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III - exemplar do Projeto de Qualificação a ser submetido à banca
examinadora.

§1º O Projeto de Qualificação seguirá as recomendações da ABNT - NBR
6023:2002 - Coletânea de Normas Técnicas - Elaboração de TCC, Dissertações e
Teses.

§2º É facultado ao orientador indicar os membros da banca examinadora,
com a apreciação do Colegiado, bem como datas para o agendamento da sessão de
defesa pública do Projeto de Qualificação.

Art. 45 O período de integralização do Curso de Mestrado em Engenharia de
Materiais será contado a partir da data de início das atividades letivas do semestre
letivo no qual o aluno obteve sua matrícula inicial como aluno regular do curso,
encerrando-se na data da defesa pública da dissertação do aluno.

§1º O período de integralização do Curso de Mestrado em Engenharia de
Materiais terá a duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses.

§2º A critério do Colegiado de Curso, o período de integralização poderá ser
prorrogado, por 06 (seis) meses, sendo que, juntamente com a solicitação da
prorrogação, o orientando deverá apresentar a versão preliminar com a anuência do
seu orientador.

CAPÍTULO VIII
DA ORIENTAÇÃO
Art. 46. Todo aluno do curso terá, até, no máximo, 06 (seis) meses de sua

admissão, a orientação acadêmica de um docente do curso, doravante denominado
Orientador.

§1º Em caráter excepcional, a mudança de orientador será autorizada, desde
que aprovada pelo Colegiado de Curso, a partir de indicação dos docentes integrantes
da área de concentração envolvida e de parecer acadêmico do orientador.

§2º Por proposta do Orientador, poderá haver co-orientação acadêmica,
mediante aprovação do Colegiado de Curso.

Art. 47. Compete ao orientador:
I - orientar o aluno academicamente, na organização de seu plano de estudo

de disciplinas e na elaboração e execução de seu projeto de dissertação; e
II - exercer as demais atividades estabelecidas por este Regulamento.
CAPÍTULO IX
DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO
Art. 48. Para ser admitido à defesa de dissertação, o aluno regular deverá

cumprir os seguintes requisitos:
I - ter integralizado o total dos créditos em disciplinas, em conformidade

com o disposto no artigo 33;II - ter sido aprovado no exame de qualificação, em
conformidade com o disposto no Artigo 43; e

III - ter apresentado pelo menos um artigo em congresso de área afim, ou
depositado uma patente, ou ter tido o aceite de artigo em revistas qualisadas.

§1º Pelo menos 01 (um) artigo em revistas Qualis: A-1 ou A-2 ou B-1 ou B-
2;

§2º Pelo menos 02 (dois) artigos em revistas Qualis: B-3 ou B-4.
Art. 49. O orientador do candidato à defesa de dissertação deverá solicitar

ao Coordenador do Curso as providências necessárias ao ato,
encaminhando à Secretaria do Curso:
I - requerimento de constituição de banca examinadora;
II - solicitação de agendamento da sessão de defesa pública de dissertação;

e
III - exemplar da dissertação a ser submetido à banca examinadora.
§1º A Dissertação de Mestrado seguirá as recomendações da ABNT - NBR

6023:2002 - Coletânea de Normas Técnicas - Elaboração de TCC, Dissertações e
Teses.

§2º É facultado ao orientador indicar os membros da banca examinadora,
bem como datas para o agendamento da sessão de defesa pública de dissertação, com
apreciação do Colegiado.

Art. 50. A sessão de Defesa de Dissertação será pública e far-se-á perante
banca examinadora, aprovada e designada pelo Colegiado de Curso,

composta exclusivamente por pesquisadores com título de Doutor ou grau
equivalente.

§1º A banca examinadora deverá ser constituída pelo orientador, como seu
Presidente, por, no mínimo, um pesquisador externo ao IFPI, além

de, no mínimo, um outro docente credenciado no próprio curso.
§2º Na hipótese de co-orientadores virem a participar de banca examinadora

de dissertação, eles não serão considerados para efeito de contabilização do número
mínimo de integrantes previstos no §1° deste artigo.

§3º A Banca Examinadora de Dissertação, se constituída pelo número
mínimo de pesquisadores, deverá incluir, obrigatoriamente, um membro

suplente, o qual poderá pertencer ou não ao curso.
Art. 51. Será considerado aprovado na defesa pública de Dissertação o

candidato que obtiver a aprovação unânime da banca examinadora §1º Da sessão de
defesa pública de dissertação será lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os
integrantes da banca examinadora.

§2º A aprovação da dissertação será formalizada mediante preenchimento e
assinaturas de todos os integrantes da banca examinadora da Folha de Aprovação de
Dissertação.

Art. 52. No caso de insucesso na defesa de dissertação, o Colegiado de Curso
poderá, mediante proposta justificada da banca examinadora, dar oportunidade ao
candidato de se submeter a nova defesa, dentro do prazo máximo de 06 (seis) meses,
respeitado o período máximo de integralização disposto no Artigo 45.

Art. 53. Para obter o Título de Mestre em Engenharia de Materiais, o aluno
deverá atender, conjuntamente, às seguintes exigências:

I - integralizar o número mínimo de créditos em disciplinas;
II - ser aprovado em Exame de Qualificação;
III - ter sido aprovado no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira,

preferencialmente o Inglês;
IV - ser aprovado na defesa pública de dissertação; e
V - entregar, no prazo estabelecido pela Banca Examinadora, os exemplares

finais da dissertação, incluindo, se for o caso, as modificações
solicitadas por ela.
Art. 54. São condições para expedição do diploma de Mestre em Engenharia

de Materiais:
I - comprovação de cumprimento, pelo aluno regular, de todas as exigências

deste Regulamento;
II - remessa à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, pela

Secretaria do Curso, de:
a) histórico escolar do aluno concluinte assinado pelo Coordenador de Curso,

contendo os seguintes elementos informativos, referentes ao aluno: nome completo,
filiação, data e local de nascimento, nacionalidade, grau acadêmico anterior e endereço
atual;

b) data da admissão ao curso;
c) número da cédula de identidade e nome do órgão que a expediu, no caso

de aluno brasileiro ou estrangeiro com residência permanente no País, ou número de
passaporte e local em que foi emitido, no caso de estrangeiro sem visto
permanente;

d) relação das disciplinas com as respectivas notas e conceitos, créditos
obtidos, anos e períodos letivos em que foram cursadas;e) data da aprovação no(s)
exame(s) de língua(s) estrangeira(s);

f) data de aprovação no exame de qualificação;
g) data da aprovação da dissertação e composição da respectiva banca

examinadora;
h) nome do Docente Orientador e do co-orientador, quando houver;
i) comprovação de entrega, na Secretaria do Curso, de 01 (um) exemplar

impresso da dissertação aprovada, em sua versão final, para cada membro titular da
banca examinadora, além de 04 (quatro) exemplares adicionais da mesma e de uma
cópia em mídia eletrônica; e

j) comprovação de quitação das taxas de matrícula durante o período como
aluno regular, da taxa de expedição de diploma e das obrigações junto à Biblioteca do
IFPI - Campus Teresina Central.

Art. 55. Os diplomas de Mestre em Engenharia de Materiais serão expedidos
pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e assinados pelo Reitor, Pró-
Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e pelo Diplomado.

Parágrafo único. Os diplomas de Mestre em Engenharia de Materiais serão
registrados pela Pró-reitoria de Ensino junto ao(s) órgão(s) competente(s) tanto
interno(s) quanto externo(s) ao IFPI.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 56. Os pesquisadores que subscreveram a proposta de criação do Curso

de Mestrado em Engenharia de Materiais, aprovada pelo Conselho
Superior do IFPI e apresentada à Fundação CAPES, são denominados

docentes fundadores.
§1º Os docentes fundadores estarão credenciados como membros do corpo

docente do curso, pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir da data de publicação deste
Regulamento.

§2º O recredenciamento dos docentes junto ao Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Materiais dar-se-á a cada 02 (dois) anos mediante sua produção
técnico-científica, tomando-se como base os critérios da CAPES.

Art. 57. Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos
soberanamente pelo Colegiado de Curso.

Art. 58. Ficam revogadas:
I- a Resolução nº 03/2015 - CONSELHO SUPERIOR, de 18 de junho de 2015;

e
II - a Resolução nº 35/2017 - CONSELHO SUPERIOR, de 13 de julho de

2017.
Art. 59. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA
Presidente do CONSUP

ANEXO I

TABELA DE NOTAS, CONCEITOS E SIGNIFICADOS

. Nota Conceito Significado

. De 90 a 100 A Excelente

. De 80 a 89 B Ótimo

. De 70 a79 C Bom

. De 60 a 69 D Regular

. De 40 a 59 E Fraco

. De 00 a 39 F Insuficiente

ANEXO II

TABELA DE CONCEITOS SIGNIFICADOS E SITUAÇÃO

. Conceito Significado Situação

. I Incompleto Atribuído, a critério do docente
responsável pela disciplina, caso o aluno
não tenha completado, no prazo
estabelecido as exigências da disciplina.

. T Matrícula trancada Atribuído quando o aluno obteve
aprovação de seu requerimento de

trancamento na disciplina.
. G Adaptação completa Atribuído caso o aluno tenha sido

aprovado na disciplina de adaptação na
qual se matriculou.

. R Adaptação incompleta Atribuído caso o aluno não tenha sido
aprovado na disciplina de adaptação na

qual se matriculou.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIA N° 259, DE 16 DE MARÇO DE 2021

A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições
previstas na Portaria de Delegação de Competência nº 448, de 17/05/2011, resolve:

Prorrogar por 01 (um) ano, a partir de 12/05/2021, o prazo legal do Concurso
Público para Docente da Carreira do Magistério Superior, realizado por esta Universidade,
objeto do Edital nº 02/2018, DOU de 27/12/2018, cuja homologação foi publicada,
conforme Portaria nº 1673, DOU de 29/07/2019.

ESCOLA POLITÉCNICA
Departamento: Engenharia Ambiental
Área de Conhecimento: Tecnologias Ambientais com Ênfase na Prevenção da Poluição
Classe: ADJUNTO A
Regime de Trabalho: DE

DENISE VIEIRA DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
PORTARIA Nº 541, DE 15 DE MARÇO DE 2021

O Reitor da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, no uso de suas atribuições
legais, prevista no art. 45, II, do Regimento Geral da UNIFEI, resolve:

Art. 1º - DELEGAR COMPETÊNCIA ao Pró-Reitor de Administração, para, além
das atividades inerentes ao seu cargo, respeitados os dispositivos legais e
regulamentares vigentes, encaminhar os procedimentos e praticar os atos descritos
abaixo:

a) Conceder Suprimento de Fundos aos servidores da UNIFEI;
b) Assinar Empenhos, Folhas de Pagamento, Ordens Bancárias, Relação de

Ordens Bancárias, Prestações de Contas de Suprimento de Fundos, Notas de
Lançamentos e Notas de Sistemas do SIAFI;

c) Autorizar as diárias e passagens no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens - SCDP, com os perfis de Proponente, Ordenador de Despesas, Autoridade
Superior e Dirigente;

d) Autorizar a abertura de processos de licitação, podendo homologá-los,
adjudicá-los, revogá-los e anulá-los;

e) Designar servidor para constituir comissão de licitação, permanente ou
especial, bem como pregoeiros e equipe de apoio;

f) Decidir recursos apresentados por licitantes, nos casos de manutenção de
decisão dos responsáveis pela licitação;

g) Homologar os atos praticados pelos responsáveis pela licitação e, quando
for o caso, adjudicar o objeto da licitação ou licitante vencedor;

h) Dispensar ou declarar a situação de inexigibilidade de licitação;
i) Justificar e ratificar as dispensas e inexigibilidade de licitação, de acordo

com o previsto no art. 26 da Lei no 8.666/93;
j) anular ou revogar licitação;
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