RESOLUÇÃO Nº 005/PPGEM/2014, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a regulamentação de medidas e procedimentos que
visamdisciplinar a matrícula em Dissertações e Teses no Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica.

O Coordenador do POSMEC - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o disposto no Art. 45º, parágrafo 2º do
Regimento do POSMEC, e tendo em vista o que deliberou o Colegiado Delegado em reuniões realizadasem
19/02/2014,em 18/6/2014 e em 08/10/2014, RESOLVE:
APROVAR medidas que disciplinam a matrícula em Dissertações e Teses no POSMEC.

TITULO I
DA MATRÍCULA EM DISSERTAÇÕES E EM TESES
Art. 1ºA matrícula em dissertação ou tese é obrigatória para alunos do POSMEC em cada período letivo após terem
sido completados os créditos exigidos e com desempenho suficiente. A matrícula deverá ser efetivada através de
versão digital da ficha de matrícula em conformidade com o conteúdo do modelo apresentado no apêndice da
presente Resolução. Ela incorpora elementos que permitem avaliar o andamento de atividades de dissertação ou da
tese.
I – A ficha de matrícula deve conter o conjunto de atividades a serem desenvolvidas no período letivo
correspondente à matrícula. Sempre que possível devem ser apresentados elementos quantificadores de fácil
verificação.
II –A ficha de matrícula deve conter a avaliação do orientador sobre o desempenho do aluno referente ao
período letivo imediatamente anterior.Três itens devem ser avaliados, em conformidade com a tabela a seguir, com
conceitos que variam entre “A” e “E”.
Item avaliado

Conceito Significado
O trabalho está avançando muito bem. Foram realizadas mais do que 90% das
A
metas estabelecidas para o período.
O trabalho está avançando razoavelmente bem. Foram realizadas entre 75% e
B
90% das metas estabelecidas para o período.
Andamento
do trabalho
O trabalho avançou menos que o esperado. Foram realizadas entre50% e 75%
C
das metas estabelecidas para o período.
O trabalho avançou muito pouco ou não avançou. Foram realizadas menos do
E
que 50% das metas estabelecidas para o período.
Exemplar. O aluno dedicou-se intensamente e de forma muito objetiva no
A
desenvolvimento do seu trabalho.
Boa. O aluno dedicou-se de maneira aceitável e de forma razoavelmente
B
objetiva no desenvolvimento do seu trabalho.
Objetividade e
dedicação
Fraca. O aluno dedicou-se pouco e/ou pecou por falta de objetividade no
C
desenvolvimento do seu trabalho.
Insuficiente. A dedicação do aluno foi muito baixa e/ou desperdiçou tempo
E
agindo de forma não objetiva.
Há fortes indícios de que o trabalho será concluído dentro do prazo
A
regulamentar.
Expectativa de
B
Há indícios de que o trabalho sofrerá um atraso não superior a três meses.
cumprimento
de prazo
C
Há indícios de que o trabalho sofrerá um atraso entre três e seis meses.
E
Há indícios de que o trabalho sofrerá um atraso superior a seis meses.

III – As fichas de matrícula farão parte dos registros acadêmicos permanentes do aluno.
Art. 2º O conjunto de conceitos atribuídos nos vários períodos avaliados será considerado: (a) para fins de
manutenção ou concessão de bolsa de estudos; (b) na concessão de eventuais solicitações de prorrogações de
prazo; e (c) no atendimento a solicitações de apoio formuladas pelo aluno para participação em eventos, e de outras
naturezas, financiados com recursos do POSMEC.
O conjunto de conceitos atribuídos nos vários períodos avaliados não será considerado no cômputo do
índice de aproveitamento acadêmico.
Art. 3º O aluno cujo andamento do trabalho de dissertação ou tese for avaliado com conceito “E” em todos os três
itens em qualquer período letivo será sumariamente desligado do programa.
Art. 4º Quando existirem recessos ou férias escolares entre períodos letivos subsequentes, ou interrupções de
outras naturezas, a previsão das atividades a serem desenvolvidas deve englobar o período que se estende até a
próxima matrícula do período letivo subsequente.
Art. 5º Alunos que não atenderem os dispostos no Art. 1º desta Resolução não terão suas matrículas efetivadas.

APÊNDICE
Conteúdo da Ficha de Matrícula em Dissertação e Tese

Aluno:___________________________________________________________________________________
Orientador:_______________________________________________________________________________
Área de Concentração:_____________________________________________
Período Letivo da Matrícula:

( ) 2015.1

( )2015.2

( )2015.3

( ) Mestrado

( ) Doutorado

( )2015.4

Área do Aluno:
1. Apresente conjunto de metas e atividades a serem atingidas no período letivo referente à matrícula.Sempre que
possível devem ser apresentados elementos quantificadores de fácil verificação.

Área do Orientador
2. No quadro seguinte encontra-se o conjunto de atividades previstas para serem realizadas dentro do período que
está sendo avaliado.
(devem estar listadas automaticamente)

Área do Orientador (continuação)

3. Assinale as alternativas que melhor representam o desempenho do aluno referente ao período letivo
imediatamente anterior.
Item avaliado

Conceito Significado
O trabalho está avançando muito bem. Foram realizadas mais que 90% das metas
A
estabelecidas para o período.
O trabalho está avançando razoavelmente bem. Foram realizadas entre 75% e 90% das
B
metas estabelecidas para o período.
Andamento
do trabalho
O trabalho avançou menos que o esperado. Foram realizadas entre50% e 75% das
C
metas estabelecidas para o período.
O trabalho avançou muito pouco ou não avançou. Foram realizadas menos que 50%
E
das metas estabelecidas para o período.
Exemplar. O aluno dedicou-se intensamente e de forma muito objetiva no
A
desenvolvimento do seu trabalho.
Boa. O aluno dedicou-se de maneira aceitável e de forma razoavelmente objetiva no
B
desenvolvimento do seu trabalho.
Objetividade e
dedicação
Fraca. O aluno dedicou-se pouco e/ou pecou por falta de objetividade no
C
desenvolvimento do seu trabalho.
Insuficiente. A dedicação do aluno foi muito baixa e/ou desperdiçou tempo agindo de
E
forma não objetiva.
A
Há fortes indícios de que o trabalho será concluído dentro do prazo regulamentar.
Expectativa de
B
Há indícios de que o trabalho sofrerá um atraso não superior a três meses.
cumprimento
C
Há indícios de que o trabalho sofrerá um atraso entre três e seis meses.
de prazo
E
Há indícios de que o trabalho sofrerá um atraso superior a seis meses.

___________________________
Aluno

___________________________
Orientador

