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PERGUNTAS FREQUENTES 

Atualizado em Janeiro de 2023 

1. SOBRE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS 

• Como devo escolher o periódico mais adequado para publicação do meu trabalho? 

1- Primeiramente, é necessário saber que as atividades de pesquisa e a produção intelectual de 

discentes do programa devem demonstrar articulação e aderência às áreas de concentração 

e às linhas de pesquisa do programa, assim como devem estar cobertas na Área de 

Engenharias IV. 

 

2- Os periódicos são classificados pelos Qualis Periódicos da CAPES. Atualmente, são 

consideradas produções intelectuais qualificadas aquelas classificadas na faixa A1-A4 no 

Qualis Periódicos 2017-2019.  

 

A CAPES publicou no dia 29 de dezembro, a lista preliminar do Qualis Periódicos 2017-2020, 

o sistema de classificação de periódicos para a avaliação de programas de pós-graduação. 

Quem quiser consultar deve visitar a Plataforma Sucupira, em https://sucupira.capes.gov.br/ 

(opção Qualis). O acesso é público, sem necessidade de login. 

 

3- Em 2021, considerando o Ofício nº 6/2019-CGAP/DAV/CAPES, o Colegiado do PPGEELT 

estabeleceu que, para os discentes que ingressaram no programa a partir de março de 2021, 

as publicações em periódicos serão tipificadas como "publicações relevantes" ou 

“publicações qualificadas” para solicitação de formação de banca examinadora de defesa de 

tese de doutorado desde que tenham sido classificadas, pela Área de Avaliação Engenharias 

IV, com Estratos A1, A2, A3 ou A4. 

 

4- Para mais informações, a PORTARIA Nº 145, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 (QUALIS PERIÓDICOS 

CAPES) deve ser consultada. 

 

• Como devo avaliar o fator de impacto do periódico no qual desejo publicar meu trabalho? 

1- A CAPES avalia o Fator de Impacto das publicações científicas alcançadas por docentes e 

discentes vinculados ao programa. 

 

2- Para que o PPGEELT alcance conceito maior ou igual a 5 na avaliação da CAPES, é 

aconselhável escolher um periódico que tenha elevado fator de impacto na plataforma ISI 

Web of Science/Clarivate (JCR maior ou igual a 3,0). 

 

 

https://sucupira.capes.gov.br/
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/oficio_n6_2019-cgap-dav-capes-qualis_capes_2019.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_no_145_de_10_de_setembro_de_2021_-_qualis_periodicos_capes_0.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_no_145_de_10_de_setembro_de_2021_-_qualis_periodicos_capes_0.pdf
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2. SOBRE O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PERIÓDICOS 

ESPECIALIZADOS  

O PPGEELT entende que, na medida do possível, deve conceder apoio financeiro para publicação 

de artigos em periódicos classificados com estrato Qualis A1, A2, A3 ou A4 (conforme Qualis 

Periódicos 2017-2019 disponível em https://sucupira.capes.gov.br/ (opção Qualis) e/ou 

apresentem percentil acima da mediana no ranking das plataformas SCOPUS ou ISI Web of 

Science. 

Para mais informações, a PORTARIA Nº 145, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 (QUALIS PERIÓDICOS CAPES) 

deve ser consultado. 

O teor do artigo científico deve estar fortemente correlacionado ao desenvolvimento da tese ou 

dissertação de discentes vinculados ao PPGEELT e em coautoria com seus respectivos 

orientadores. 

Para que o PPGEELT alcance conceito maior ou igual a 5 na avaliação da CAPES, é aconselhável 

escolher um periódico que tenha elevado fator de impacto na plataforma ISI Web of 

Science/Clarivate (JCR maior ou igual a 3,0) 

Não serão financiáveis a elaboração, editoração, revisão e tradução de livros, de capítulos de 

livros e de artigos científicos. 

Formulário para Solicitação de Auxílio Financeiro para Publicação em Periódicos 

 

3. SOBRE O FATOR DE IMPACTO ATRIBUÍDO PELA CAPES A PERIÓDICOS NACIONAIS SEM 

INDEXAÇÃO NA BASE WEB OF SCIENCE (SEM JCR) 

A comissão Qualis da Área de Engenharias IV ainda (08/2022) classifica periódicos nacionais sem 

o índice JCR, ou com JCR menor que 1, ou com percentil menor que 50% na base SCOPUS, no 

estrato A4 desde que o periódico: 

1- Siga o padrão editorial internacional da área (submissão aberta, periodicidade, volume de 

artigos publicados, corpo editorial, revisão por pares, publicação impressa ou online) e; 

2- Seja associado a sociedade científica da Área de Engenharias IV. 

Neste cenário encontram-se, atualmente (2022), os seguintes periódicos:  

1- Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications (JMOe); 

2- Journal of Communication and Information System (JCIS); 

3- Journal of Control, Automation and Electrical Systems (JCAES); 

4- Revista Eletrônica de Potência (REP); 

5- Research on Biomedical Engineering (RBE). 

Considerando que a CAPES avalia o Fator de Impacto das publicações científicas alcançadas por 

docentes e discentes vinculados ao programa (JCR aferido na base ISI Web of Science e/ou 

Citescore aferido na base SCOPUS), a submissão de artigos científicos para publicação nos 

https://sucupira.capes.gov.br/
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_no_145_de_10_de_setembro_de_2021_-_qualis_periodicos_capes_0.pdf
https://forms.gle/5UBLpDSpXcZSPNPe8
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periódicos supracitados deve ser cuidadosamente avaliada a fim de não prejudicar a avaliação 

do Programa. 

 

4. SOBRE REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

• Como posso me informar sobre como proceder durante o curso? 

A RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 dispõe sobre o Regulamento do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal de Uberlândia.  

Cabe aos discentes e docentes conhecer e respeitar o regulamento. 

 

5. SOBRE PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA E PORTAL DO ALUNO 

• Como realizo matrícula nas disciplinas ofertados no âmbito do PPGEELT? 

A matrícula de veteranos será realizada por meio do portal do Estudante 

(https://www.portalestudante.ufu.br/userLoginInit), por meio de login (Número de Matrícula) e 

senha próprios. As datas de matrícula são disponibilizadas no site da PROPP 

(http://www.propp.ufu.br/calendario). A matrícula só poderá realizada pelo portal no período 

estabelecido pela PROPP. 

 

• Como faço para ter acesso ao Portal do Estudante? 

O aluno deverá utilizar o portal do PPGEELT https://www.portalestudante.ufu.br, escolher a 

opção ESQUECI A SENHA, e em seguida inserir o número de matrícula fornecido pela 

coordenação na opção “login” e informar o e-mail cadastrado no momento da matrícula. Feito 

isso, preencher o CAPTCHA validável e clicar em recuperar senha. O acesso será enviado para o 

e-mail e o aluno poderá acessar o portal do estudante para solicitar matrícula e realizar diversos 

tipos de pedidos. Orientamos que explorem todas as opções do portal para que possam dominar 

todas as opções disponíveis.  

 

• Perdi o prazo de matrícula, como devo proceder? 

A responsabilidade dos alunos é se atentar ao prazo de matrícula definido no calendário 

acadêmico. No caso de esquecimento da matrícula, o aluno poderá realizar ajuste de matrícula 

nas datas estabelecidas no calendário acadêmico, porém orientamos que isso seja feito apenas 

em última hipótese, tendo em vista que o ajuste de matrícula ocorre com o semestre já em 

andamento. Para realizar ajuste, o aluno deverá se dirigir à coordenação para justificar a 

necessidade e na impossibilidade de presença física, o ajuste deverá ser solicitado no e-mail 

copel@ufu.br, onde deverá constar o código e nome das disciplinas em que o discente deseja se 

matricular. 

 

• Quando iniciam e terminam as aulas? 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
https://www.portalestudante.ufu.br/userLoginInit
http://www.propp.ufu.br/calendario
https://www.portalestudante.ufu.br,/
mailto:copel@ufu.br
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O aluno deverá consultar o calendário acadêmico disponibilizado no portal da PROPP 

http://www.propp.ufu.br/calendario 

 

6. SOBRE OFERTA DE DISCIPLINAS 

• Em quais disciplinas devo me matricular? 

Em conjunto com o orientador, o aluno deverá analisar os planos de ensino das disciplinas 

oferecidas pelos professores do programa e escolher em quais disciplinas ele se matriculará. 

Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser 

consultada, especialmente a Seção IV do Capítulo III e as Seções I e II do Capítulo IV. 

 

• Quantas disciplinas (créditos) devo cursar? 

Para alunos de mestrado, deverão ser cursadas 6 disciplinas optativas de 3 créditos, totalizando 

18 créditos, além da dissertação de mestrado de 24 créditos. Para alunos de doutorado que 

tenham o título de mestre, deverão ser cursadas 3 disciplinas optativas de 3 créditos, totalizando 

9 créditos, além da tese de doutorado de 48 créditos. 

 

Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser 

consultada, especialmente a Seção IV do Capítulo III e as Seções I e II do Capítulo IV. 

 

• Quais as disciplinas optativas são oferecidas? 

A oferta de disciplinas varia a cada semestre de acordo com a disponibilidade de cada docente. 

Para saber mais, consulte a grade horária disponibilizada no portal do PPGEELT 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/disciplinas 

 

7. SOBRE O EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO MESTRADO 

Conforme estabelecido no artigo 22 da Resolução CONPEP 01/2021, o prazo máximo para submissão ao 

Exame de Qualificação do candidato ao Mestrado é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

matrícula. 

O Exame de Qualificação é pré-requisito para a defesa da dissertação de mestrado, sendo facultado ao 

orientador solicitar ou não a formação de banca examinadora. 

Cabe ao orientador e ao discente o envio do Relatório de Desempenho de Discentes do PPGEELT 

preenchido e assinado para apreciação do colegiado.  

O objetivo avaliar a maturidade e os conhecimentos científicos do(a) candidato(a), bem como a existência 

de um conteúdo preliminar capaz de evidenciar o bom desempenho do(a) discente no programa em seu 

primeiro ano de curso. 

8. SOBRE O EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO 

http://www.propp.ufu.br/calendario
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/disciplinas
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/relatorio_de_desempenho_-_atividade_de_discentes_do_ppgeelt.docx
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Conforme estabelecido no artigo 22 da Resolução CONPEP 01/2021, o prazo máximo para submissão ao 

Exame de Qualificação do candidato ao Doutorado é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

data de matrícula, prorrogável por no máximo 6 (seis) meses, a critério do Colegiado. 

O Exame de Qualificação é pré-requisito para a defesa da tese de doutorado e tem como objetivo avaliar 

a maturidade e os conhecimentos científicos do(a) candidato(a), bem como a existência de um conteúdo 

preliminar capaz de evidenciar um trabalho original compatível com uma tese de doutorado, o estágio de 

desenvolvimento do projeto, a adequação das metas propostas e as perspectivas de conclusão do curso. 

É de suma importância que o exame de qualificação ao doutorado seja realizado em até 24 meses pois só 

assim haverá tempo hábil para implementação das adequações necessárias e, por consequência, para 

que produções qualificadas sejam alcançadas dentro do prazo máximo estabelecido para conclusão do 

curso. 

NOTA: sugestão para elaboração do documento de qualificação 

1-Identificação da proposta (resumo); 
2-Características e tendências do setor econômico relacionado ao projeto;  
3-Articulação entre o projeto atual e anterior(es) (Pesquisas correlatas concluídas que possam evidenciar 
a experiência da equipe executora assim como a disponibilidade de recursos financeiros para suporte às 
atividades de pesquisa); 
4-Resultados preliminares alcançados (resultados obtidos por simulação computacional são suficientes); 
5-Objetivos e metas a serem alcançados;  
6-Metodologia e cronograma de execução (incluir participação em eventos científicos e, se for o caso, a 
realização de doutorado sanduíche); 
7-Proposta para continuidade dos trabalhos 
8-Síntese do produto a ser concebido; 
9-Referências Bibliográficas. 

 

9. SOBRE DEFESAS DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E DE TESE DE DOUTORADO 

 

• Qual é a mínima classificação Qualis Periódicos da CAPES que que o periódico deve possuir 

para fins de solicitação de formação de banca examinadora tese de doutorado? 

A PORTARIA SEI COPEL Nº 3, DE 14 DE JUNHO DE 2018, em seu art. 1º, define especificamente, o 

seguinte texto: “de forma complementar ao Art. 36, inciso III, da Resolução CONPEP nº 04/2007, 

estabelecer que a publicação, ou o aceite definitivo para publicação, de artigo completo em 

periódicos nacionais ou internacionais, na área de avaliação de Engenharias IV da Capes, 

apresente estrato B1 para efeito de solicitação de constituição de Banca Examinadora para a 

defesa de Tese de Doutorado”, tomando como referência o Qualis Periódicos CAPES de 2016. 
 

Para mais informações, a PORTARIA SEI COPEL Nº 3, DE 14 DE JUNHO DE 2018 deve ser 

consultada. 

 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/sei_ufu_0522762_portaria.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/sei_ufu_0522762_portaria.pdf
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• Ingressei no programa antes de 14 de junho de 2018, qual é a mínima classificação Qualis 

Periódicos da CAPES que o periódico deve possuir para fins de solicitação de formação de 

banca examinadora tese de doutorado? 

A fim de manter a coerência com os discentes que ingressaram no programa até o primeiro 

semestre de 2018, o colegiado do PPGEELT considera artigo publicado em periódico ou aceite de 

artigo científico em periódico nacional ou internacional, classificado pela CAPES na área de 

Engenharias IV – nos estratos A1, A2, B1 ou B2, tomando como referência o Qualis Periódicos 

CAPES de 2013-2016.  

 

Para mais informações, a resolução nº 04/2010/CONPEP e a resolução nº 04/2007/CONPEP, 

assim como a ATA da 245ª reunião do Colegiado do PPGEELT devem ser consultadas. 

 

NOTA 1: A resolução nº 04/2010/CONPEP altera a resolução nº 04/2007/CONPEP em seu Art. 36, 

inciso III, dando a nova redação: “tiver comprovado o registro de patente nacional ou 

internacional, ou ter publicado capítulo de livro ou livro com ISBN e corpo editorial na área de 

Engenharia IV (excluem-se os artigos apresentados em eventos técnico-científicos e publicados 

em formato de livro), ou tiver a publicação ou o aceite definitivo de um artigo completo, em 

periódicos na área de Engenharia IV, qualificado para a área na data da publicação, conforme 

determinação do Colegiado”. 

 

NOTA 2: Complementando a resolução nº 04/2010/CONPEP e a resolução nº 04/2007/CONPEP, 

a ATA da 245ª reunião do Colegiado do PPGEELT, realizada em 02 de maio de 2012, aprova a 

resolução que complementa o regulamento do PPGEELT e define especificamente em seu Art. 2, 

o seguinte texto: “A defesa de tese do candidato a doutorado somente será apreciada pelo 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (art. 36 da resolução 

nº04/2007, modificada pela resolução nº04/2010 do CONPEP), mediante comprovante de 

publicação ou aceite de artigo científico em periódico nacional ou internacional, classificado pela 

CAPES na área de Engenharias IV – Qualis Capes nos estratos A1, A2, B1 ou B2”, tomando como 

referência o Qualis Periódicos CAPES de 2013-2019. 

 

• Ingressei no programa 2021, qual é a mínima classificação Qualis Periódicos da CAPES que 

o periódico deve possuir para fins de solicitação de formação de banca examinadora tese de 

doutorado? 
 

Para DEFESA DE  DOUTORADO é pré-requisito obrigatório: ter comprovado o registro de patente 

nacional ou internacional, ou ver a publicação, ou o aceite definitivo, de publicação relevante (Estrato A1 

– A4, ou ainda apresentando publicação em periódico com índice JCR (Journal Citaon Reports, da 

Clarivate Analytics) maior ou igual a 1,50 para aqueles não listados no Qualis Periódico CAPES vigente, 

sendo que, em qualquer situação, o discente deverá ser o autor principal da publicação (primeiro autor)e 

seu orientador deverá figurar como um dos coautores do trabalho, tomando como referência o Qualis 

Periódicos 2017-2020 disponível em https://sucupira.capes.gov.br/ (opção Qualis, Área de 

Avaliação Engenharias IV) 
 

file:///D:/TRABALHO%20NA%20QUARENTENA%20-%202020/PPGEELT/COORDENAÇÃO%20PPGEELT%20-%20GESTÃO%20LCGF%202021-2023/FAQs/resolução%20nº%2004/2010/CONPEP
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n4_2007.pdf
file:///D:/TRABALHO%20NA%20QUARENTENA%20-%202020/PPGEELT/COORDENAÇÃO%20PPGEELT%20-%20GESTÃO%20LCGF%202021-2023/FAQs/resolução%20nº%2004/2010/CONPEP
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n4_2007.pdf
file:///D:/TRABALHO%20NA%20QUARENTENA%20-%202020/PPGEELT/COORDENAÇÃO%20PPGEELT%20-%20GESTÃO%20LCGF%202021-2023/FAQs/resolução%20nº%2004/2010/CONPEP
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n4_2007.pdf
https://sucupira.capes.gov.br/
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Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser consultada, 

especialmente as Seções VI e VII do Capítulo IV. 

 

NOTA: registro de patente não pode ser confundido com depósito de pedido de patente. 

 

Caso o periódico não conste na lista apresentada no ofício supracitado, cabe ao discente consultar o 

ranking ocupado pelo periódico nas plataformas SCOPUS e ISI Web of Science para gerar a classificação 

do periódico. Conforme dispõe o Artigo 10 da PORTARIA Nº 145, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 da CAPES, 

a estrutura atual considera intervalos de A1 até A4 e de B1 até B4, atribuindo o melhor ranking entre as 

duas plataformas e entre as diversas subáreas a que o periódico   está vinculado. 

 

O estrato de referência foi calculado por intervalos iguais (12,5%) do percentil final, resultando em oito 

classes, o que cria faixas normalizadas que permitem comparação entre áreas distintas e que são 

populadas por critérios externos, sem necessidade de limites pré-estabelecidos. Assim, conforme 

ilustrado na tabela abaixo, os periódicos classificados nos 4 estratos “A” são aqueles com percentis acima 

da mediana e nos 4 “B” com percentis abaixo da mediana. 

 

Para saber mais, favor consultar o Manual elaborado pela coordenação sobre Como Consultar o Novo 

Qualis Periódicos conforme o ranking das plataformas SCOPUS e ISI Web of Science – CLARIVATE 

disponível em: http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/area-dos-alunos 

 

 

Para DEFESA DE MESTRADO é pré-requisito obrigatório:  ter comprovado o registro de patente 

nacional ou internacional, ou ter publicado capítulo de livro, ou livro com ISBN e corpo editorial 

(excluem-se os artigos apresentados em eventos técnico-científicos e publicados em formato de livro), ou 

ter a publicação ou o aceite definitivo para publicação de um artigo completo em congressos de 

abrangência nacional ou internacional, ou ter a publicação ou o aceite definitivo para publicação de um 

artigo em periódico classificado no Qualis de Periódicos da CAPES na área de Engenharias IV, vigente na 

data de solicitação da formação da banca. 

 

• Publiquei o artigo, já posso solicitar a formação de banca examinadora? 
Para que a solicitação de formação de banca examinadora seja analisada pelo colegiado, o discente deve 

cumprir todos os pré-requisitos estabelecidos na RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021, e 

NÃO apresentar, em seu histórico escolar, nenhuma pendência. 

 

Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser consultada, 

especialmente as Seções V, VI e VII do Capítulo IV. 

 

NOTA: Para se certificar de que não há nenhuma pendência, o discente deve verificar as informações 

contidas no histórico escolar a ser apresentado juntamente com o formulário específico de solicitação de 

formação de banda examinadora. 

 

• Aparece em meu histórico escolar pendências, como posso resolvê-las? 
As pendências comumente encontradas no histórico escolar dos discentes são: falta de Diploma de 

graduação e/ou mestrado; falta de documentação legal (certidão de registro civil; documento de 

identificação, CPF, Situação regular junto à justiça eleitoral, certificado de reservista, e para estrangeiros, 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/oficio_n6_2019-cgap-dav-capes-qualis_capes_2019_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/manual_ppgeelt_-_como_consultar_o_novo_qualis_2019_-_scopus_e_clarivate_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/manual_ppgeelt_-_como_consultar_o_novo_qualis_2019_-_scopus_e_clarivate_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/area-dos-alunos
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
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número do passaporte; RNE; e informações sobre o convênio); registro de aproveitamento de créditos 

(dispensa de disciplinas, equivalência de créditos, integralização dos créditos necessários, componentes 

curriculares com os respectivos conceitos obtidos pelo discente); informação sobre a forma de ingresso 

no programa; documento(s) de dilação de prazo, se houver; registro de realização de exame de 

qualificação, se houver; registro de proficiência de língua(s) estrangeira(s). 

 

Para resolver esses problemas, o discente deverá entrar em contato com a coordenação do PPGEELT e 

solicitar os devidos registros no histórico escolar. Qualquer pendência DOCUMENTAL deverá ser enviada 

através do portal do estudante na opção de solicitações. Os arquivos serão enviados digitalizados 

diretamente ao setor de matrícula. 

 

• Como é definida a formação da banca examinadora? 
Após cumprir todos os pré-requisitos estabelecidos na RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 

2021, e NÃO apresentar, em seu histórico escolar, nenhuma pendência, o discente e seu orientador 

devem apresentar ao colegiado do PPGEELT uma sugestão de nomes para composição da banca 

examinadora. Cabe ao orientador principal a verificação das informações apresentadas e envio do 

formulário específico via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a secretaria do PPGEELT.   

 

Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser consultada, 

especialmente as Seções V, VI e VII do Capítulo IV. 

 

NOTA: a secretaria do PPGEELT não se responsabiliza por processos criados e não enviados ou destinados 

à unidade errada. 

 

10. SOBRE FORMULÁRIOS 

• Como devo proceder para encaminhar minhas demandas à coordenação do PPGEELT? 
O PPGEELT dispõe de formulários específicos padronizados para as principais solicitações que devem ser 

encaminhadas para apreciação do colegiado. O preenchimento correto é obrigatório para o melhor 

gerenciamento das informações dos discentes, dos docentes e do programa junto à CAPES.   

 

Os formulários são disponibilizados em: http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/formularios.  

 

Cabe ao orientador principal a verificação das informações apresentadas e o envio do formulário 

específico via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a secretaria do PPGEELT.  

 

NOTA: a secretaria do PPGEELT não se responsabiliza por processos criados e não enviados ou destinados 

à unidade errada. 

 

11. SOBRE O ESTÁGIO DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO 
O estágio de docência na UFU é regido pela Resolução CONPEP 11/2011, a qual em consonância com a 

Portaria Capes no 76, de 14 de abril de 2010, estabelece que os bolsistas da Capes devem cumprir o 

estágio de docência no ensino de graduação, em dois semestres para o nível de doutorado e um 

semestre para o nível de mestrado, sendo que a obrigatoriedade fica restrita ao doutorado para o 

programa que possui os dois níveis, mestrado e doutorado.  

 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/original_res_conpep_n1_2021_1.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/formularios
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_capes_no_76_de_14_de_abril_de_2010_-_bolsista_capes.pdf
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É importante salientar que a obrigatoriedade se aplica aos bolsistas das agências que assim o exigirem 

(Art. 5o, Res CONPEP 11/2011). Conforme resposta à consulta realizada à PROPP, Ofício 125/2021 

(3008138) do Processo SEI 23117.057499/2021-58, a obrigatoriedade se estende aos bolsistas FAPEMIG.  

 

A Resolução CONPEP 11/2011 estabelece ainda que estágio de docência deve constar dos currículos dos 

Programas de Pós-graduação, na forma das disciplinas eletivas “Estágio Docência na Graduação I” e 

“Estágio Docência na Graduação II”, as quais devem ter carga horária mínima de 1 hora-aula semanal e 

máxima de 4 horas-aula semanais.  

 

Conforme o inciso VI, Art. 5o, da Resolução CONPEP 11/2011, o bolsista que for docente de ensino 

superior, mediante a comprovação das atividades, poderá ser dispensado do estágio de docência.  

 

Em resumo, o estágio de docência é uma atividade curricular de formação pedagógica no PPGEELT, sendo 

obrigatória para bolsistas de doutorado CAPES e FAPEMIG, e facultativa para demais discentes. 

 

• Quais são os deveres dos discentes quanto ao Estágio em Docência na graduação? 

 
1. Bolsistas de doutorado Capes e Fapemig 

• Fazer dois semestres de estágio de docência na graduação.  

• Conversar com seu orientador antes de proceder a matrícula em Estágio de Docência na Graduação I 

e II. 

• Avaliar a possibilidade de dispensa, conforme o inciso VI, Art. 5o, da Resolução CONPEP 11/2011. 

 

2.Todos os discentes de Mestrado (bolsistas de qualquer agência e não bolsistas) e discentes de 

doutorado (bolsistas CNPq e não-bolsistas) 

• Não são obrigados a fazer o estágio de docência na graduação, entretanto, podem fazê-lo de forma 

opcional, conforme o seu interesse e anuência do seu orientador. 

• Caso tenham interesse em realizar o estágio como forma de aprimoramento no exercício da 

docência, devem conversar com seu orientador antes de realizar a matrícula em Estágio de Docência da 

Graduação. 

• Caso não tenham interesse em realizar o estágio ou sejam docentes em instituição de ensino 

superior e não tenham interesse em cumprir o estágio de docência na UFU, não devem se matricular na 

disciplina Estágio de Docência na Graduação. 

 

NOTA: Caso o discente realize a matrícula na disciplina Estágio de Docência na Graduação, o não 

cumprimento do estágio implicará em uma pendência a ser cumprida para a conclusão do curso. 

 

• Quais são os procedimentos a seguidos para que eu possa realizar o Estágio em Docência 

na graduação? 

 
1. Apresente ao seu orientador a necessidade ou opção de realização do estágio, visando a definição 

de período de realização, disciplina, etc. 

2. Juntamente com seu orientador, elabore o Plano de Trabalho do Estágio de Docência. 
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3. Seu orientador deve submeter o respectivo Plano de Trabalho do Estágio de Docência ao Colegiado 

do Programa para avaliação e aprovação. Tal submissão deve ocorrer de forma prévia ao início do 

cronograma previsto no Plano. 

4. Realize a matrícula na disciplina Estágio de Docência na Graduação. Não realize tal procedimento se 

os passos de 1 a 3 não foram cumpridos. 

5. Execute as atividades do Plano de Trabalho do Estágio de Docência conforme previsto, sob a 

supervisão constante de seu orientador. 

6. As atividades do estágio de docência serão supervisionadas por seu orientador, ou professor titular 

da disciplina, o qual, mediante avaliação de desempenho, emitirá o conceito final da disciplina Estágio de 

Docência na Graduação 

7. Após a realização do estágio, elabore o Relatório de Conclusão do Estágio de Docência juntamente 

com seu orientador. 

8. Seu orientador deve submeter o respectivo Relatório de Conclusão do Estágio de Docência ao 

Colegiado do Programa para avaliação e aprovação. 

 

Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser 

consultada, especialmente as Seções V, VI e VII do Capítulo IV. 

 

12. SOBRE PRORROGAÇÂO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DEFESA 

A duração máxima do Curso de Mestrado Acadêmico é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

data de matrícula, prorrogável de acordo com a apreciação da solicitação do discente, com a anuência do 

orientador, pelo Colegiado. 

A duração máxima do Curso de Doutorado Acadêmico é de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir 

da data de matrícula, prorrogável de acordo com a apreciação da solicitação do discente, com a anuência 

do orientador, pelo Colegiado. 

Em ambos os casos, tanto as justificativas para a solicitação de dilação de prazo, quanto o desempenho 

do discente no programa (aproveitamento de créditos, produção bibliográfica, tec.), serão analisados 

pelo colegiado. 

Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser 

consultada, especialmente a Seção I do Capítulo V e as Seções V, VI e VII do Capítulo IV. 

 

13. SOBRE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

Os Cursos de Mestrado e Doutorado ofertados pelo PPGEELT recebem cotas de bolsas fornecidas pelas 

agências de fomento ao ensino de pós-graduação e à pesquisa (CNPq, CAPES e FAPEMIG).  

Todos os docentes e discentes devem estar cientes das obrigações e requisitos inerentes à qualidade de 

bolsista das seguintes agências de fomento: FAPEMIG, do CNPq e da CAPES. 

Com a devida anuência do orientador principal, o discente regularmente matriculado no PPGEELT deve 

apresentar sua solicitação em conformidade com o edital específico para concessão bolsa divulgado pela 

coordenação do PPGEELT. 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/termo_de_compromisso_para_concessao_de_bolsa-_ppgeelt_2022.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/deliberacao_n._84_de_11_de_agosto_de_2015_-_bolsista_fapemig.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_no_76_de_14_de_abril_de_2010_-_bolsista_capes.pdf
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NOTA: A coordenação não fornecerá estimativa de quantitativo de bolsas disponíveis pois tal informação 

varia de acordo com as normas de cada agência de fomento, podendo sofrer alterações a cada semestre. 

14. SOBRE COORIENTAÇÃO 

A PORTARIA PPGEELT Nº 6, DE 11 DE MAIO DE 2020 Regulamenta a homologação de coorientações no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia.  

O formulário específico para solicitação de homologação de coorientação está disponível em: 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/formularios  

Para mais informações, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 1, DE 18 DE MARÇO DE 2021 deve ser 

consultada, especialmente a Seção IV do Capítulo IV. 

 

15. SOBRE PROJETOS DE PESQUISA 

É possível registrar seu Projeto de Pesquisa sem financiamento externo com mais facilidade na UFU e ter 

um número de Registro Oficial. Esse número de registro e esta declaração da UFU irão facilitar e viabilizar 

as suas solicitações de apoio em agência oficiais de fomento, como CNPq, CAPES, FAPEMIG.  

Esse registro será de grande ajuda para os docentes, discente e pesquisadores, conseguirem 

financiamento para participação e organização de eventos, solicitações de bolsas, solicitações de apoio 

financeiro para publicação de artigos em periódicos de grande relevância e comprovação curricular.  

A submissão é realizada exclusivamente, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a 

secretaria da PROPP-UFU. 

Para mais informações:  

http://www.propp.ufu.br/servicos/dirpe-registro-de-projetos-de-pesquisa-sem-financiamento  

16. INTERNACIONALIZAÇÃO: SOBRE O PROJETO UFU-CAPES.PrInt 2018-2024 

O projeto da UFU tem dois grandes temas: Dinâmica Social, Qualidade de vida e Saúde, dividido em 5 

projetos; e Tecnologias Convergentes e Recursos Ambientais, com 4 projetos.  

Oficialmente, o projeto do PPGEELT está inserido no seguinte contexto de Tecnologias Convergentes e 

Recursos Ambientais, dividido em 4 projetos, a saber: P6-Novas tecnologias para produção, conversão e 

armazenamento de energia de forma sustentável e eficiente; P7-Novos materiais e tecnologias para a 

indústria e uma sociedade conectada; P8-Soluções tecnológicas para agropecuária e conservação 

ambiental; P9-Tecnologias convergentes aplicadas à saúde e bem-estar. 

• Tenho interesse em participar, como devo proceder? 
1- Divulgação:  

Edital de Bolsas do Programa Institucional de Internacionalização da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU-CAPES.PrInt) para o ano de 2023. O edital pode ser acessado no site do PRINT UFU: 

http://www.propp.ufu.br/capes-print-ufu 

 

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/pt-br/formularios
http://www.propp.ufu.br/servicos/dirpe-registro-de-projetos-de-pesquisa-sem-financiamento
http://www.propp.ufu.br/capes-print-ufu
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2- O envio das candidaturas:  

O pedido de candidatura deve ser feito pelo orientador ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Elétrica por meio de Peticionamento Eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações – SEI! 

da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

3- Documentação básica necessária: 

• Plano de trabalho 

• Carta de aceite do supervisor no exterior concordando com o plano de trabalho apresentado 

• Carta de anuência do orientador vinculado ao PPGEELT em relação ao plano de trabalho e à 

importância do estágio para o desenvolvimento da tese de doutorado 

• Comprovante internacional de proficiência em língua estrangeira 

 

4- O Plano de trabalho deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 

• Identificação da proposta (título do plano de trabalho, título provisório da tese de doutorado, 

dados do discente, dados do orientador, dados do supervisor na instituição de destino, e resumo 

do plano de trabalho proposto). 

• Relevância da cooperação internacional para o desenvolvimento da tese de doutorado; 

• Objetivos específicos; 

• Etapas de execução com respectivo cronograma de atividades;  

• Produtos esperados como resultado dos trabalhos a serem realizados no exterior; 

 

5- O Plano de trabalho deve evidenciar, no mínimo, os seguintes aspectos: 

• Objetivos e correlação com a chamada UFU-CAPES.PrInt 

• Aderência da pesquisa proposta ao tema Tecnologias Convergentes e Recursos Ambientais; 

• Aderência da pesquisa proposta ao tema P9-Tecnologias convergentes aplicadas à saúde e bem-

estar ou 

• Aderência da pesquisa proposta ao tema P6-Novas tecnologias para produção, conversão e 

armazenamento de energia de forma sustentável e eficiente ou 

• Aderência da pesquisa proposta ao tema P7-Novos materiais e tecnologias para a indústria e uma 

sociedade conectada ou 

• Aderência da pesquisa proposta ao tema P8-Soluções tecnológicas para agropecuária e 

conservação ambiental. 

• Contribuição do plano de trabalho para os objetivos do programa, indicadores e expectativas de 

resultados no projeto de colaboração internacional 

 

• Se minha proposta for aprovada eu perderei minha bolsa no Brasil? 
A Portaria CAPES nº 76, de 14 de Abril de 2010, no Art. 11, determina que: 

 

Art. 11. O período máximo de suspensão da bolsa, devidamente justificado, será de até dezoito meses e 

ocorrerão nos seguintes casos: 

I - de até seis (6) meses, no caso de doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades do 

curso ou para parto e aleitamento; 

II - de até dezoito (18) meses, para bolsista de doutorado, que for realizar estágio no exterior, 

relacionado com seu plano de curso, apoiado pela CAPES ou por outra Agência; 
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§ 1º A suspensão pelos motivos previstos no inciso I deste artigo não será computada para efeito de 

duração da bolsa. 

§ 2º É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa. 

 

• Quais são as instituições internacionais de ensino e pesquisa que participam desse 

projeto? 
 

O projeto UFU-CAPES.PrInt envolve instituições de diversos países. Os países previstos no projeto estão 

distribuídos por vários continentes, a saber: 

Alemanha, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, 

Irlanda, Itália, Japão, México, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suiça, Uruguai. 

Para mais informações: http://www.propp.ufu.br/capes-print-ufu  

 

http://www.propp.ufu.br/capes-print-ufu

