão com matrícula em situação de desligamento do programa.

3. A secretaria notificará os alunos e professores das irregularidades encontradas.

Tempo: uma a duas semanas
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Solicitação de exame de qualificação

Regularidade: a qualquer momento

Procedimento padrão: 
1. Observar Art. 31 do Regimento interno;
2. O discente deve requerer o exame na secretaria do PPGMCS;
3. O requerimento deve ser acompanhado de:

1. relatório de investigação de acordo como Art. 33 do Regimento;
2. comprovante(s) de ter assistido a pelo menos cinco (5) defesas de teses de 

doutorado ou cinco (5) dissertações de mestrado ou cinco (5) exames de 
qualificação. 

4. O requerimento deve conter parecer do orientador (com assinatura);
5. A secretaria do PPGMCS deve verificar:

1. se o discente foi aprovado na disciplina de Seminários;
2. se o discente possui, pelo menos, 12 créditos em disciplinas e se está dentro do prazo 

de 18 meses;
6. O requerimento deve ser encaminhado ao Colegiado para apreciação;

1. A resposta do Colegiado deve ser registrada em Ata que será encaminhada ao 
discente requerente e ao orientador.

2. se o discente já foi reprovado em exame de qualificação anterior, o requerimento não 
precisa ser encaminhado ao Colegiado. Apenas a nova data deve ser marcada e todos 
os membros da banca avisados. A novo exame deve acontecer em até 30 dias a partir 
da data do último exame de qualificação realizado.

Tempo de resposta: uma a duas semanas

Oportunidades de melhorias:
• O pedido de exame é analisado por uma comissão específica.
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Renovação de Matrícula Fora de Prazo

Regularidade: ---

Procedimento padrão: 
1. O discente que não renovar a sua matrícula estará desligado do programa, de acordo 

como Art. 19-IV do Regimento interno.
2. Para renovar a matrícula fora do prazo, o discente deverá:

1. Fazer requerimento para a matrícula fora do prazo na secretaria do programa. O 
requerimento deve ser direcionado ao Colegiado do PPGMCS;

2. O requerimento deve conter a justificativa da não renovação dentro do prazo 
estabelecido, com assinatura do orientador;

3. A secretaria encaminhará o requerimento ao Colegiado;
4. Em caso de parecer favorável do Colegiado, a secretaria deve solicitar a renovação da 

matrícula à Secretaria Geral.

Tempo de resposta: uma a duas semanas

Oportunidades de melhorias:
• Eleger comissão de ensino para julgar casos de matrícula fora do prazo;

Observações:
Em alguns casos, o coordenador do PPGMCS poderá provar o requerimento ad referendum.
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Extensão de prazo de defesa de dissertação

Regularidade: o pedido pode ser feito em qualquer reunião de colegiado.

Procedimento padrão: 
1. Observar o Artigo 2 – IV do Regimento interno.
2. O discente deve formalizar pedido na secretaria do PPGMCS por meio de requerimento de

extensão de prazo;
1. O requerimento deve ter data de, pelo menos, dois meses de antecedência do prazo 

máximo para conclusão do mestrado;
2. O requerimento deve conter parecer favorável do orientador, devidamente justificado;
3. O requerimento deve ser acompanhado do plano de estudo, descrevendo brevemente 

os motivos do pedido, principais resultados parciais obtidos até o momento e o 
cronograma para completar os trabalhos no prazo máximo de seis meses;

3. O requerimento será analisado pelo Colegiado;
4. O resultado será registrado em Ata que deverá ser enviada por e-mail ao requerente.

Tempo de resposta: uma a duas semanas

Oportunidades de melhorias:
• Eleger comissão de ensino para análises de pedidos de extensão
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Solicitação de defesa de dissertação

Regularidade: o pedido pode ser feito em qualquer reunião de colegiado.

Procedimento padrão: 
1. Observar os Artigos 35, 36, 37 e 38 do Regimento interno.
2. O discente deve formalizar pedido na secretaria do PPGMCS por meio de requerimento de

defesa de dissertação;
1. O requerimento deve ser aprovado e assinado pelo orientador; 
2. O aluno deve observar a data da próxima reunião de Colegiado;
3. O requerimento deve ser acompanhado de:

1. exemplares para a banca de avaliação;
2. comprovante de publicação de artigo em evento nacional ou periódico com Qualis;

3. A secretaria solicitará o histórico do discente requerente e:
1. Observar o Art. 10 do Regimento interno;
2. Deverá verificar se o discente possui 04 créditos em disciplinas obrigatórias;
3. Deverá verificar se o discente possui 20 créditos em disciplinas optativas;
4. Deverá verificar se o discente possui 02 créditos em Seminários;
5. Deverá verificar se o discente cursou Elaboração de Dissertação e se possui 

disciplinas com situação “em curso”;
6. Deverá verificar se o discente possui mais de duas reprovações;
7. Elaborar um relatório sobre a situação verificada e anexar ao requerimento.

4. O requerimento será analisado pelo Colegiado;
5. O resultado será registrado em Ata que deverá ser enviada por e-mail ao requerente.
6. O discente deverá entregar na secretaria do PPGMCS dois cartazes de divulgação  

(impressos coloridos) seguindo o modelo disponível no site do programa.

Tempo de resposta: uma a duas semanas

Oportunidades de melhorias:
• Eleger comissão de ensino para análises de pedidos de defesa.
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Após aprovação pela banca de defesa de dissertação

Regularidade: até 60 dias após a defesa.

Procedimento padrão: 
1. Observar o Artigo 39 do Regimento interno.
2. O discente deverá preparar a versão final em formato eletrônico (Art. 39 - §3º);

1. Observar as normas da ABNT;
2. O discente deve solicitar a ficha catalográfica da biblioteca da universidade (solicitar 

formulário de solicitação de ficha catalográfica na secretaria do programa);
3. A ficha catalográfica e a ata de aprovação da banca devem ser incluídas na 

dissertação;
3. O discente deve preparar o termo de consentimento para divulgação online da pesquisa;
4. A dissertação e todos os seus resultados (produtos) devem ser entregues em mídia CD, 

contemplando todos os formatos originais (documento word ou latex) e em formato PDF.

Tempo de resposta: ---

Oportunidades de melhorias:
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