
 
 

REGULAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE RECURSOS MINERAIS 
 

TITULO I 

Dos Objetivos e da Organização Geral 

 

Art. 1º O objetivo geral do curso é capacitar, em nível de pós-graduação lato sensu, todos os profissionais 
que atuam nas diversas áreas relacionadas à Indústria Mineral, propiciando formação continuada e 
atualizada nos seguintes campos de atuação: Lavra de Mina, Processamento Mineral e Meio 
Socioambiental na Mineração. 

 

Art. 2º  O curso deverá procurar promover intercâmbio com instituições acadêmicas e empresariais e com 
a sociedade em geral, visando uma maior interação com a comunidade, resguardando o projeto 
institucional da Universidade. 

 

  TITULO II 

DosDocentes e da Orientação 

 

Art. 3º Os docentes do Curso de Especialização devem possuir certificado de especialista, ou título de 
mestre ou doutor, ou equivalente. 

§ 1º No mínimo 2/3 (dois terços) dos docentes efetivamente em atividade no curso deverão ser vinculados à UFMG. 

§ 2º O orientador de Trabalho Final (Monografia ou Artigo) deverá ter título de Especialista, Mestre ou Doutor e 
dedicar-se a atividades profissionais em sua área. 

§ 3º O orientador poderá assistir, no máximo, 08 (oito) estudantes em fase de elaboração de m 

 

onografia ou artigo. 

 

TITULO III 

Da Coordenação do Curso 

Art. 4º A coordenação didática do curso será exercida por uma Comissão Coordenadora constituída por 
04 (quatro) docentes do Departamento de Engenharia de Minas exercendo atividades permanentes de 
ensino no Curso de Especialização, e por 01 (um) representante do corpo discente do Curso de 
Especialização. 

 

I - Cada membro docente titular da Comissão Coordenadora terá um suplente, também docente do Curso e 



 
 

exercendo no mesmo atividades permanentes de ensino.  

II  - Os docentes titulares e suplentes serão indicados pela Assembléia do Departamento de Engenharia de 
Minas. 

III - Os docentes terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução. 

IV - O representante titular do corpo discente terá um suplente. Ambos representantes, titular e suplente, 
serão indicados pelo Diretório Central dos Estudantes, conforme consta no Regimento Geral da UFMG. 

V - Os representantes discentes terão mandato de 01 (um) ano, permitida 01 (uma) recondução. 

VI -  A Comissão Coordenadora terá um Coordenador, pertencente ao Departamento de Engenharia de 
Minas, e um Subcoordenador, escolhidos pela Comissão do Curso de Especialização. 

 

Art. 5º A Comissão Coordenadora terá as seguintes atribuições: 

I - eleger, dentre seus membros docentes titulares, por maioria absoluta, o Coordenador e 
Subcoordenador; 

II - orientar e coordenar as atividades do Curso, podendo recomendar ao Departamento de 
Engenharia de Minas a indicação ou a substituição de docentes; 

III - elaborar o currículo do Curso, com a definição dos créditos das disciplinas que o compõem, 
para aprovação pela Câmara de Pós-Graduação; 

IV - fixar diretrizes dos programas das disciplinas e recomendar modificações destes ao 
Departamento de Engenharia de Minas; 

V - decidir as questões referentes a matrícula, reopção e dispensa de disciplina, bem como as 
representações e recursos que lhe forem impetrados; 

VI - representar ao órgão competente, no caso de infração disciplinar; 

VII - propor à Câmara de Pós-Graduação a criação, transformação, exclusão e extinção de 
disciplinas do Curso; 

VIII - propor ao Chefe do Departamento de Engenharia Minas e ao Diretor da Escola de 
Engenharia as medidas necessárias ao bom andamento do Curso; 

IX - aprovar, mediante análise dos “curricula vitae”, os nomes dos professores que integrarão o 
corpo docente do Curso; 

X  - acompanhar as atividades do Curso; 

XI - estabelecer as normas do Curso ou suas alterações, submetendo-se à aprovação da Câmara de 
Pós-Graduação; 

XII - estabelecer os critérios para a admissão ao Curso; 

XIII - submeter à aprovação da Câmara de Pós-Graduação o número de vagas para atendimento do 
Curso; 

XIV - aprovar a oferta de disciplinas do Curso; 

XV - estabelecer procedimentos acadêmicos que assegurem ao estudante efetiva orientação 
acadêmica; 

XVI - estabelecer critérios para alocação de bolsas e acompanhamento do trabalho dos bolsistas; 

XVII - designar Banca Examinadora para o julgamento de Trabalho Final (Monografia e/ou 
Artigo); 



 
 

XVIII - fazer o planejamento orçamentário do Curso e estabelecer critérios para a alocação de 
recursos, observado o disposto na Resolução 06/92 do Conselho Universitário; 

XIX - colaborar com a Câmara de Pós-Graduação no que for solicitado; 

XX - reunir-se ordinariamente de acordo com o estabelecido no item 3.6 deste Regulamento; 

XXI - exercer outras atribuições previstas neste Regulamento. 

 

Art. 6º O Coordenador do curso e o Subcoordenador do Curso terão mandato de 02 (dois) anos, permitida 
a recondução. 

 

Art. 7º São atribuições do coordenador do Curso: 

I - convocar as reuniões da Comissão Coordenadora, presidindo-as; 

II - coordenar a execução do Curso de Especialização, de acordo com as deliberações da Comissão 
Coordenadora; 

III- remeter à Câmara de Pós-Graduação todos os relatórios e informações sobre as atividades do 
Curso, de acordo com instruções desse órgão; 

IV - enviar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), de acordo com as 
instruções desse órgão e com a devida antecedência, o calendário das principais atividades 
escolares e demais informações solicitadas; 

V - atuar como principal autoridade executiva da Comissão Coordenadora, com responsabilidade 
pela iniciativa nas diversas matérias de sua competência; 

VI - administrar os recursos financeiros provenientes do Curso; 

VII -exercer outras atribuições previstas neste Regulamento. 

§ 1º  Nas faltas ou impedimentos do Coordenador, suas atribuições serão exercidas pelo Subcoordenador, procedendo-
se nova eleição em caso de vacância da função de coordenação. 

 

Art. 8º  O Coordenador do Curso deverá ser docente. 

 

Art. 9º A Comissão Coordenadora reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada três meses ou de forma 
extraordinária em caso de necessidade; 

 

Art. 10º As reuniões da Comissão Coordenadora serão convocadas pelo Coordenador por iniciativa 
própria ou mediante pedido de pelo menos em terço de seus membros, de acordo com o Regimento Geral 
da UFMG. 

 

Art. 11º As reuniões funcionarão com a presença da maioria de seus membros, de acordo com o 
Regimento Geral da UFMG. 

 

Art. 12º As decisões da Comissão Coordenadora serão tomadas por maioria simples de seus membros 
presentes à reunião. 



 
 

§ 1º O Coordenador, além do voto comum, terá o voto de qualidade, nos casos de empate. 

TITULO IV 

Do Número de Vagas Oferecidas no Curso 

 

Art. 13º A Comissão Coordenadora solicitará o reoferecimento do Curso à Câmara de Pós-Graduação, em 
formulário próprio, no período previsto no Calendário Acadêmico da UFMG, respeitado o prazo de 90 
(noventa) dias antes da data prevista para a abertura das inscrições. 

 

Art. 14º Para o estabelecimento do número de vagas, a Comissão Coordenadora levará em consideração 
principalmente os seguintes elementos: 

I - fluxo de entrada e saída de alunos; 

II - capacidade de orientação dos alunos; 

III - capacidade das instalações; 

IV - capacidade financeira. 

 

Art. 15º Serão reservadas 10 % (dez por cento) das vagas do curso para participação gratuita de 
candidatos a serem selecionados segundo critérios estabelecidos pelas normas da UFMG. 

TITULO V 

Da Admissão do Curso 

 

Art. 16º Para inscrever-se, o(a) candidato(a) apresentará à secretaria do Curso os seguintes documentos: 

I - formulário de inscrição, devidamente preenchido, acompanhado de 03 (três) fotografias 3x4; 

II - cópia do diploma do curso de graduação completado pelo(a) candidato(a) ou documento 
equivalente que comprove estar em condições de ser graduado(a) antes do início do Curso, ficando, 
neste caso, a matrícula condicionada à comprovação da conclusão do curso de graduação;  

III – cópia do  histórico escolar; 

IV - “curriculum vitae”; 

V - outros itens estabelecidos no edital de seleção; 

VI – comprovante de residência. 

 

Art. 17º Para ser admitido como estudante regular, o candidato deverá satisfazer às seguintes exigências: 

I - ser graduado em qualquer uma das seguintes áreas: Engenharia de Minas, Engenharia Geológica 
e Geologia, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Controle e Automação,  
Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental ou ser profissional com formação em curso 
superior e com experiência na área de Mineração ou em áreas correlatas à área de Mineração desde 



 
 

que aprovado pela Comissão de Seleção do Curso. 

II - ser selecionado mediante entrevista, análise do histórico escolar e “curriculum vitae” ou por 
outro processo a critério da Comissão Coordenadora; especificado em edital de seleção aprovado 
pela Câmara de Pós-Graduação; 

III - prova de estar em dia com as obrigações militares e/ou eleitorais, no caso de candidato 
brasileiro; no caso de candidato estrangeiro, os exigidos pela legislação específica. 

 

Art. 18º A secretaria do Curso enviará ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), até 
15 (quinze) dias após a admissão, os elementos de identificação dos candidatos aceitos. 

TITULO VI 

Da Matricula 

 

Art. 19º O estudante selecionado deverá requerer matrícula no Curso. 

§ 1º  A matrícula será feita na Secretaria do Curso ou através do sistema computacional da UFMG. 

§ 2º Será excluído do Curso, o estudante que deixar de renovar a cada semestre sua matrícula em atividades 
acadêmicas. 

§ 3º O estudante poderá matricular-se em disciplina de pós-graduação “stricto sensu”, não integrante do currículo do 
curso, considerada disciplina eletiva, com aprovação da Comissão Coordenadora e do Colegiado de ambos os cursos. 

§ 4º A Secretaria do curso que oferece a disciplina eletiva comunicará à secretaria do Curso de origem os dados 
necessários ao histórico escolar do estudante. 

§ 5º Disciplinas eletivas de graduação não poderão ser utilizadas para integralizar os requisitos do presente Curso de 
Especialização. 

 

Art. 20º Logo após o início de cada período letivo, a Secretaria do Curso enviará ao Departamento de 
Registro e Controle Acadêmico (DRCA): 

 I - cópias das matrículas dos estudantes; 

 II - ficha de registro do aluno no caso de matrícula inicial. 

TITULO VII 

Do Regime Didático 

Art. 21º Cada disciplina terá um valor expresso em créditos, correspondendo cada crédito a 15 (quinze) 
horas de aula. 

§ 1º Os créditos relativos a cada disciplina só serão conferidos ao estudante que lograr na mesma, pelo menos, o 
conceito D, e que comparecer a no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das atividades, vedado o abono de faltas. 

§ 2º As disciplinas terão carga horária presencial de 8h e carga horária a distância de 7h. As aulas presenciais serão 
lecionadas aos sábados, de acordo com o cronograma do Curso.  

 

Art. 22º Créditos obtidos em diferentes programas em nível de Especialização, Mestrado e Doutorado 
poderão ser incorporados ao histórico do estudante, a critério da Comissão Coordenadora. 



 
 

 

Art. 23º É vedado o aproveitamento de créditos em disciplinas isoladas, mesmo que cursadas na UFMG, 
para a integralização do Curso. 

 

Art. 24º Para efeito das exigências previstas para obtenção do certificado de Especialista, os créditos 
obtidos em qualquer disciplina só terão validade durante o prazo máximo para conclusão do Curso. 

 

Art. 25º O rendimento escolar de cada estudante será expresso em notas e conceitos de acordo com a 
seguinte escala: 

De 90 a 100 — A (Excelente) 

De 80 a 89 — B (Ótimo) 

De 70 a 79 — C (Bom) 

De 60 a 69 — D (Regular) 

De 40 a 59 — E (Fraco) 

De 00 a 39 — F (Insuficiente) 

 

Art. 26º O estudante que obtiver conceito inferior a D mais de uma vez na mesma disciplina ou em 
diferentes atividades acadêmicas será automaticamente desligado do Curso. 

TITULO VIII 

Do Certificado de Especialista 

 

Art. 27º Para obter o certificado de Especialista o estudante deverá:  

I - completar as disciplinas obrigatórias do Curso de Especialização no prazo máximo de 12 meses; cursar 
o número mínimo de 375 (trezentos e setenta e cinco) horas o que corresponde a 25 (vinte e cinco) 
créditos; 

II - elaborar e apresentar Trabalho Final (Monografia e/ou Artigo Técnico submetido a Revista Técnica ou 
Congresso) com orientação de um docente, o qual deverá ser coautor da produção, indicado pela Comissão 
Coordenadora em um prazo máximo de 18 meses a contar do início do Curso; 

III - a Monografia ou Artigo Técnico é individual sendo necessária sua apresentação a uma Banca 
Examinadora de forma presencial; 

IV - no caso de insucesso na apresentação da Monografia, mediante proposta justificada da Banca 
Examinadora, poderá a Comissão Coordenadora dar oportunidade ao aluno, no prazo máximo de 2 (dois) 
meses, apresentar nova versão deste Trabalho Final. 

 

Art. 28º  São condições para a expedição do Certificado de Especialista: 

I - comprovação de cumprimento, pelo aluno, de todas as exigências regulamentares; 

II - remessa à Câmara de Pós-Graduação, pela Secretaria do Curso, de: 



 
 

a) histórico escolar do concluinte; 

b) No caso de Monografia, comprovação de entrega à Biblioteca Universitária de 1 (um) 
exemplar da Monografia em versão eletrônica, acompanhado de Formulário de Autorização de 
Disponibilização do texto, no todo ou em parte, pela Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
da UFMG; 

c) No caso da Monografia, comprovação da entrega à Biblioteca da Escola de Engenharia da 
UFMG de 1 (um) exemplar da Monografia, em versão impressa. 

III - comprovação de quitação da Taxa de Expedição de Certificado, bem como de quitação de 
obrigações para com a Biblioteca Universitária. 

 

Art. 29º  No histórico escolar assinado pelo Coordenador da Comissão Coordenadora, deverão constar os 
seguintes elementos informativos referentes aos estudantes: 

I - nome completo, filiação, data e local do nascimento, nacionalidade, grau acadêmico anterior e 
endereço atual: 

II - data de admissão ao Curso; 

III - número da cédula de identidade e nome do órgão que a expediu, no caso de estudante brasileiro; 
no caso de estudante estrangeiro com residência permanente no Brasil, número do comprovante do 
visto permanente, ou, se ele não possuir visto permanente, o número do passaporte e local em que foi 
emitido; 

IV - relação das atividades acadêmicas completadas, com as respectivas notas e conceitos, créditos 
obtidos, anos e períodos letivos em que foram cursadas, e nome e titulação dos docentes responsáveis 
pela oferta; 
 
V - data de aprovação da Monografia ou data da submissão de Artigo Técnico-Científico; 
 
VI - nome do docente orientador e dos demais membros da Banca Examinadora da Monografia. 

TITULO IX 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 
Art. 30º No primeiro provimento da Comissão Coordenadora, o mandato da metade da representação de 
professores será de 01 (um) ano. 

Art. 31º Compete à Comissão Coordenadora decidir sobre o encaminhamento dos casos omissos neste 
Regulamento. 

Art. 32º Revogadas as disposições em contrário, este Regulamento entrará em vigor na data de sua 
homologação pela Câmara de Pós-Graduação da UFMG. 
 
 

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2019. 
 
 

 


