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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA – MESTRADO E DOUTORADO 
 

 
 

 

APRESENTAÇÃO 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br  

O Programa de Pós-Graduação em Química - PPQUI atua em dois níveis: Mestrado e 

Doutorado. 

O curso de mestrado acadêmico em Química da Universidade Federal de Uberlândia - 

UFU, iniciou em março de 1998, com conceito 3 na avaliação CAPES. Em 2008, evoluiu 

para o conceito 4 e em 2013 para o conceito 5, conquista decorrente de uma forte 

política interna de adequação às normas da CAPES. 

Estruturado na área de concentração intitulada Química, envolve as linhas de pesquisa 

Química Bioinorgânica; Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido; Eletroquímica 

Aplicada; Espectroanalítica Aplicada; Fotoquímica; Físico-Química de Macromoléculas 

e Colóides; Química Ambiental; Química de Produtos Naturais e Educação em Química, 

o mestrado acadêmico permanece baseado numa estrutura moderna, facilitando a 

interdisciplinaridade dos trabalhos. 

O curso de Doutorado, iniciado como Programa Multi-institucional em Química da 

Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e 

Universidade Federal de Uberlândia durou de2006 a 2007 com conceito 3 na avaliação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e com 

conceito 4 de 2008 a 2012, conquista decorrente de uma forte política interna de 

adequação às normas da CAPES. 

Em dezembro de 2012 a CAPES apreciou a proposta de independência do curso de 

Doutorado em Química entre as três universidades e aprovou o Curso de Doutorado 

em Química na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, a partir de 2013, 

estruturado na área de concentração intitulada Química. O Doutorado permanece 

baseado numa estrutura moderna, facilitando a interdisciplinaridade dos trabalhos. 

O PPQUI atua também no desenvolvimento de novas tecnologias e de novos materiais, 

mostrando afinidade com o setor produtivo através de sua participação na incubação 

de empresas e geração de patentes e visando a formação de recursos humanos de alto 

nível destinados à pesquisa científica e tecnológica, docência e em atividades 

correlatas. O Programa é uma referência institucional à formação de recursos 

humanos altamente qualificados e ao fortalecimento do potencial científico-

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/


5 
 

tecnológico para a Região na qual está inserido e atende uma demanda crescente de 

professores, resultado direto do aumento do número de instituições de ensino criadas 

em nível de Graduação e Pós-graduação em Química e em áreas afins. A maioria dos 

egressos atua em atividades de docência nas instituições de ensino das redes 

particulares, estaduais e federais da Região. A qualificação de profissionais ao nível de 

doutorado conforme determina o cenário de crescimento da pós-graduação (PNPG - 

Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010) é também uma das metas do Programa 

tendo em vista que a maioria dos egressos deu sequência à qualificação, após o 

mestrado, ao curso de doutorado. 

 

 

 

 

MESTRADO ACADÊMICO E 
DOUTORADO EM QUÍMICA 

 

 

MISSÃO 

 

Temos como missão formar recursos humanos de alto nível destinados à docência, à 

pesquisa científica e tecnológica, atuação profissional e outras atividades correlatas 

para a população de Uberlândia, da macro-região e do país. O Instituto de Química 

possui condições muito propícias para colocar tudo isto em prática, pois tem estado 

muito atuante junto a Empresas e Instituições da cidade e da região através, 

principalmente, da Diretoria de Assessoramento Técnico e Analise Química 

possibilitando conhecer os problemas mais prementes. Além disso, por sermos uma 

Universidade relativamente nova, isto é, em formação, temos maior facilidade de 

interação entre Unidades. 

 

Seja bem-vindo (a) ao Programa de  

Pós-Graduação em Química! 
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CORPO DOCENTE DO PROGRAMA 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/docentes  

NOME LINHA DE PESQUISA 

Alam Gustavo Trovó Química Ambiental 

Alberto de Oliveira Química de Produtos Naturais 

Alex Domingues Batista Espectroanalítica Aplicada 

Ana Graci Brito-Madurro  

Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido e 
Eletroquímica Aplicada 

André Luiz Bogado Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido 

André Luiz dos Santos Eletroquímica Aplicada 

Anizio Marcio de Faria Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido 

Antônio Carlos Ferreira 
Batista 

Química de Produtos Naturais 

Antonio Eduardo da Hora 
Machado  

Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido e 
Fotoquímica 

Antonio Otavio de Toledo 
Patrocinio 

Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido e 
Fotoquímica 

Carlos Alberto de Oliveira  Química Bioinorgânica 

Djenaine de Souza Eletroquímica Aplicada 

Edson Nossol 
Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido, 
Eletroquímica Aplicada 

Eduardo de Faria Franca  

Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido, Físico-
Química de Macromoléculas e Coloides  

Eduardo Mathias Richter  Eletroquímica Aplicada 

Fábio Augusto do Amaral  

Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido, 
Eletroquímica Aplicada e Química Ambiental  

Francisco José Tôrres de 
Aquino 

Química de Produtos Naturais 

Guimes Rodrigues Filho  

Educação em Química e Físico-Química de 
Macromoléculas e Coloides 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/docentes
http://lattes.cnpq.br/7274761440886112
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/4527028926494710
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/0599813668091957
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/7296504571151719
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/7296504571151719
http://lattes.cnpq.br/7296504571151719
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/3109230347623391
http://lattes.cnpq.br/3109230347623391
http://lattes.cnpq.br/3109230347623391
http://lattes.cnpq.br/3109230347623391
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/0176020585396338
http://lattes.cnpq.br/0176020585396338
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/9676798074538290
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/lattes.cnpq.br/2330157389721384
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/9096097972613963
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/0310068697989712
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/7993900569181366
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/7823381835168021
http://lattes.cnpq.br/7823381835168021
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/9106112096485107
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
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NOME LINHA DE PESQUISA 

Gustavo Von Poelhsitz  Química Bioinorgânica 

Harumi Otaguro Físico-química e Macromoléculas e Coloides  

Helder Eterno da Silveira  Educação em Química 

João Marcos Madurro 
Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido e 
Eletroquímica Aplicada 

Luciana Melo Coelho Espectroanalítica Aplicada e Química Ambiental 

Luis Rogério Dinelli Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido 

Marcos Pivatto Química de Produtos Naturais 

Nicéa Quintino Amauro Educação em Química 

Nívia Maria Melo Coelho  Espectroanalítica Aplicada e Química Ambiental  

Raquel Maria Ferreira de 
Sousa 

Química de Produtos Naturais 

Regina Massako Takeuchi  Eletroquímica Aplicada 

Reinaldo Ruggiero 

Físico-Química de Macromoléculas e Coloides e 
Fotoquímica 

Renata Cristina de Lima Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido  

Roberto Chang Química de Produtos Naturais 

Rodrigo Alejandro Abarza 
Muñoz 

Eletroquímica Aplicada e Química de Produtos Naturais  

Rosana Maria Nascimento 
Assunção 

Físico-Química de Macromoléculas e Coloides  

Sérgio Antônio Lemos de 
Morais 

Química de Produtos Naturais 

Sheila Cristina Canobre 

Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido, 
Eletroquímica Aplicada e Química Ambiental  

Sidnei Gonçalves da Silva Química de Produtos Naturais 

Silvana Guilardi Ciência dos Materiais: Química do Estado Sólido  

Waldomiro Borges Neto Espectroanalítica Aplicada  

http://lattes.cnpq.br/8535446070593443
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/8535446070593443
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/9626994578221224
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/3084687587967112
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/0074807107314789
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/lattes.cnpq.br/7781239794922114
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/lattes.cnpq.br/7781239794922114
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/0055547328584046
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/lattes.cnpq.br/7781239794922114
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/4115787653873302
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/4115787653873302
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/5894529481339325
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/2165578299615811
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/0884149595277368
http://lattes.cnpq.br/0884149595277368
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/9826939189216731
http://lattes.cnpq.br/9826939189216731
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/0823637365341467
http://lattes.cnpq.br/0823637365341467
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/1606997598547152
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/lattes.cnpq.br/7781239794922114
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/8851075603007666
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
http://lattes.cnpq.br/7646193734918354
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
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NOME LINHA DE PESQUISA 

Wendell Guerra  Química Bioinorgânica 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://lattes.cnpq.br/8904957949852036
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/node/17
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LINHAS DE PESQUISA 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/linhas-de-pesquisas  
 
Linha de Pesquisa “CIÊNCIA DOS MATERIAIS: QUÍMICA DO ESTADO SÓLIDO” 
 

 Síntese e caracterização de novos materiais inorgânicos em escala nanométrica 

- óxidos semicondutores e cerâmicos – e estudo das propriedades ópticas, 

magnéticas e fotocatalíticas dos materiais obtidos. 

 Síntese e caracterização de óxidos semicondutores nanoestruturados com 

aplicação voltada ao tratamento fotocatalítico de efluentes e águas residuárias, 

conversão de energia e outras aplicações tecnológicas. 

 Caracterização estrutural por difração de raios-X e estudo teórico de 

compostos orgânicos e inorgânicos com aplicações tecnológicas. 

 Aplicação e desenvolvimento de metodologias computacionais (clássicas e 

quânticas) para caracterização de sistemas em fase condensada. 

 Preparação, funcionalização e caracterização de polímeros (via química ou 

eletroquímica), nanomateriais (grafeno, nanopartículas metálicas, nanotubos 

de carbono) e nanocompósitos (polímeros e nanomateriais), para aplicações 

em biossensores, biocélulas a combustível e catálise. 

 Síntese e caracterização de óxidos de intercalação e compósitos 

nanoestruturados usados como catodos de Baterias de Íons Lítio (óxidos de 

intercalação, polímeros condutores, compósitos entre ambos) e 

desenvolvimento de capacitores a partir de compósitos de Polímeros 

Condutores com nanotubos de Carbono e Óxidos de Intercalação para 

armazenamento de energia. 

 

Professores responsáveis: 
 
- Profª Ana Graci Brito Madurro 
- Prof. André Luiz Bogado 
- Prof. Anizio Marcio de Faria 
- Prof. Antonio Eduardo da Hora Machado 
- Prof. Antonio Otavio de Toledo Patrocinio 
- Prof. Edson Nossol 
- Prof. Eduardo de Faria Franca 
- Prof. Fábio Augusto do Amaral 
- Prof. João Marcos Madurro 
- Prof. Luis Rogério Dinelli 
- Profª Renata Cristina de Lima 
- Profª Sheila Cristina Canobre 
- Profª Silvana Guilardi 

 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/linhas-de-pesquisas
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Linha de Pesquisa “EDUCAÇÃO EM QUÍMICA” 
 

 Educação em química e a lei federal 10.639/03, modificada pela lei 11.645/08. 
 História e epistemologia da ciência. 

 
Professores responsáveis: 

 
- Prof. Guimes Rodrigues Filho 
- Prof. Hélder Eterno da Silveira 
- Profª Nicéa Quintino Amauro 
 
 

Linha de Pesquisa “ELETROQUÍMICA APLICADA” 
 

 Desenvolvimento de métodos de análise com características portáteis 
envolvendo técnicas eletroanalíticas e eletroforese capilar para aplicações em 
áreas do agronegócio, alimentícia, ambiental, biocombustíveis e farmacêutica. 

 Desenvolvimento de sensores eletroquímicos baseados em eletrodos 
modificados com materiais nanoestruturados (nanotubos de carbono, grafeno, 
óxidos metálicos, etc.) e filmes eletroativo. 

 Desenvolvimento de biossensores para detecção de doenças humanas por 
deposição de filmes poliméricos funcionalizados ou nanocompósitos em 
materiais condutores, para imobilização de biomoléculas, tais como fragmentos 
de DNA, enzimas, anticorpos e tecidos biológicos, aplicados à detecção de 
doenças infecciosas e genéticas, contaminantes em alimentos e detecção de 
poluentes ambientais. 

 Desenvolvimento de rotas de reprocessamento de materiais catódicos de 
baterias de íons lítio por rota química ou biohidrometalurgica, 
desenvolvimento de Eletrólitos Sólidos Poliméricos biodegradáveis ou não com 
uso de líquidos iônicos, síntese de materiais compósitos de Polímeros 
condutores (polipirrol, polianilina e politiofeno) com Nanotubos de Carbono ou 
óxidos de intercalação. 

 
Professores responsáveis: 

 
- Profª Ana Graci Brito Madurro 
- Prof. André Luiz dos Santos 
- Profª Djenaine de Souza 
- Prof. Edson Nossol 
- Prof. Eduardo Mathias Richter 
- Prof. Fábio Augusto do Amaral 
- Prof. João Marcos Madurro 
- Profª Regina Massako Takeuchi 
- Prof. Rodrigo Alejandro Abarza Muñoz 
- Profª Sheila Cristina Canobre 
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Linha de Pesquisa “ESPECTROANALÍTICA APLICADA” 
 

 Aplicação da espectroscopia atômica e/ou molecular no desenvolvimento e 
validação de metodologias analíticas abordando diversos tipos de matrizes de 
interesse industrial, ambiental, agronômico, alimentício, farmacológico e 
clínico, dentre outras, em conformidade com normas e legislação vigentes. 

 Quimiometria aplicada à Química Analítica com ênfase em métodos 
espectroscópicos de Análise. Atuação na área de quimiometria em 
planejamento e otimização de experimentos, análise exploratória e 
classificação, calibração multivariada e seleção de variáveis, validação 
multivariada. 
 

Professores responsáveis: 
 
- Prof. Alex Domingues Batista 
- Profª Luciana Melo Coelho 
- Profª Nívia Maria Melo Coelho 
- Prof. Sidnei Gonçalves da Silva 
- Prof. Waldomiro Borges Neto 
 
 

Linha de Pesquisa “FÍSICO-QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS E COLOIDES” 
 

 Isolamento, caracterização e desenvolvimento de novas aplicações às 
macromoléculas vegetais, enfatizando o uso de recursos renováveis. 
Modificação química e incorporação destas macromoléculas em compósitos, 
novos materiais poliméricos e derivados com aplicações diversas, como por 
exemplo, na remediação de águas, membranas para regeneração periodontal, 
filmes (embalagem) alimentícios, etc. Reciclagem de polímeros de fontes não 
renováveis (PVC, PET, PS, etc.) com objetivo de sustentabilidade ambiental. 

 Simulação computacional de nanopartículas de quitina e quitosana para 
descontaminação ambiental e criação de tecidos para regeneração celular. 
Desenvolvimento de nanobiossensores a partir de modelagem molecular e 
simulação de biopolímeros em fase condensada. 

 Aproveitamento de resíduos industriais e urbanos. 
 

Professores responsáveis: 
 
- Prof. Eduardo de Faria Franca 
- Prof. Guimes Rodrigues Filho 
- Profª Harumi Otaguro 
- Prof. Reinaldo Ruggiero 
- Profª Rosana Maria Nascimento de Assunção 
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Linha de Pesquisa “FOTOQUÍMICA” 
 

 Investigação das propriedades fotoquímicas e fotofísicas de compostos de 
coordenação para aplicações em conversão de energia solar, células solares, 
fotossíntese artificial e outros dispositivos moleculares. 

 Determinação de parâmetros experimentais e teóricos (baseados na aplicação 
de métodos da teoria quântica), fotofísicos e fotoquímicos de sistemas 
fotoativos, a caracterização assim como aplicações tecnológicas, como por 
exemplo como coadjuvantes em fotocatalisadores em processos fotocatalíticos 
mediados por radiação solar (fotocatálise ambiental, produção de hidrogênio, 
conversão de energia, dentre outras). 
 

Professores responsáveis: 
 
- Prof. Antonio Eduardo da Hora Machado 
- Prof. Antonio Otavio de Toledo Patrocinio 
- Prof. Reinaldo Ruggiero 

 
 
Linha de Pesquisa “QUÍMICA AMBIENTAL” 

 Tratamento de efluentes por processos oxidativos avançados, e, remediação de 
solos. 

 Desenvolvimento de metodologia de tratamento físico químico para o efluente 
industrial utilizando coagulantes e auxiliares de coagulação de fontes 
renováveis e investigação do método de separação sólido-líquido por flotação 
por ar dissolvido (FAD) ou por floculação aerada. 

 Processos de biosorção aplicados à remediação química. 
 

Professores responsáveis: 
 
- Prof. Alam Gustavo Trovó 
- Prof. Fábio Augusto do Amaral 
- Profª Luciana Melo Coelho 
- Profª Nívia Maria Melo Coelho 
- Profª Sheila Cristina Canobre 

 
 
Linha de Pesquisa “QUÍMICA BIOINORGÂNICA” 
 

 Sistemas de entrega de fármacos, inativação celular através de compostos 
fotoativos, análise de citotoxidade e potencial antioxidante de produtos 
naturais do cerrado e a bioquímica forense. 

 Síntese, caracterização e estudo da atividade antitumoral e antibacteriana de 
complexos metálicos de rutênio(II), platina(II), paládio(II) e cobre(II) 
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Professores responsáveis: 
 
- Prof. Carlos Alberto de Oliveira 
- Prof. Gustavo Von Poelhsitz 
- Prof. Wendell Guerra 

 
 

Linha de Pesquisa “QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS” 
 

 O Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais (NuPPeN) atua na seleção e no 
estudo químico de espécies vegetais, principalmente do Cerrado, visando à 
descoberta de novas moléculas bioativas candidatas para o desenvolvimento 
de novos fármacos. 

 Biodiesel (obtenção, caracterização e processos tecnológicos). Pesquisa e 
desenvolvimento (tecnologia e inovação) em oleoquímica e derivados. Síntese 
orgânica (modificação estrutural de compostos derivados de produtos naturais 
e aplicações). 
 

Professores responsáveis: 
 
- Prof. Alberto de Oliveira 
- Prof. Francisco José Tôrres de Aquino 
- Prof. Antonio Carlos Ferreira Batista 
- Prof. Marcos Pivatto 
- Prof. Roberto Chang 
- Profª Raquel Maria Ferreira de Sousa 
- Prof. Rodrigo Alejandro Abarza Muñoz 
- Prof. Sérgio Antônio Lemos de Morais 
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REGULAMENTO 
MESTRADO e DOUTORADO (destaques) 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/sites/cpgquimica.iq.ufu.br/files/novo%20regul%20COPGQ.pdf  

DA SELEÇÃO, DA MATRÍCULA E DO TRANCAMENTO 

 

 A matrícula no Programa será efetuada segundo as normas gerais da Universidade 
e mediante a apresentação da seguinte documentação mínima:  

 

 Todo aluno do Programa, quando em fase de Dissertação de Mestrado ou Tese 
de Doutorado, deve renovar sua matrícula regularmente nos períodos 
definidos no calendário acadêmico para tal, mediante solicitação à Secretaria 
do Programa.  
 

 Havendo motivo relevante, a pedido do interessado, o Colegiado poderá conceder 
o trancamento geral ou parcial de matrícula para alunos regulares. 

 

 Para aluno bolsista, deverá ser observado o disposto no contrato celebrado 
pelo aluno com a agência de fomento respectiva.  
 

 Para o aluno regular não bolsista, o trancamento parcial é limitado a apenas 
uma disciplina num dado período letivo, durante todo o Curso.  
 

 O trancamento geral poderá ocorrer uma única vez, em prazo não superior a 
um semestre letivo e será computável ao tempo de duração do Curso.  
 

 O trancamento parcial ou geral deverá ser solicitado em data anterior ao 
transcurso de, no máximo, vinte por cento do período letivo.  
 

DO DESLIGAMENTO 

 
 O aluno será desligado do Programa, se ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

 

 se obtiver coeficiente de rendimento global (CR) inferior a 2,5; 

 se não se matricular em um período letivo; 

 se obtiver nível “D” ou “E” em qualquer disciplina cursada pela segunda vez; 

 se obtiver dois níveis “E” em diferentes disciplinas; 

 se for reprovado pela segunda vez no Exame de Qualificação; 

 se for reprovado na segunda defesa de sua dissertação ou tese; 

 se não cumprir qualquer atividade ou exigência nos prazos estabelecidos neste 
Regulamento e demais legislações pertinentes; 

 se, voluntariamente, solicitar seu desligamento por escrito; e 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/sites/cpgquimica.iq.ufu.br/files/novo%20regul%20COPGQ.pdf
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 se, por procedimento disciplinar, sofrer pena de desligamento. 
 
 O desligamento do aluno será precedido de comunicação formal ao mesmo, 

encaminhada para o endereço constante em seu cadastro escolar, mediante aviso 
de recebimento. 

 

 No caso de procedimento disciplinar, a apuração far-se-á mediante processo 
administrativo, cabendo ao Reitor a sua instauração, por meio de Portaria. A 
frequência às aulas é obrigatória, sendo exigido um mínimo de 75% de 
presença para aprovação na disciplina. 

 

 

DA AVALIAÇÃO 

 
 O aproveitamento em cada disciplina será aferido por meio de conceito fixo, 

expresso por números inteiros, sendo: 
 

I – "A" - Excelente (de 90 a 100% de aproveitamento): com direito a crédito; 
 
II – "B" - Bom (de 75 a 89% de aproveitamento): com direito a crédito; 
 
III – "C" - Regular (de 60 a 74% de aproveitamento): com direito a crédito; 
 
IV – "D" - Insuficiente (de 40 a 59% de aproveitamento): sem direito a crédito; e 
 
V – "E" - Reprovado (de 0 a 39% de aproveitamento): sem direito a crédito. 
 
 

 A avaliação do aproveitamento do aluno será feita mediante coeficiente de 
rendimento global (CR), calculado após a conclusão de cada período letivo, 
correspondendo à média ponderada de todos os níveis de conceitos atribuídos 
até então, tomando-se como peso o número de créditos das disciplinas e 
atribuindo-se aos níveis os valores: 

 

A 4 pontos por crédito 

B 3 pontos por crédito 
C 2 pontos por crédito 
D 1 ponto por crédito 
E 0 

 
 

 O resultado da média referida no parágrafo anterior será aproximado para mais 
até o segundo dígito após a vírgula. 
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 O aluno que obtiver avaliação "D" ou "E", em qualquer disciplina, poderá 
repeti-la uma única vez, atribuindo-se como resultado final aquele obtido na 
última avaliação. 
 

 
 
 As disciplinas cursadas pelo aluno em outros Programas de Pós-graduação e 

validadas pelo Colegiado serão designadas pela letra "T". 
 

 O número máximo de créditos a serem atribuídos a uma disciplina com 
conceito “T” não poderá ultrapassar o número de créditos da disciplina do 
Programa com maior número de créditos. 

 
 
 
 
 

Normas Internas 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação  

 

BOLSAS 

 
NORMA INTERNA Nº 05/2013 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - 
PPQUI  
 
Define critérios para a distribuição de bolsas para candidatos aprovados no processo 
seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de 
Uberlândia - PPQUI.  
 

RESOLVE: 
 

Regulamentar a distribuição de bolsas do Programa aos candidatos aprovados como 
alunos regulares nos Processos Seletivos ocorridos nos 1º e 2º semestres do ano, nos 
seguintes termos:  
 
 A distribuição das bolsas seguirá a ordem de classificação alcançada pelos  

candidatos aprovados no Processo Seletivo e a data da disponibilização da bolsa.  
 

 O número de alunos aprovados no Processo Seletivo a ser contemplado com bolsa 
será definido pelo número de bolsas existentes e/ou a serem disponibilizados para 
o Programa.  

 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação
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 As bolsas disponíveis e/ou liberadas para o Programa de 1º (primeiro) de 
janeiro até 30 (trinta) de junho serão atribuídas aos candidatos aprovados 
como alunos regulares no Processo Seletivo do primeiro semestre letivo.  

 

 As bolsas disponíveis e/ou liberadas para o Programa de 01 (primeiro) de julho 
até 31 (trinta e um) de dezembro serão atribuídas aos candidatos aprovados 
como alunos regulares no Processo Seletivo do segundo semestre letivo.  

 
 O aluno regular do Programa, candidato à bolsa, deverá se inscrever em processo 

seletivo e classificatório para obtenção da bolsa.  
 

 O aluno regular que for contemplado com bolsa terá o benefício durante o 
período que falta para completar os 24 meses para o mestrado e 48 meses para 
o doutorado no Programa.  

 
 Não poderão se inscrever para concorrer à bolsa, os alunos regulares de mestrado 

que já completaram 12 meses e alunos regulares de doutorado que já  
completaram 36 meses de curso.  
 

 O bolsista terá direito à interrupção da bolsa, de acordo com as normas vigentes 
do órgão de fomento.  
 

 Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a concessão ou  manutenção de 
bolsas para candidatos a bolsas ou bolsistas que recebam complementação 
financeira, proveniente de outras fontes por exercer outras atividades, desde que 
relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, 
científica e tecnológica:  

 
I - a atividade complementar não pode exceder 10 horas semanais, de forma a não 
comprometer a dedicação integral (40 horas) às atividades do programa de pós-
graduação;  
II - fixar residência na cidade onde realiza o curso;  
III - a renumeração da atividade complementar não pode ser superior ao valor da 
bolsa (a bolsa não pode ser complementação financeira de outra atividade);  
IV - a atividade complementar deve ser preferencialmente de docência;  
V – o bolsista deve obter autorização por escrito, concedida pelo orientador, 
devidamente informada e com comprovação das atividades à Coordenação do 
PPQUI.  

 
 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Local.  

 
 Esta norma entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições 

anteriores.  
 
 
Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a concessão ou  manutenção de bolsas 
para candidatos a bolsas ou bolsistas que recebam complementação financeira, 
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proveniente de outras fontes por exercer outras atividades, desde que relacionadas à 
sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e 
tecnológica:  
 

I - a atividade complementar não pode exceder 10 horas semanais, de forma a não 
comprometer a dedicação integral (40 horas) às atividades do programa de pós-
graduação;  
II - fixar residência na cidade onde realiza o curso;  
III - a renumeração da atividade complementar não pode ser superior ao valor da 
bolsa (a bolsa não pode ser complementação financeira de outra atividade);  
IV - a atividade complementar deve ser preferencialmente de docência;  
V – o bolsista deve obter autorização por escrito, concedida pelo orientador, 
devidamente informada e com comprovação das atividades à Coordenação do 
PPQUI.  

 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Local.  
 
Esta norma entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições anteriores.  
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MESTRADO 

 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

DA COMPOSIÇÃO, DOS CRÉDITOS E DA DURAÇÃO DO CURSO 

 O currículo do Programa é constituído por disciplinas de Formação Geral, 
Tópicos Especiais, Estágio Docência e Dissertação de Mestrado. 
 

 As disciplinas de Formação Geral são aquelas que apresentam ementas pré-
definidas no currículo do Curso (eletivas e obrigatórias).  
 

 As disciplinas Tópicos Especiais são aquelas que apresentam conteúdo variável, 
tratando de temas atuais e de interesse das linhas de pesquisa do Programa.  
 

 O estágio de docência na graduação é uma atividade curricular de formação 
pedagógica, de natureza optativa para os alunos não bolsistas, mas 
OBRIGATÓRIA para bolsistas de agências que assim o exigirem. 
 

 Poderão ser oferecidas disciplinas e outras atividades curriculares 
concentradas, em atendimento a necessidades específicas do Programa, ou 
ainda, em atendimento a circunstâncias próprias advindas da participação de 
professores visitantes nacionais ou estrangeiros.  
 

 A critério do Colegiado, ouvido o orientador, poderá ser exigido aos alunos 
ingressantes o cumprimento de disciplinas de nivelamento, sem direito a 
crédito.  

 

 A composição curricular do Programa corresponderá a um total de 20 créditos para 
Mestrado: 

a) 12 créditos a serem obtidos em disciplinas aceitas pelo Colegiado; e  
b) 8 créditos obtidos com a aprovação da defesa da dissertação. 
 

 Um crédito corresponde a 15 (quinze) horas - aula em disciplinas  
 

 No Mestrado, os créditos em disciplinas deverão ser integralizados em, no 
mínimo, um semestre letivo e, no máximo, 3 semestres letivos e deverão ser 
assim distribuídos:  

I – 4 créditos obtidos em disciplinas obrigatórias; e  
II – 8 créditos obtidos em disciplinas eletivas  
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III – 8 créditos obtidos com a aprovação da Dissertação de Mestrado 
 Poderão ser transferidos créditos cursados em outros cursos da UFU ou outras 
instituições reconhecidas pela CAPES ou de renome internacional, mediante 
requerimento do orientador.  

O COPGQ aprovará os programas de disciplinas bem como as atividades 
complementares que visem à obtenção de créditos pelos alunos participantes. 
 
As disciplinas poderão ser ministradas por mais de um professor que, nestes casos, 
deverão elaborar conjuntamente os programas das mesmas.  
 
O Curso de Mestrado deverá ter duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses, 
contados a partir da data de matrícula.  
Parágrafo único. O prazo máximo para integralização poderá ser prorrogado por, no 
máximo, 6 meses para mestrandos não bolsistas, e 3 meses para bolsistas, mediante 
solicitação formal do orientador, para análise do Colegiado, com antecedência mínima 
de 3 meses. Nesse caso, o discente deverá apresentar também o trabalho 
desenvolvido até o momento, para análise do Colegiado, incluindo o cronograma até a 
defesa, com anuência do orientador.  

 

 

 

Fluxograma de distribuição de créditos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

20 Créditos 

12 Créditos - Disciplinas 

08 Créditos - Dissertação 

04 Créditos - Disciplina 

Obrigatória 

Seminários Gerais 

08 Créditos – Disciplinas 

Optativas 
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Quadro de disciplinas e créditos 

 

MESTRADO 

Área Disciplinas Optativas Créditos 

Química 
Analítica 

Química Analítica Avançada 1: Métodos 
Instrumentais de Análise 

4 

Química Analítica Avançada 2: Preparo de 
amostras e Validação Analítica 

4 

Educação 
Metodologia do Ensino Superior 4 

Metodologia da Investigação em Educação 4 

Físico-
Química 

Termodinâmica Química Avançada 4 

Introdução a Química Macromolecular 4 

Química 
Inorgânica 

Química de Coordenação 4 

Química Inorgânica Avançada 4 

Química 
Orgânica 

Química Orgânica Avançada 1 4 

Química Orgânica Avançada 2 4 

 

* É permitido aos alunos de mestrado cursarem disciplinas do doutorado 
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PRAZOS - MESTRADO 

Renovar a 
matrícula 
semestralmente 

Período definido no calendário acadêmico. 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos  

Relatório 
Semestral de 
Desempenho 

Março e agosto. Acessar formulário em: 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios  

Exame de 
qualificação 

Deverá ocorrer, preferencialmente até o 18º mês, contado a 
partir da data de ingresso. Deverá ser solicitado na Secretaria do 
Programa, mediante apresentação de histórico escolar, do 
trabalho impresso (uma cópia para cada membro da banca) com 
no mínimo 30 (trinta) páginas e requerimento específico, 
entregues com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da 
realização do exame. Vide NORMA REGULAMENTAR Nº 
03/2013. Acessar formulário em: 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios  

Defesa de 
Dissertação 

Deverá ser solicitada com pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias 
de antecedência da apresentação, na Secretaria do Programa, 
mediante apresentação do trabalho impresso (uma cópia para 
cada membro da banca), de documento que comprove o 
disposto no Art. 32, inciso VII, do Regulamento do Programa de 
Pós-graduação em Química da UFU e de formulário específico. 
Vide NORMA REGULAMENTAR Nº 03/2013. 
Acessar formulário em: 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios  

Dilação de 
defesa 

Poderá ser prorrogado por, no máximo, 06 (seis) meses para 
mestrandos não bolsistas, e 03 (três) meses para bolsistas, 
mediante solicitação formal do orientador, para análise do 
Colegiado, com antecedência mínima de 03 (três) meses do 
prazo de defesa. Vide Art. 23 do Regulamento. 

 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO PARA O MESTRADO 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação  

 
Após concluídos os créditos em disciplinas necessários para a integralização do 
Mestrado, o aluno deverá submeter-se a um Exame de Qualificação, regulamentado 
por Norma Interna. 
 
O aluno e o orientador poderão solicitar a constituição da Banca Examinadora para o 
Exame de Qualificação quando o discente: 
 
I – estiver matriculado na disciplina Dissertação de Mestrado; 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação
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II – completar pelo menos 12 créditos provenientes de disciplinas aceitas pelo 
Colegiado, ou segundo o disposto no § 2º do Art. 19 deste Regulamento; e 
III – entregar as cópias de seu documento para exame de qualificação (editado 
segundo Normas Internas), a serem distribuídas a todos membros da Banca 
Examinadora. 
 
O exame de qualificação deverá versar sobre trabalho de dissertação do mestrando e 
ocorrer até, no máximo, 1 mês antes da integralização do prazo. 
 
O exame de qualificação será público e presencial, sendo o candidato questionado pela 
Banca Examinadora quanto aos fundamentos científicos necessários para o 
desenvolvimento da dissertação. 
 
A Banca Examinadora sugerida pelo orientador será submetida para avaliação e 
aprovação do Colegiado, sendo composta por, no mínimo, três e, no máximo, quatro 
membros, incluindo o orientador de pesquisa, todos com titulação de Doutor ou 
equivalente. 
 
É permitida a participação de membros da banca por meio de videoconferência ou 
outras formas aprovadas pelo Colegiado, devendo o participante não-presencial enviar 
parecer circunstanciado ao Programa, para efeito de documentação. 
 
A avaliação final do exame, quando de sua defesa, se dará por intermédio das 
seguintes expressões: 
I – aprovado; e 
II – reprovado. 
 
A defesa do exame será registrada em ata específica para parecer da Banca 
Examinadora e resultado final. 
 
Caso o candidato seja reprovado, será permitida apenas uma repetição do exame de 
qualificação em um prazo nunca superior a três meses, contados a partir do primeiro 
exame. 
 
 

DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação  

 
Para obter o título de Mestre em Química, o aluno deverá ter sua dissertação aprovada 
por Banca Examinadora, em defesa pública e presencial, em local e data previamente 
divulgados. 
 
O aluno e seu orientador poderão solicitar a constituição da Banca Examinadora para 
defesa da Dissertação de Mestrado quando o discente: 
 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação
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I – estiver aprovado no exame de qualificação para o Mestrado ou apresentar um 
artigo publicado em assunto relacionado com a dissertação com QUALIS ≥ B5, na área 
de Química; 
II – estiver matriculado na disciplina Dissertação de Mestrado; 
III – completar todos os créditos exigidos; 
IV – tiver obtido CR ≥ 2,5; 
V – tiver comprovado proficiência em uma língua estrangeira, conforme norma interna 
do Programa; 
VI – tiver entregue as cópias de sua dissertação (editada segundo norma interna do 
Programa) a serem distribuídas a todos membros da Banca Examinadora; e 
VII – comprovar, pelo menos, um dos seguintes itens: 

a) o depósito de patente nacional ou internacional; 
b) a submissão para publicação de capítulo de livro ou livro com ISBN e corpo editorial 
em área afim às linhas de pesquisa do Programa (excluem-se os artigos apresentados 
em eventos técnico-científicos e publicados em formato de livro); e 
c) a submissão para publicação ou o aceite definitivo de pelo menos um artigo em 
periódico científico qualificado com QUALIS ≥ B5 na área, com corpo editorial e revisão 
por pares, em área afim às linhas de pesquisa do Programa; 
 
A Banca Examinadora sugerida pelo orientador será submetida para avaliação e 
aprovação do Colegiado, sendo composta por, no mínimo, três e, no máximo, quatro 
membros, incluindo o orientador de pesquisa, todos com titulação de Doutor ou 
equivalente, com pelo menos um membro externo à UFU. 
 
É permitida a participação de membros da banca por meio de videoconferência ou 
outras formas aprovadas pelo Colegiado, devendo o participante não-presencial enviar 
parecer circunstanciado ao Programa, para efeito de documentação. 
 
A avaliação final da dissertação, concluída a defesa, se dará por intermédio das 
seguintes expressões: 
I – aprovado; e 
II – reprovado. 
 
A defesa pública da dissertação será registrada nos seguintes documentos: 
 
I – Ata para parecer da Banca Examinadora e resultado final; e 
II – Ata específica para descrição das correções e prazo para cumprimento das 
mesmas, quando couber, assinada por todos os membros da Banca Examinadora. 
 
Caso as possíveis correções não sejam sanadas conforme especificado e no prazo 
estipulado pela Banca Examinadora, o candidato, após avaliação do Colegiado, poderá 
ser considerado reprovado. 
 
Caso a dissertação seja reprovada, ela poderá ser reapresentada ao Colegiado uma 
única vez para nova defesa, cumprido um interstício mínimo de dois (02) meses entre 
as defesas. 
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Para a homologação final da defesa o aluno deverá entregar as cópias corrigidas da 
dissertação à secretaria do Programa. 
 

* Norma disponível na íntegra em http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/ 

 
 
 
 
 

Orientações após a Defesa 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos  
 

 PROCEDIMENTOS DO DISCENTE PARA A VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO 

 

 

1. Corrija sua dissertação dentro do prazo estipulado pela banca. 

2. Após a correção, providencie a ficha catalográfica. Acesse o site da Biblioteca 
da UFU: http://www.bibliotecas.ufu.br/catalogacao , atente-se ao item “Para 
dissertações e teses” e siga as orientações. Em caso de dúvidas, entre em 
contato por telefone (3239-4257) ou e-mail (secac@dirbi.ufu.br), com Maria 
Salete. 

3. Solicite ao PPQUI, cópia da ata digitalizada, para inclusão no arquivo do CD. 

4. Acesse Modelo para divulgação de Resumo de Dissertação de Mestrado 
(http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios) e siga as orientações do 
documento. NOTA: Acrescente as palavras-chaves ao final do seu resumo. 
Acrescente, nos mesmos moldes o abstract, que também deve ter as palavras-
chaves). Envie-os em Word, para cpgquimica@ufu.br. 

5. Entregue no PPQUI, a cópia eletrônica em um único CD com o seu trabalho 
completo incluindo a ficha catalográfica e a ata de defesa, em formato PDF, 
com a extensão de até 10 Megabytes (MB), ou dividida, respeitando a 
seqüência, somente se ultrapassar esta extensão. NOTA: Se houver 
necessidade de divisão, esta deve ser feita no menor número de partes 
possível, não separando capa, introdução etc. Respeite a seguinte ordem: capa, 
folha de rosto, ficha catalográfica, ata da defesa e o restante. 

6. Acesse o Termo de autorização de publicação no RI UFU, preencha-o com o 
título exatamente igual ao da ata de defesa, imprima uma via e assine. Acesse o 
Termo de entrega de teses e dissertações no SISBI/UFU, preencha-o com o 
título exatamente igual ao da ata de defesa e imprima três vias. Os links para os 
termos estão disponíveis em 
https://repositorio.ufu.br/static/sobre/instrucoes_secretarias.pdf. Com estes 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos
http://www.bibliotecas.ufu.br/catalogacao
mailto:secac@dirbi.ufu.br
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
mailto:cpgquimica@ufu.br
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documentos e o CD em mãos, busque, na secretaria do PPQUI, a autorização 
para impressão do trabalho na gráfica da UFU. 

7. Encaminhe a autorização e o CD à Divisão Gráfica – DIGRA, para impressão da 
Dissertação. Lembramos que páginas coloridas deverão ser entregues 
impressas (7 vias de cada página colorida), pois a Gráfica imprime somente as 
páginas em preto e branco. 

8. Após entrega dos exemplares pela DIGRA, observe: 1 exemplar será destinado 
para cada membro da banca, sendo que o PPQUI envia pelo Correio, o trabalho 
do professor visitante; 2 para o aluno; 1 encapado em papel contato 
transparente para arquivar no PPQUI e 1 para a DIAPT/Biblioteca acompanhado 
do CD que foi enviado à Gráfica. 

 

* Os demais procedimentos para o registro do diploma cabem ao PPQUI. Caso sejam necessários outros 
procedimentos, os recém titulados serão informados por e-mail. 
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DOUTORADO 

 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

DA COMPOSIÇÃO, DOS CRÉDITOS E DA DURAÇÃO DOS CURSOS 

 

 O currículo do Programa é constituído por disciplinas de Formação Geral, Tópicos 
Especiais, Estágio Docência e Tese de Doutorado e atividades complementares que 
constam da estrutura curricular do Programa.  
 

 As disciplinas de Formação Geral são aquelas que apresentam ementas pré-
definidas no currículo do Curso (eletivas e obrigatórias).  
 

 As disciplinas Tópicos Especiais são aquelas que apresentam conteúdo variável, 
tratando de temas atuais e de interesse das linhas de pesquisa do Programa.  
 

 O estágio de docência na graduação é uma atividade curricular de formação 
pedagógica, de natureza OBRIGATÓRIA. 

 

 Poderão ser oferecidas disciplinas e outras atividades curriculares 
concentradas, em atendimento a necessidades específicas do Programa, ou 
ainda, em atendimento a circunstâncias próprias advindas da participação de 
professores visitantes nacionais ou estrangeiros.  

 

 A critério do Colegiado, ouvido o orientador, poderá ser exigido aos alunos 
ingressantes o cumprimento de disciplinas de nivelamento, sem direito a 
crédito.  

 

 A composição curricular do Programa corresponderá a um total de 48 créditos para 
Doutorado, assim distribuídos:  

a) 24 créditos a serem obtidos em disciplinas aceitas pelo Colegiado; e  
b) 24 créditos obtidos com a aprovação da defesa da tese.  
 

 Um crédito corresponde a 15 (quinze) horas - aula em disciplinas. 
 

 No Doutorado, os créditos em disciplinas deverão ser integralizados no prazo 
mínimo de 1 semestre letivo e no máximo de 6 semestres letivos e deverão ser 
assim distribuídos:  
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I – 8 créditos obtidos em disciplinas obrigatórias (Seminários Gerais e  
Estágio Docência) e  

II – 16 créditos obtidos em disciplinas eletivas e ou atividades complementares 
aprovadas pelo Colegiado de Pós-graduação em Química (COPGQ), a serem escolhidas 
pelo aluno, com a concordância do orientador, respeitando o número máximo de 
créditos permitidos em atividades complementares.  
 

 Poderão ser transferidos créditos cursados em outros cursos da UFU ou outras 
instituições reconhecidas pela CAPES ou de renome internacional, mediante 
requerimento do orientador.  

  

 O COPGQ aprovará os programas de disciplinas bem como as atividades 
complementares que visem à obtenção de créditos pelos alunos participantes. 
 

 É vetado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades complementares 
realizadas em período anterior ao ingresso do aluno no Curso de Doutorado em 
Química da UFU.  
 

 As disciplinas poderão ser ministradas por mais de um professor que, nestes 
casos, deverão elaborar conjuntamente os programas das mesmas.  

 

 Serão consideradas atividades complementares a participação em eventos 
científicos, a publicação de livros e capítulos de livros, depósito e publicação de 
patentes e os artigos científicos publicados pelo discente.  
 

 A equivalência entre atividade complementar e número de créditos se dará da 
seguinte forma:  

I – participação em evento científico com apresentação de trabalho(s) completo(s) 
equivalerá a 1 crédito, limitado ao máximo de 2 créditos;  

II – cada artigo científico publicado em revista indexada com QUALIS entre B5 e B2 na 
área de Química equivalerá a 2 créditos;  

III – cada artigo científico publicado em revista indexada com QUALIS igual ou acima de 
B1 na área de Química equivalerá a 4 créditos;  

IV – cada capítulo de livro publicado por editora com corpo editorial, escrito em Língua 
Portuguesa, equivalerá a 2 créditos;  

V – cada capítulo de livro publicado por editora com corpo editorial, escrito em Língua 
Inglesa, equivalerá a 4 créditos;  

VI – cada livro publicado por editora com corpo editorial, escrito em Língua 
Portuguesa, equivalerá a 3 créditos;  
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VII – cada livro publicado por editora com corpo editorial, escrito em Língua Inglesa, 
equivalerá a 5 créditos;  

VIII – cada patente depositada equivalerá a 2 créditos; e  

IX – cada patente aprovada e publicada equivalerá a 4 créditos.  

Parágrafo único. O Colegiado emitirá parecer referente aos créditos a serem 
convalidados, ressalvado o disposto nas normas desta Universidade.  

  

 O Curso de Doutorado deverá ter duração mínima de 24 meses e máxima de 48 
meses, contados a partir da data de matrícula.  
 

 Prazo máximo para defesa poderá ser prorrogado por, no máximo, 9 meses 
para doutorandos não bolsistas, e 6 meses para bolsistas, mediante solicitação 
formal do orientador, para análise do Colegiado com antecedência mínima de 3 
meses. Neste caso o discente deverá apresentar também o trabalho 
desenvolvido até o momento, incluindo o cronograma até a defesa, com 
anuência do orientador. 
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Fluxograma de distribuição de créditos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Para saber quais são as atividades consideradas como complementares vide Art. 22 § 3º do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação. 
 

** Poderão ser dispensados aqueles alunos que já possuem experiência em docência no Ensino 
Superior. 
 

*** Desde que sejam disciplinas cursadas nos 07 (sete) anos anteriores. 

 
  

48 Créditos 

24 Créditos 

- Disciplinas 

24 Créditos 

- TESE 

08 Créditos – 

Disciplinas 

Obrigatórias 

16 Créditos – 

Disciplinas Optativas 

e/ou Atividades 

Complementares* 

04 Créditos 

Seminários Gerais 

04 Créditos 

Estágio em Docência** 

06 Créditos (no máximo) 

– Aproveitados do 

Mestrado*** 

 

10 Créditos em 

Disciplinas Optativas e/ou 

Atividades 

Complementares* 
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Quadro de disciplinas e créditos 

 

DOUTORADO 

Área Disciplinas Optativas Créditos 

Química 
Analítica 

Química Analítica Avançada 4 

Análise Química de Amostras do Meio 
Ambiente 

4 

Quimiometria: Aplicação de Método de 
Reconhecimento de Padrões 

4 

Físico-Química 

Termodinâmica Química Avançada 4 

Análise Térmica  

Introdução a Química Macromolecular 4 

Cristalografia 1 4 

Cristalografia 2 4 

Química 
Inorgânica 

Química Inorgânica Avançada 4 

Química 
Orgânica 

Química Orgânica Avançada 1 4 

Sensores Biológicos 4 

Química Orgânica Avançada 2 4 

Elucidação Estrutural de Compostos 
Orgânicos 

5 

 

* É permitido aos alunos de doutorado cursarem disciplinas do mestrado. 
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 PRAZOS - DOUTORADO 

Renovar a 
matrícula 

semestralmente 

Período definido no calendário acadêmico. 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos  

Relatório 
Semestral de 
Desempenho 

Março e agosto. Acessar formulário em: 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios  

Exame de 
qualificação 

Deverá ocorrer, preferencialmente, até o 36º mês, contados a 
partir da data de ingresso. Deverá ser solicitado na Secretaria do 
Programa, mediante apresentação de histórico escolar, do trabalho 
impresso (uma cópia para cada membro da banca) com no mínimo 
50 (cinquenta) páginas e de requerimento específico, entregues 
com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da realização do 
exame. Vide NORMA REGULAMENTAR Nº 03/2013. 
Acessar formulário em: 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios  

Defesa da Tese 

Deverá ser solicitada com pelo menos 60 (sessenta) dias de 
antecedência da apresentação, na Secretaria do Programa, 
mediante apresentação do trabalho impresso (uma cópia para cada 
membro da banca), de documento que comprove o disposto no 
Art. 37, Inciso V, do Regulamento do Programa de Pós-graduação 
em Química da UFU e de formulário específico. Vide NORMA 
REGULAMENTAR Nº 03/2013. 
Acessar formulário em: 
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios  

Dilação de 
defesa 

Poderá ser prorrogado por, no máximo, 09 (nove) meses para 
doutorandos não bolsistas, e 06 (seis) meses para bolsistas, 
mediante solicitação formal do orientador, para análise do 
Colegiado com antecedência mínima de 03 (três) meses. Vide Art. 
24. 

 
 
 
 
 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO PARA O DOUTORADO 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação  

 
 Após concluídos os créditos em disciplinas necessárias para o Doutorado, o aluno 
deverá submeter-se a um Exame de Qualificação, regulamentado por Norma Interna. 
 
 O aluno e o orientador poderão solicitar a constituição da Banca Examinadora para 
o Exame de Qualificação quando o discente: 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/regulamentação
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I – completar pelo menos 24 créditos provenientes de disciplinas aceitas pelo 
Colegiado, ou segundo o disposto no § 3º do Art. 20 deste Regulamento. 
 
II – entregar as cópias de seu documento para exame de qualificação (editado segundo 
Normas Internas), a serem distribuídas a todos membros da Banca Examinadora. 
 

 O exame de qualificação deverá ocorrer até no máximo dois (02) meses antes 
da integralização do prazo de defesa. 

 

 O exame de qualificação será público e presencial, sendo o candidato 
questionado pela Banca Examinadora quanto aos fundamentos científicos 
necessários para o desenvolvimento da tese. 

 

 A Banca Examinadora sugerida pelo orientador será submetida para avaliação e 
aprovação do Colegiado, sendo composta por, no mínimo, quatro membros e 
máximo 5 membros, incluindo o orientador de pesquisa, todos com titulação 
de Doutor ou equivalente. 

 

 É permitida a participação de membros da banca por meio de videoconferência 
ou outras formas aprovadas pelo Colegiado, devendo o participante não-
presencial enviar parecer circunstanciado ao Programa, para efeito de 
documentação. 

 

 A avaliação final do exame, quando de sua defesa, se dará por intermédio das 
seguintes expressões: 

 I – aprovado; e 

 II – reprovado. 
 

 A defesa do exame será registrada em ata específica para parecer da Banca 
Examinadora e resultado final. 

 

 Caso o candidato seja reprovado, será permitida apenas uma repetição do 
exame de qualificação em um prazo nunca superior a três meses, contados a 
partir do primeiro exame. 

 
 
 

DA DEFESA DE TESE DE DOUTORADO 

 
 Para obter o título de Doutor em Química, o aluno deverá ter sua tese aprovada por 
Banca Examinadora, em defesa pública e presencial, em local e data previamente 
divulgados. 
 
 O aluno e o orientador poderão solicitar a constituição da Banca Examinadora para 
a defesa da Tese de Doutorado quando o discente: 



34 
 

 
I – estiver matriculado na disciplina Tese de Doutorado; 
 
II – tiver comprovado proficiência em duas línguas estrangeiras, conforme Norma 
Interna; 
 
III – tiver sido aprovado no exame de qualificação; 
 
IV – entregar as cópias de sua tese (editada segundo Normas Internas) a serem 
distribuídas a todos os membros da Banca Examinadora; e 
 
V – comprovar, pelo menos, um dos seguintes itens: 
 

a) depósito de patente nacional ou internacional; 
 

b) a publicação de capítulo de livro ou livro com ISBN e corpo editorial em área 
afim às linhas de pesquisa do Programa (excluem-se os artigos apresentados 
em eventos técnico-científicos e publicados em formato de livro); 
 

 
c) a publicação ou o aceite definitivo de, pelo menos, um artigo para periódico 

científico qualificado com QUALIS ≥ B5 na área de Química, com corpo editorial 
e revisão por pares, em área afim às linhas de pesquisa do Programa, conforme 
determinação do Colegiado. 
 

 

 É permitida a defesa pública, presencial ou outra forma aprovada pelo 
Colegiado, devendo o participante da banca que não seja de forma presencial, 
enviar parecer circunstanciado ao Programa, para efeito de documentação. 

 

 A Banca Examinadora sugerida pelo orientador será submetida para avaliação e 
aprovação do Colegiado, sendo composta por cinco membros, incluindo o 
orientador de pesquisa, todos com titulação de Doutor ou equivalente, com, 
pelo menos, dois membros externo à UFU. 

 

 A avaliação final da tese, quando de sua defesa, se dará por intermédio das 
seguintes expressões: 
 
I – aprovado; e 
II – reprovado. 

 

 A defesa pública da tese será registrada nos seguintes documentos: 
 

I – ata para parecer da Banca Examinadora e resultado final; e 
II – ata específica para descrição das correções e prazo para cumprimento das 
mesmas, quando couber. 
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 Caso as possíveis correções não sejam sanadas conforme especificado e no 
prazo estipulado pela banca, o candidato será considerado reprovado. 

 

 Caso o candidato seja reprovado, ele poderá reapresentar sua tese ao 
Colegiado uma única vez para nova defesa, cumprindo um prazo mínimo de 2 
meses. 

 
 
 
 
 

Orientações após a Defesa 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos  

 PROCEDIMENTOS DO DISCENTE PARA A VERSÃO FINAL DA TESE 

 

 

1. Corrija sua tese dentro do prazo estipulado pela banca. 

2. Após a correção, providencie a ficha catalográfica. Acesse o site da Biblioteca 
da UFU: http://www.bibliotecas.ufu.br/catalogacao, atente-se ao item “Para 
dissertações e teses” e siga as orientações. Em caso de dúvidas, entre em 
contato por telefone (3239-4257) ou e-mail (secac@dirbi.ufu.br), com Maria 
Salete. 

3. Solicite ao PPQUI, cópia da ata digitalizada, para inclusão no arquivo do CD. 

4. Acesse Modelo para divulgação de Resumo de Tese de Doutorado 
(http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios) e siga as orientações do 
documento. NOTA: Acrescente as palavras-chaves ao final do seu resumo. 
Acrescente, nos mesmos moldes o abstract, que também deve ter as palavras-
chaves. Envie-os em Word, para cpgquimica@ufu.br. 

5. . Entregue no PPQUI, a cópia eletrônica em um único CD com o seu trabalho 
completo incluindo a ficha catalográfica e a ata de defesa, em formato PDF, 
com a extensão de até 10 Megabytes (MB), ou dividida, respeitando a 
seqüência, somente se ultrapassar esta extensão. NOTA: Se houver 
necessidade de divisão, esta deve ser feita no menor número de partes 
possível, não separando capa, introdução etc. Respeite a seguinte ordem: capa, 
folha de rosto, ficha catalográfica, ata da defesa e o restante. 

6. Acesse o Termo de autorização de publicação no RI UFU, preencha-o com o 
título exatamente igual ao da ata de defesa, imprima uma via e assine. Acesse o 
Termo de entrega de teses e dissertações no SISBI/UFU, preencha-o com o 
título exatamente igual ao da ata de defesa e imprima três vias. Os links para os 
termos estão disponíveis em 

http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/alunos
http://www.bibliotecas.ufu.br/catalogacao
http://www.bibliotecas.ufu.br/catalogacao
mailto:secac@dirbi.ufu.br
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/sites/cpgquimica.iq.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/Anexos_Resumo_Divulgacao.doc
http://www.cpgquimica.iq.ufu.br/formularios
mailto:cpgquimica@ufu.br
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https://repositorio.ufu.br/static/sobre/instrucoes_secretarias.pdf. Com estes 
documentos e o CD em mãos, busque, na secretaria do PPQUI, a autorização 
para impressão do trabalho na gráfica da UFU. 

7. Encaminhe a autorização e o CD à Divisão Gráfica – DIGRA, para impressão da 
tese. Lembramos que páginas coloridas deverão ser entregues impressas (8 vias 
de cada página colorida), pois a Gráfica imprime somente páginas em preto e 
branco. 

8. Após entrega dos exemplares pela DIGRA, observe: 1 exemplar será destinado 
para cada membro da banca, sendo que o PPQUI envia pelo Correio, o trabalho 
do professor visitante; 1 para o aluno; 1 encapado em papel contato 
transparente para arquivar no PPQUI e 1 para a DIAPT/Biblioteca, 
acompanhado do CD que foi enviado à Gráfica. 

 

* Os demais procedimentos para o registro do diploma cabem ao PPQUI. Caso sejam necessários outros 

procedimentos, os recém titulados serão informados por e-mail. 

 


