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Início do curso

11/3/2019

Término dos 
Módulos de 
Disciplinas (24 CH)

29/11/2019

Entrega do Projeto 
de Pesquisa
Até 13/12/2019

Exame de Qualificação (1 CH referente a CAM103)

Até 30/6/2020

Entrega de Relatório Parcial de Pesquisa 
(1 CH referente a CAM101)

Até 11/12/2020

Defesa de Dissetação
De 12 até 24 meses 
após o início do curso

Publicação de trabalho 
completo em congresso, 
submissão em periódico ou 
depósito de patente 
relacionado ao trabalho de 
conclusão (pré-requisito 
para obtenção do diploma)

Até 12 meses após 
defesa

Art. 50- O rendimento escolar do 
estudante será expresso em 
conceitos, numa escala que varia de 
A a F, observado o seguinte quadro 
de equivalência: 
A – 9 a 10 
B – 8 a 8,9 
C – 7 a 7,9 
D – 6 a 6,9 
E – 4 a 5,9 
F < 4 (ou infrequência) 

Art. 49- Nenhum candidato será admitido à 
defesa de tese, dissertação ou trabalho 
equivalente, antes de obter os créditos 
exigidos para o respectivo grau e de atingir, 
como média final (ponderada pelo número 
de créditos) mínima o conceito C nas 
disciplinas cursadas, além de atender às 
exigências preliminares que forem previstas 
no Regimento do Programa de Pós-
Graduação. 

Art. 51- Será sumariamente desligado do curso o aluno que se enquadrar em quaisquer das 
seguintes situações: 
I. Obtiver um conceito F em qualquer disciplina; 
II. Obtiver frequência inferior a 75% em qualquer disciplina; 
III. Obtiver dois conceitos E em uma mesma disciplina ou em duas disciplinas diferentes; 
IV. Reprovação em disciplina obrigatória; 
V. Não cumprimento dos prazos para qualificação e defesa; 
VI. Reprovação por duas vezes no exame de qualificação; 
VII. Em caso da não entrega da nova versão da dissertação à Secretaria do Programa no prazo 
estabelecido ou em caso de reprovação em segunda chance, conforme o caput do Art. 65; 
VIII. Solicitação de desligamento justificado pelo orientador; 
IX. Participação em atos ilícitos como plágio, invenção de resultados, publicação de dados alheios 
sem a devida autorização ou crédito, entre outros. 

Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de 
Processos de Mineração – 4ª turma

Maiores informações em www.proficam.ufop.br

Entrega do 
Documento de 
Qualificação
Até 15 dias antes do 
Exame de Qualificação

Entrega da versão 
corrigida da Dissetação

Até 90 dias após 
defesa
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