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Normas Acadêmicas

Programas/Cursos
Mestrado e Doutorado
Especialização
Aperfeiçoamento

Síntese das Normas Gerais de Pós-Graduação - NGPG, referentes ao Corpo
Discente:

Câmara de Pós-Graduação
Membros
Normas Acadêmicas
Legislação
Pró-Reitoria
Assessoria Acadêmica
Secretaria Administrativa
Expedição de Diplomas
Bolsas e Financeiro
Sistema Acadêmico
Dúvidas e Sugestões
Cooperação Internacional
U F M G - 75 ANOS
Universia Brasil

Normas gerais
Formas de admissão
Matrícula
Orientação
Matrícula em disciplina eletiva
Trabalho final
Trancamento de matrícula
Rendimento escolar
Desligamento
Aproveitamento de créditos
Prazo de validade dos créditos
Transferência de nível
Recursos
Defesa da dissertação, da tese e do trabalho final
Certificados e diplomas
Graus acadêmicos (certificados e diplomas)
Prorrogação de prazos para a obtenção de graus
DOWNLOAD - Versão completa das Normas Gerais de Pós-Graduação - NGPG

Normas gerais
A atividade de ensino de pós-graduação é regulamentada pelo Regimento Geral e pelas
Normas Gerais de Pós-Graduação (NGPG) aprovadas pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - Cepe. Os regulamentos dos cursos baseiam-se neste Regimento
Geral e nas NGPG e detalham o funcionamento de cada curso.

Formas de admissão
a) Seleção: Principal forma de acesso aos cursos de pós-graduação da UFMG. É aberta a
candidatos que tenham concluído curso de graduação que contenha disciplinas
consideradas afins à área de estudo pretendida, a critério do colegiado do curso.
Serão admitidos os alunos que, tendo finalizado o curso de graduação, forem selecionados
mediante entrevista, teste de conhecimento ou outro processo previsto no regulamento do
curso. Os candidatos devem ser capazes de compreender textos de literatura técnica ou
científica em pelo menos uma língua estrangeira para o mestrado e, em duas, para o
doutorado.
No caso de especialização, a exigência de língua estrangeira pode ser dispensada, de
acordo com o regulamento de cada curso.
b) Transferência: Além da admissão via seleção, poderão ser aceitos pedidos de
transferência de estudantes de outros cursos de pós-graduação. O estudante transferido
deve obter, no mínimo, um quarto de créditos exigidos pelo Regulamento do Curso, nas
disciplinas de sua área de concentração, independente do número de créditos obtidos na
instituição de origem.
O candidato à transferência para curso de pós-graduação deve apresentar-se à secretaria
do curso escolhido munido dos seguintes documentos:
Requerimento em formulário próprio;
3 fotos 3x4 cm;
Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente;
Histórico escolar da pós-graduação no qual constem disciplinas cursadas, cargas
horárias, avaliação em notas ou conceitos e créditos obtidos;
Programas das disciplinas que compõem o histórico escolar;
Curriculum vitae;
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