
UNIFESP -  Universidade Federal de São Paulo 

Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 

PPG-EQ - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

 
RESOLUÇÃO NORMATIVA NO001/PPG-EQ/2019, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019.  

 
 

 

 

 

Estabelece normas para o acompanhamento 

do discente de mestrado do PPG-EQ 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

(PPG-EQ) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no uso de suas 

atribuições, e o que deliberou a Comissão de Ensino do PPG-EQ, considerando 

a sua necessidade de estabelecer as normas para acompanhamento do discente 

de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-

EQ) e considerando as normas estabelecidas pelas Agências de Fomento, 

RESOLVE: 

 
 
I – AVALIAÇÃO EM DISCIPLINAS 

 

Art. 1º O processo de Acompanhamento dos Discentes de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-EQ) será 

conduzido por um docente permanente do programa indicado pela Comissão 

de Ensino de Pós-Graduação em Engenharia Química, CEPG-EQ. 

 

Art. 2º O processo de acompanhamento constará da verificação dos itens 

descritos a seguir, os quais serão detalhados neste documento:  

 a) Rendimento Acadêmico em disciplinas;  

 b) Índice de Desempenho Acadêmico Acumulado (IDAA);  

 c) Relatório Semestral de Atividades do Discente.  

 

Art. 3º O Rendimento Acadêmico em cada disciplina, avaliado a juízo do 

professor, será expresso por conceitos e correspondente qualificação, sendo 

assim abrangidos: conceitos A, B e C indicam aprovação, com aproveitamento 

dos créditos cursados; conceitos D (insuficiente) e RF (reprovado por 

frequência) indicam reprovação. 



 

 

 § 1º Para fins de cálculo da pontuação, os conceitos obtidos nas 

disciplinas serão pontuados da seguinte forma: 

A => 8,6 

6,5 <= B <= 8,5 

5 <= C <= 6,4 

D < 5 – reprovado 

 §2º Em casos excepcionais, a critério da Comissão Ensino, poderá ser 

atribuído o conceito IC (incompleto), que deverá ser substituído pelo conceito 

definitivo até o início do próximo período letivo, depois de cessado o 

impedimento. Em caso de afastamento oficial será dada oportunidade de 

reposição de atividades, de acordo com cada professor responsável pela 

disciplina, e em caso de não atendimento será implementado conceito D. 

 §3º Os conceitos conferidos aos discentes, especificamente casos em que 

ocorram conceito D, deverão ser antes comunicados pelo professor 

responsável de cada disciplina à Coordenação do PPG-EQ antes de sua 

divulgação  

 §4º Eventuais solicitações de revisão de conceitos por parte do discente 

poderão ser feitas no prazo máximo de cinco dias úteis após a divulgação dos 

mesmos por e-mail para o professor responsável pela disciplina, cabendo ao 

professor igual prazo para deliberar sobre a solicitação.  

 §5º Três conceitos C poderão implicar na perda de bolsa pelo discente e 

que será avaliado pela comissão de ensino. 

 §6º Três conceitos C e/ou um conceito D ou RF, dará ao discente 

oportunidade de cursar uma das disciplinas novamente para substituição deste 

conceito e, na persistência do conceito, o discente poderá ser desligado do 

programa e/ou perder a bolsa. 

 §7º Na substituição de um dos três conceitos C ou dois conceitos C e um 

D ou RF, para manutenção da bolsa o discente precisará no mínimo obter um 

conceito B em substituição a reprovação.  

 

Art. 4º O Índice de Desempenho Acadêmico Acumulado (IDAA) será 

calculado considerando a média aritmética do valor do peso atribuído ao 

conceito dividido pelos créditos de cada disciplina cursada no semestre ( 



 

 

conforme exemplo), será considerado os pesos dos conceitos : A = peso 4, B = 

peso 3, C = peso 2, conceitos D e RF = peso 0.  

 Exemplo cálculo IDAA semestral: 

 Nota disciplina cursada = A, peso = 4, créditos=4 

 Nota disciplina cursada = B, peso = 3, créditos=4 

 Nota disciplina cursada = C, peso = 2, créditos=4 

 

  IDAA = (4/4 + 3/4 + 2/4) = 0,75 

                                                                  3 

       §1º O IDAA não poderá ser inferior a 0,7 para alunos regulares por 

semestre enquanto não cumprido o número de créditos totais exigidos. 

 §2º Ao discente regular que obtiver, no semestre, IDAA inferior a 0,7 será 

permitida matrícula condicional no semestre seguinte, com exigência de cursar 

disciplinas e alcançar o IDAA exigido no parágrafo § 1º deste artigo; na 

persistência do IDAA abaixo do permitido, o discente poderá ser desligado do 

programa e /ou perder a bolsa.  

 

Art. 5º Na avaliação das disciplinas cursadas no período serão considerados 

os seguintes aspectos:  

 §1º Ao final do primeiro ano, os discentes regulares deverão ter cursado e 

aprovado no mínimo 80% dos créditos necessários para integralização do 

curso, ou seja, vinte  (20 créditos) para o Mestrado. 

 §2º O discente que não atingir os 80% dos créditos no primeiro ano, terá 

que justificar tal fato e a não apresentação de justificativa consubstanciada, 

implicará na possibilidade de desligamento do programa e/ou perda da bolsa.  

 §3º O orientador, juntamente com o discente são totalmente 

responsáveis pelo devido planejamento do número de disciplinas a serem 

cursadas por semestre de modo a atender ao parágrafo segundo deste artigo. 

 

 

II- RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES  

 

Art. 6º. O processo de avaliação continuada dos alunos matriculados como 

Regulares do PPG-EQ tem por finalidade verificar a evolução do trabalho de 



 

 

pesquisa do aluno ao longo do curso, de forma a estabelecer uma cultura de 

avaliação permanente que possa contribuir para melhoria da qualidade das 

dissertações, bem como, do cumprimento do tempo de conclusão do curso.  

  

Art. 7º. O processo de avaliação continuada será executado através da entrega 

a cada 8 meses de relatórios de acompanhamento de atividades discentes. 

 Parágrafo único. Em atividades de pesquisa será considerado o 

andamento do projeto e os resultados parciais obtidos em cada semestre. 

Art. 8°. O relatório de acompanhamento de atividades referente ao tema da 

dissertação deverá ser entregue por escrito, a cada 8 meses, em uma via  

digital, ao professor orientador responsável, que após avaliação e aprovação, 

encaminhará, através de memorando e Formulários específicos divulgados no 

site do programa, uma via digital à Secretaria de Pós-Graduação e Pesquisa 

(SPG) e  à Coordenação do Programa PPG-EQ para ciência. Este memorando 

deve ser assinado também pelo aluno. 

 § 1°O relatório de evolução da pesquisa da Dissertação deverá conter os 

seguintes pontos: 

 a) revisão crítica da literatura sobre o tema do trabalho, dissertação;  

b) claro posicionamento dos problemas e metas a serem alcançadas 

referentes ao trabalho de dissertação;  

 c) apresentação da metodologia empregada (ou a ser empregada);  

 d) resultados alcançados a cada etapa de avaliação;  

 e) discussão detalhada sobre os resultados alcançados;  

 f) plano de trabalho para o semestre subsequente; 

 g) disciplinas cursadas no período; 

h) produção científica e produção técnica.  

 § 2°Para o primeiro semestre poderá ser aceito o mesmo relatório 

encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, incluído os itens f e g 

do § 1° do presente artigo. 

 § 3°A formatação do projeto ou monografia referente ao relatório ou 

evolução da pesquisa da Dissertação deverá obedecer às “Normas para 

Elaboração de Dissertação”, documento normativo do Programa, disponível na 

biblioteca da UNIFESP (http://www.bibliotecacsp.unifesp.br/Documentos-

Apostila/normas-para-teses-e-dissertacoes).  



 

 

 §4ºSe o relatório não for entregue no prazo estabelecido sem que haja 

justificativa, o aluno e orientador receberão uma advertência, se a situação 

persistir, o aluno poderá perder a bolsa, caso seja bolsista, e/ou ser desligado 

do Programa, mediante avaliação da CEPG-EQ. Alunos que foram bolsistas e 

se encontram nesta situação poderão, mediante processo junto a CAPES, ter 

que devolver os valores referentes às bolsas recebidas. 

 §5º A avaliação do Relatório será realizada considerando-se os itens 

descritos no Art. 8°, § 1°. 

 §6º Para a situação do relatório ser reprovado pelo orientador a CEPG-

EQ indicará até dois membros permanentes para confirmar a deficiência do 

relatório. Caso o aluno não entregue o relatório ao orientador sem a devida 

justificativa, o orientador deverá informar à Coordenação do PPG-EQ até o 

final do prazo previsto, para as devidas providências. 

 §7º O discente que tiver o relatório reprovado deverá apresentar um novo 

relatório no prazo máximo de 30 dias a partir da data de sua reprovação. 

 §8º O Mestrando que ao final do primeiro ano não tenha aprovado o 

relatório por duas vezes, terá que justificar tal fato e a não apresentação de 

justificativa consubstanciada, implicará em:  

 a) perda de bolsa;  

 b) desligamento do discente do PPG-EQ. 

  §9º Discentes que porventura forem desligados do programa conforme 

Artigo 8º não poderão realizar novo processo seletivo pelo prazo de 2 anos. 

 

Art. 09ºOs casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados 

pela CEPG -EQ. 

 

Art. 10ºEsta Resolução Normativa entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

 


