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Instrução Normativa aprovada em 02 de Julho de 2020 - PPG MACSA 
 

Normas e critérios para Progressão de Nível de Mestrado para Doutorado junto ao 
PPG MACSA 

 
O PPG MACSA adota os seguintes critérios para a avaliação da progressão e 

referida mudança de nível:  
 

i) A Avaliação da carta de recomendação do(a) orientador(a) e do comitê de orientação: 
deve ser totalmente favorável à progressão, com argumentos técnico-científicos e 
acadêmicos;  
ii) O discente deve apresentar excelente desempenho acadêmico, representado pelo 
coeficiente de rendimento maior ou igual a 3,5 nas atividades de formação acadêmica, 
obtido até o décimo oitavo mês de início no curso;  
iii) o aluno deverá estar matriculado no curso a, no máximo, 18 meses e no mínimo, 12 
meses e 
iv) O projeto deve ser caracterizado majoritariamente como inovador e com potencial 
para o desenvolvimento científico e ou tecnológico do País.  
 

A solicitação a ser apresentada à Coordenação do PPG MACSA deverá conter:  
 

i) Carta de apresentação e recomendação do(a) orientador(a) e comitê de orientação 
(disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/ppgmacsa/files/2011/05/Formul%C3%A1rio-1B-
Carta-de-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.doc); 
ii) Histórico Acadêmico do Mestrado;  
iii) Currículo Lattes (inserir link); 
iv) Principais resultados da Dissertação em pdf e 
v) Projeto de tese em pdf (formatado conforme informações contidas na página do 
programa (disponível em: 
https://wp.ufpel.edu.br/ppgmacsa/files/2018/12/Modelo_Projeto_Pesquisa_MACSA.doc
x). 
 

Para a avaliação, o Colegiado do PPG MACSA nomeará uma Banca 
Examinadora, composta por três docentes/pesquisadores, dos quais um deverá 
pertencer ao quadro permanente do PPG MACSA, exceto componentes do comitê de 
orientação do(a) candidato(a), e um deve ser externo ao PPG MACSA. 

O resultado dessa avaliação será encaminhado ao Colegiado do PPG MACSA 
para deliberação final e devidos encaminhamentos.  
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