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REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

 

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

Artigo 1º - O Programa de Pós-Graduação em Física, PPGF, da Universidade Federal da 

Bahia, UFBA, manterá, em caráter permanente, cursos de pós-graduação stricto sensu 

destinados a graduados e pós-graduados em Física e áreas afins.  

Artigo 2º - O PPGF compreenderá dois níveis de formação: Mestrado e Doutorado que 

conduzem aos graus de Mestre e Doutor em Física, respectivamente. 

Artigo 3º - O Programa de Pós-Graduação em Física tem por finalidade formar profissionais 

pós-graduados em Física aptos a atuarem em Universidades, Centros de Pesquisas e 

Indústrias, contribuindo neste processo para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa 

científica em geral. 

Artigo 4º - O Programa de Pós-Graduação em Física contempla as seguintes áreas de 

concentração: 

a) Física Atômica e Molecular; 

b) Física Estatística; 

c) Física de Sólidos e Materiais; 

d) Teoria Quântica de Campo, Gravitação e Cosmologia. 

Parágrafo Único – Em qualquer oportunidade poderão ser alteradas, pelo Colegiado de 

Pós-Graduação em Física, a presente lista de áreas de concentração no âmbito da Física, a 

partir de proposta formulada pelos docentes interessados, seguida de ampla discussão nos 

departamentos envolvidos. 

 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo 5º - O PPGF será regulamentado pelo Estatuto e Regimento Geral da UFBA, pelas 

Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação e por este Regimento Interno. 

Artigo 6º - O PPGF será sediado no Instituto de Física da UFBA, utilizando as instalações, 

laboratórios, equipamentos e Biblioteca do mesmo, devendo contar ainda com uma 

Secretaria de apoio administrativo. 
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Artigo 7º - O PPGF será coordenado por um Colegiado, designado de Colegiado de Pós-

Graduação em Física, composto por 05 (cinco) membros do corpo docente permanente e 01 

(um) representante do corpo discente, conforme a legislação em vigor. 

Parágrafo 1º - A escolha dos membros docentes far-se-á da seguinte forma: cada 

departamento que oferece disciplinas obrigatórias nos cursos elegerá 02 (dois) membros 

membros pertencentes ao corpo docente permanente, por solicitação do Coordenador e 01 

(um) membro será escolhido entre todos os membros do corpo docente permanente do 

Programa, por meio de eleição convocada pelo Coordenador do Colegiado. 

Parágrafo 2º - O Colegiado será presidido por um Coordenador eleito por seus membros 

em reunião na qual estejam presentes pelo menos 2/3 (dois terços) dos mesmos. O 

mandato do Coordenador será de 02 (dois) anos, podendo haver 01 (uma) recondução. 

Parágrafo 3º - Será também escolhido, na forma indicada no Parágrafo 2º deste Artigo, um 

Vice-Coordenador, cujo mandato será de 02 (dois) anos, podendo haver 01 (uma) 

recondução. 

Parágrafo 4º - O Coordenador será substituído nas suas faltas, impedimentos ou 

afastamento definitivo pelo Vice-Coordenador. Em casos de falta, impedimento ou 

afastamento definitivo do Vice-Coordenador, este será substituído pelo membro do 

Colegiado que contar mais tempo de serviço na UFBA (decano). 

Parágrafo 5º - Em caso de afastamentos simultâneos e definitivos do Coordenador e do 

Vice-Coordenador, caberá ao decano exercer as funções de Coordenação e convocar ou 

solicitar a convocação, no prazo de 30 (trinta) dias, de novas eleições, conforme o Parágrafo 

1º, para completar o pleno do Colegiado, se este for o caso, e proceder a eleição do 

Coordenador e Vice-Coordenador. 

Parágrafo 6º - O mandato dos membros docentes do Colegiado será de 02 (dois) anos, 

podendo haver 01 (uma) recondução, por igual período, e de 01 (um) ano para a 

representação discente, podendo haver 01 (uma) recondução. 

Artigo 8º - O Colegiado se reunirá ordinariamente 01 (uma) vez por mês e 

extraordinariamente por convocação do seu Coordenador ou pela maioria simples de seus 

membros.   

Artigo 9º - São atribuições do Colegiado: 

a) Eleger, na forma regimental, o respectivo Coordenador e Vice-Coordenador; 

b) Organizar, orientar, fiscalizar e coordenar as atividades do Programa; 
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c) Propor à Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa as disciplinas 

obrigatórias e eletivas, integrantes do currículo dos Cursos com as respectivas 

epígrafes, ementas indicativas do conteúdo programático, cargas horárias, 

número de créditos, pré-requisitos e co-requisitos, como também, quando se fizer 

necessário, a reformulação do currículo dos cursos do Programa, ouvidos os 

departamentos envolvidos; 

d) Elaborar plano de trabalho anual, do qual deverão constar diretrizes e metas 

acadêmico-científicas;  

e) Deliberar sobre processos referentes a trancamento de matrícula, dispensa de 

matrícula e convalidação, aproveitamento ou concessão de créditos, segundo as 

normas vigentes na UFBA; 

f) Proceder ao credenciamento e re-credenciamento dos docentes, a que se refere 

o Artigo 11º do presente Regimento;  

g) Decidir sobre o deferimento de pedido de inscrição, nos cursos do Programa, 

requerido por portadores de diploma de curso de Graduação de áreas correlatas; 

h) Apreciar pedidos de admissão de alunos especiais para as disciplinas oferecidas 

pelo Programa, obedecendo ao disposto nas Normas Complementares, em seu 

Artigo 14º e respectivos parágrafos; 

i) Constituir a Comissão de Seleção de candidatos ao Programa; 

j) Homologar o parecer final da Comissão de Seleção de candidatos a ingresso no 

Programa; 

k) Homologar a escolha feita pelo aluno de seu orientador de dissertação (no caso 

do Mestrado) ou de tese (no caso do Doutorado); 

l) Constituir as bancas examinadoras de dissertação de Mestrado e de tese de 

Doutorado, ouvido o orientador; 

m)  Propor aos departamentos quaisquer medidas julgadas úteis ao Programa; 

n) Promover, a cada ano, uma auto-avaliação, envolvendo docentes e alunos e, a 

cada 03 (três) anos, uma avaliação mais ampla com participação de docentes de 

outros cursos de Pós-Graduação da UFBA e/ou de outras Instituições de Ensino 

Superior, sendo que os resultados destas avaliações deverão constar dos 

relatórios anuais do PPGF; 

o) Elaborar propostas de modificação deste Regimento Interno, submetendo-as à 

aprovação da Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa; 
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p) Emitir parecer sobre o reconhecimento de diplomas expedidos no exterior através 

de registro, quando solicitado pelos órgãos competentes, de acordo com a 

legislação em vigor. 

q) Promover pelo menos uma reunião anual do Corpo Docente cuja pauta deve 

contemplar, entre outras coisas, a discussão sobre as auto-avaliações e o 

aperfeiçoamento das atividades do PPGF. 

Artigo 10º - Compete ao Coordenador do Colegiado: 

a) Executar as deliberações do Colegiado e gerir as atividades didáticas e 

administrativas do Programa; 

b) Convocar e presidir as reuniões do Colegiado, nas quais terá, além do seu voto, 

o de qualidade; 

c) Representar o Colegiado perante os demais órgãos da Universidade e outras 

instituições; 

d) Elaborar relatório anual das atividades do Programa e submetê-lo à apreciação 

do Colegiado;  

e) Convocar eleições para a renovação dos membros do Colegiado.  

Artigo 11º - O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Física será integrado por 

portadores do título de doutor, livre docência ou equivalente, credenciados em uma das 

seguintes categorias: 

I – Professor Permanente: docente do Instituto de Física da UFBA ou integrante do 

PROPAP (Resolução N0 04/96 do Conselho de Coordenação) que atue de forma 

continuada no Programa, assumindo a realização de suas principais atividades 

acadêmicas; 

II – Professor Participante: docente que atue de forma complementar ou eventual 

no Programa, ministrando disciplinas e participando das atividades de pesquisa e/ou 

orientação de alunos; 

III – Professor Visitante: docente de outra instituição ou com vínculo temporário 

com o Instituto de Física da UFBA, que atue no Programa por período determinado. 

Parágrafo 1º - Os integrantes do Corpo Docente da Pós-Graduação deverão estar 

engajados em uma das linhas de pesquisa do Programa, com produção acadêmico-

científica na área de concentração ou em área correlata. 

Parágrafo 2º - O credenciamento de cada docente dar-se-á segundo normas 

complementares estabelecidas pelo Colegiado considerando sua participação acadêmica e 
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produção científica. Este credenciamento terá validade de 03 (três) anos, podendo ser 

renovado, a critério do Colegiado de Pós-Graduação em Física, por períodos de igual 

duração. 

Parágrafo 3º - O docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Física poderá 

estar habilitado a orientar somente no Mestrado ou no Mestrado e Doutorado, mediante 

solicitação e segundo normas complementares estabelecidas pelo Colegiado. 

 

CAPÍTULO III – DA ADMISSÃO, MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA E 

READMISSÃO DOS ALUNOS 

 

Artigo 12º - Para inscrição no Programa de Pós-Graduação em Física, o candidato deve ser 

portador de certificado ou diploma de conclusão de curso superior em Física ou em áreas 

afins, a critério do Colegiado.   

Parágrafo 1º - Os candidatos ao Curso de Doutorado devem ser portadores de diploma de 

Curso de Mestrado em Física ou em áreas afins, a critério do Colegiado. 

Parágrafo 2º - O aluno do Curso de Mestrado poderá, excepcionalmente, até o final do 

terceiro semestre do curso, transferir-se para o Curso de Doutorado por recomendação do 

orientador, a critério do Colegiado.  

Parágrafo 3º - Os portadores de certificado ou diploma de Graduação em Física ou em 

áreas afins poderão, excepcionalmente, candidatarem-se ao Curso de Doutorado, a critério 

do Colegiado. 

Artigo 13º - As inscrições dos candidatos no PPGF serão realizadas na Secretaria do 

Colegiado, de acordo com Edital, onde serão especificados os prazos, o número de vagas e 

a documentação necessária para a inscrição, bem como as datas em que será realizada a 

seleção. 

Parágrafo 1º - A elaboração e divulgação do Edital, citado no Caput deste Artigo, serão de 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA, a pedido do 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física. 

Parágrafo 2º - Para inscrição no PPGF, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Requerimento de inscrição em um dos cursos do Programa; 

b) Prova de conclusão do curso de graduação e de pós-graduação, se for o caso; 
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c) Histórico escolar do curso de graduação e de pós-graduação, se for o caso; 

d) Curriculum-Vitae; 

e) Duas cartas de recomendação, enviadas à Coordenação do Programa por 

profissionais da área, separada e confidencialmente; 

Artigo 14º - A seleção dos candidatos aos cursos do Programa será realizada por uma 

Comissão de Seleção, indicada pelo Colegiado, composta por 03 (três) professores 

membros do corpo docente. 

Artigo 15º - A Comissão de Seleção terá as seguintes atribuições: 

a) Analisar a(s) prova(s) de conclusão, o(s) histórico(s) escolar(es) e o Curriculum-

Vitae dos candidatos; 

b) Analisar as cartas de referência; 

c) Proceder à entrevista com os candidatos; 

d) Submeter os candidatos ao exame de proficiência na língua inglesa, de forma a 

avaliar a capacidade de ler e compreender literatura científica especializada; 

e) Sugerir disciplina(s) para complementação acadêmica; 

f) Quando sugerido pelo colegiado, dependendo do número de candidatos inscritos, 

realizar um exame de seleção complementar; 

g) Enviar relatório ao Colegiado com avaliação e classificação dos candidatos. 

Parágrafo 1º - A(s) disciplina(s) de nivelamento para complementação acadêmica, no nível 

de graduação, visa(m) complementar a formação do candidato e não dará(ão) direito a 

créditos de pós-graduação. 

Parágrafo 2º - O exame de seleção complementar, quando ocorrer, deverá versar sobre os 

conceitos básicos de Mecânica Clássica, Eletromagnetismo Clássico, Termodinâmica e 

Física Estatística, e Estrutura da Matéria e Mecânica Quântica. 

Artigo 16º - A admissão ou não de um candidato é de responsabilidade do Colegiado, que 

se baseará no relatório da Comissão de Seleção para a sua decisão. 

Parágrafo Único (1º) - Durante o processo de seleção serão cabíveis recursos ao 

Colegiado de Pós-Graduação somente quanto a vício de forma. 

Parágrafo 2º - O aluno aceito para um dos cursos do Programa disporá de até 02 (dois) 

semestres para realizar sua primeira matrícula. (Revogado em 29/05/2009 pelo Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Física)  
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Artigo 17º - A critério do Colegiado, poderá ser admitida matrícula em disciplinas dos cursos 

do Programa na categoria de aluno especial, de acordo com as Normas Complementares 

para Cursos de Pós-Graduação da UFBA.   

Artigo 18º - As matrículas dos alunos regulares e especiais serão feitas sob a coordenação 

e controle da Secretaria Geral dos Cursos, antes de cada período letivo e no prazo 

estabelecido oficialmente no calendário da Universidade. 

Artigo 19º - A transferência de alunos, de outros cursos de Mestrado ou Doutorado em 

Física ou áreas afins, poderá ser aceita a critério do Colegiado. 

Parágrafo Único – Uma vez deferido o pedido de transferência, o Colegiado deverá indicar 

a necessidade ou não de adequações curriculares. 

Artigo 20º - A readmissão de aluno que foi desligado de um dos cursos do Programa, dar-

se-á mediante nova seleção pública. 

 

CAPÍTULO IV – DO REGIME DIDÁTICO 

 

Seção I – DA DURAÇÃO DOS CURSOS 

 

Artigo 21º - O Curso de Mestrado terá a duração mínima de 02 (dois) e máxima de 06 (seis) 

semestres, e o Curso de Doutorado terá a duração mínima de 04 (quatro) e máxima de 10 

(dez) semestres, incluída nos respectivos prazos a entrega da Dissertação ou Tese para 

julgamento.  

Parágrafo Único – Não se computará para o prazo máximo definido no Caput deste Artigo 

o tempo correspondente a: 

a) Trancamento total do curso ou dispensa de matrícula aprovados pelo Colegiado, 

podendo ocorrer apenas pelo período de 01 (um) semestre, independente do 

caso; 

b) Trancamento total do curso ou dispensa de matrícula pelo Serviço Médico da 

Universidade. 

 

Seção II – DO CURRÍCULO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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Artigo 22º - As componentes curriculares dos Cursos do Programa são constituídas de: 

I – Disciplinas. 

II – Atividades Curriculares. 

III – Trabalho de Conclusão. 

Parágrafo 1º – As atividades referidas no item II compreendem: 

a) Projeto de Dissertação, para o Mestrado; 

b) Projeto de Tese, para o Doutorado; 

c) Exame de Qualificação, para o Doutorado; 

d) Pesquisa Orientada. 

e) Seminários de Pesquisa 

Parágrafo 2º - Além das atividades expressas no Parágrafo 1º do presente artigo, o 

Tirocínio Docente Orientado será considerado como atividade optativa dos Cursos do 

Programa.  

Artigo 23º - A cada atividade acadêmica do Programa será atribuído o número de créditos 

correspondentes. 

 Parágrafo Único - Cada unidade de crédito corresponde a 17 (dezessete) horas de 

atividades de natureza teórica/prática. 

Artigo 24º - As disciplinas, o seminário de pesquisa, o tirocínio docente e a pesquisa 

orientada desenvolver-se-ão regularmente durante os períodos letivos, segundo a 

disponibilidade de pessoal docente e as necessidades dos alunos. 

Parágrafo 1º - As disciplinas poderão ser ministradas, excepcionalmente, por professores 

não pertencentes ao corpo docente do Programa, a critério do Colegiado; 

Parágrafo 2º - As disciplinas e outras atividades poderão ser desenvolvidas, 

excepcionalmente, em períodos especiais, a critério do Colegiado. 

Artigo 25º - Para a obtenção do Diploma de Mestre em Física o aluno deverá integralizar no 

mínimo 46 (quarenta e seis) créditos, assim distribuídos: 

a) 26 (vinte e seis) créditos em disciplinas; 

b) 20 (vinte) créditos na dissertação de Mestrado. 

Parágrafo Único – Os créditos em disciplinas serão distribuídos da seguinte maneira: 
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a) 18 (dezoito) créditos correspondentes às disciplinas do núcleo obrigatório que 

são Mecânica Quântica I, Eletrodinâmica Clássica I e Física Estatística; 

b) 08 (oito) créditos correspondentes às disciplinas optativas escolhidas pelo aluno, 

ouvido o orientador. 

Artigo 26º - Para a obtenção do Diploma de Doutor em Física o aluno deverá integralizar no 

mínimo 80 (oitenta) créditos assim distribuídos: 

a) 40 (quarenta) créditos em disciplinas; 

b) 40 (quarenta) créditos na tese de Doutorado. 

Parágrafo 1º – Os créditos em disciplinas serão distribuídos da seguinte maneira: 

a) 24 (vinte e quatro) créditos correspondentes às disciplinas do núcleo obrigatório 

que são Mecânica Quântica I, Mecânica Quântica II, Eletrodinâmica Clássica I e Física 

Estatística; 

b) 16 (dezesseis) créditos correspondentes às disciplinas optativas escolhidas pelo 

aluno, ouvido o orientador. 

Parágrafo 2º – Os créditos em disciplinas obtidos durante o curso de Mestrado em Física do 

PPGF serão computados para a integralização dos créditos em disciplinas do curso de 

Doutorado.   

Artigo 27º - O curso de Doutorado poderá conceder créditos por artigos científicos 

publicados ou aceitos para publicação em revistas especializadas indexadas, de circulação 

internacional, relacionados a seu projeto de tese. 

Parágrafo 1º - Os créditos serão concedidos por requerimento do interessado ao Colegiado, 

com anuência do orientador.  

Parágrafo 2º - Os créditos assim atribuídos não poderão exceder o limite de 04 (quatro) 

créditos e poderão substituir 01 (uma) disciplina optativa. 

Artigo 28º - O aproveitamento ou convalidação de estudos em disciplinas de Pós-

Graduação realizados anteriormente na UFBA ou em outras Instituições de Ensino Superior 

será feito segundo os critérios estabelecidos nos Artigos 36º e 37º, e respectivos parágrafos, 

das Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação da UFBA. 

Artigo 29º - A atividade Seminários de Pesquisa tem por finalidade ampliar o conhecimento 

dos alunos do PPGF/IF-UFBA nos diversos tópicos atuais de pesquisa em Física. 
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Parágrafo 1º - A cada semestre, o Colegiado de Pós-Graduação constituirá uma comissão 

para organizar uma série de seminários sobre temas atuais de pesquisa nas diferentes 

áreas da Física e áreas correlatas. 

Parágrafo 2º - Para aprovação, o aluno matriculado deverá assistir a pelo menos 75% dos 

seminários do semestre, que não deverão ser inferiores a 10 (dez). 

Artigo 30º - O Tirocínio Docente Orientado tem por finalidade complementar a capacitação 

do aluno do Programa de Pós-Graduação stricto sensu para o desempenho de atividade de 

ensino em nível superior. 

Parágrafo Único - As atividades a serem desenvolvidas pelo aluno deverão ser propostas e 

acompanhadas por um membro do corpo docente permanente do Programa que esteja 

ministrando disciplina de graduação, e avaliadas pelo Colegiado e pelo departamento no 

qual a disciplina é lotada. 

 

Seção III – DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ALUNO 

Artigo 31º - O aluno regularmente matriculado no Programa terá um Orientador Acadêmico 

e, eventualmente, um co-orientador. 

Parágrafo 1º - O aluno deverá escolher seu orientador entre os docentes do curso, 

comunicando a escolha e o aceite formal do professor escolhido ao Colegiado; 

Parágrafo 2º - O prazo para definição do orientador será de 06 (seis) meses, no caso de 

aluno de Mestrado, e de 01 (um) ano, no caso de aluno de Doutorado, contado a partir da 

primeira matrícula no respectivo curso. 

Parágrafo 3º - Até que se defina o orientador, o Colegiado será responsável pelo 

acompanhamento do aluno. 

Parágrafo 4º - O Colegiado poderá aceitar para co-orientador, professores não pertencentes 

ao corpo docente do curso. 

Artigo 32º - São atribuições do orientador: 

 a) Definir o programa de estudos e demais atividades, bem como acompanhar a 

elaboração da Dissertação ou Tese do aluno em todas as etapas de desenvolvimento de 

seu programa; 

 b) Diagnosticar problemas e/ou dificuldades que possam interferir no desempenho do 

aluno e orientá-lo na busca de soluções; 
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 c) Informar o Colegiado, quando solicitado, sobre o andamento das atividades 

desenvolvidas pelo orientando, bem como solicitar as providências necessárias ao 

atendimento do aluno em sua vida acadêmica; 

 d) Emitir parecer em processos iniciados pelo orientando, para apreciação do 

Colegiado; 

f) Autorizar, semestralmente, a matrícula do aluno. 

Parágrafo Único - Os casos de não autorização de matrícula serão examinados pelo 

Colegiado.  

Artigo 33º - A pedido do aluno ou do orientador o Colegiado poderá autorizar a substituição 

do orientador. 

 

Seção IV – DA AFERIÇÃO DE RENDIMENTO 

 

Artigo 34º - A aferição de rendimentos dar-se-á de acordo com o que estabelece os Artigos 

27º a 33º, e respectivos parágrafos, das Normas Complementares para Cursos de Pós-

Graduação da UFBA. 

Artigo 35º - Será reprovado na disciplina o aluno que obtiver média inferior a 5,0 (cinco) ou 

deixar de freqüentar mais de 25% das atividades da mesma. 

Artigo 36º - Ao final do curso, o aluno deverá obter média aritmética das notas das 

disciplinas cursadas igual ou superior a 7,0 (sete). 

Parágrafo 1º - Será permitido ao aluno repetir uma vez as disciplinas nas quais tenha obtido 

nota inferior a 7,0 (sete). 

Parágrafo 2º - No caso previsto no Parágrafo anterior, para efeito de cálculo da média de 

que trata o Caput deste Artigo, será considerada apenas a nota obtida pelo aluno na última 

vez em que cursou a disciplina. 

Parágrafo 3º - O aluno só poderá submeter a julgamento o seu trabalho final de curso, caso 

atenda ao disposto no Caput deste Artigo. 

Artigo 37º - Será desligado do curso o aluno que: 

 a) For reprovado em duas disciplinas ou duas vezes na mesma disciplina; 

 b) For reprovado em duas atividades ou duas vezes na mesma atividade; 

 c) For reprovado em uma disciplina e uma atividade; 
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 d) Não atender ao disposto no Caput do Artigo 36º; 

 e) Que for reprovado no seu trabalho de conclusão de curso. 

 

Seção V - DA PESQUISA ORIENTADA 

 

Artigo 38º - A Pesquisa Orientada constará de todas as atividades necessárias à 

elaboração da Dissertação ou Tese, sendo realizada sob supervisão do orientador, de 

acordo com o projeto apresentado ao Colegiado. 

Parágrafo 1º - Os projetos de Dissertação de Mestrado e de Tese de Doutorado deverão 

ser entregues ao Colegiado nos prazos de 12 (doze)  e 18 (dezoito) meses, 

respectivamente, contados a partir da primeira matrícula do aluno no respectivo curso. 

Parágrafo 2º - Qualquer alteração significativa no Projeto de Dissertação ou Tese 

inicialmente proposto, assim como seu cancelamento por parte do aluno e/ou orientador, 

deverá ser oficialmente informada ao Colegiado pelo aluno e/ou orientador. 

Artigo 39º - O aluno só poderá matricular-se em Pesquisa Orientada após haver 

integralizado os créditos de pelo menos duas disciplinas obrigatórias. 

Artigo 40º - Nas atividades previstas nos Parágrafos 1º e 2º  do Artigo 22º, incluída a 

Pesquisa Orientada, o aluno será considerado aprovado (AP) ou reprovado (RP) segundo 

avaliação do orientador, cujo resultado será informado oficialmente ao Colegiado, quando 

houver solicitação. Nesse caso, não haverá atribuição de nota. 

 

Seção VI – DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO DOUTORADO 

 

Artigo 41º - Os alunos do Curso de Doutorado realizarão um Exame de Qualificação que 

consistirá de duas etapas: um Exame Geral e de um Seminário de Qualificação. 

Parágrafo Único – O aluno será considerado aprovado no Exame de Qualificação do 

Doutorado quando for aprovado nas duas etapas citadas no Caput do presente artigo. 

Artigo 42º - O Exame Geral de Doutoramento consistirá de 04 (quatro) provas sobre 

conteúdos de Mecânica Clássica, Eletrodinâmica Clássica, Física Estatística e Mecânica 

Quântica, a nível de Pós-Graduação. 
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Parágrafo 1º - A cada semestre letivo o Colegiado constituirá uma comissão composta por 

04 (quatro) professores credenciados junto ao PPGF, incumbida de elaborar, aplicar e 

corrigir as provas.  

Parágrafo 2º - As provas deverão ocorrer até a segunda semana do semestre letivo. 

Parágrafo 3º - O aluno terá até o quarto semestre letivo para ser aprovado (média igual ou 

superior a 5,0 (cinco)) em cada uma das provas separadamente que compõe o Exame Geral 

do Doutoramento. 

Parágrafo 3º - O aluno terá até o terceiro semestre letivo para ser aprovado (média igual ou 

superior a 5,0 (cinco)) em cada uma das provas separadamente que compõe o Exame Geral 

do Doutoramento. (Nova redação aprovada em 29/05/2009 pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Física) 

Parágrafo 4º - É facultado ao aluno realizar as 04 (quatro) provas do Exame Geral de 

Doutoramento separadas em diferentes semestres letivos. 

Parágrafo 5º - O aluno regularmente matriculado no curso de Mestrado poderá realizar as 

provas do Exame Geral de Doutoramento, ficando as mesmas válidas por 05 (cinco) anos. 

Parágrafo 6º - A Comissão Examinadora deverá apresentar relatório ao Colegiado para 

homologação do exame de qualificação. 

Artigo 43º - O Seminário de Qualificação consistirá de uma apresentação pública onde o 

candidato versará sobre um tema atual em Física. 

Parágrafo 1º - No início de cada semestre letivo o Colegiado escolherá uma banca 

examinadora, composta por 03 (três) professores credenciados junto ao PPGF, incumbida 

do julgamento das apresentações públicas.  

Parágrafo 2º - A Banca examinadora escolherá e dará divulgação pública, 10 (dez) temas 

de cultura geral em Física sobre os quais deverão versar os Seminários de Qualificação.   

Parágrafo 3º - As inscrições para o exame de qualificação estarão abertas por um período 

de 30 dias contados a partir da divulgação dos temas. Encerrado o período de inscrição, 

será feito o sorteio do tema de cada aluno, e o mesmo disporá até o final do semestre letivo, 

em data definida pela banca examinadora, para realizar a apresentação de seu tema.    

Parágrafo 4º - O aluno terá que ser aprovado no Seminário de Qualificação até o 30º mês 

após o seu ingresso no Programa. 

Parágrafo 5º - O aluno inscrito que não apresentar o seminário, sem motivo considerado 

pertinente, será automaticamente reprovado. 
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Parágrafo 6º - A Banca Examinadora deverá apresentar relatório ao Colegiado para 

homologação do exame de qualificação. 

 

CAPÍTULO V – DA CONCLUSÃO DO CURSO 

 

Artigo 44º - Como trabalho de conclusão será exigida a elaboração de uma Dissertação, no 

caso do Curso de Mestrado, e de uma Tese, no caso do Curso de Doutorado. 

Parágrafo 1º - A solicitação do julgamento final desse trabalho será feita ao Coordenador do 

Colegiado pelo aluno, juntamente com a entrega de 05 (cinco) exemplares da Dissertação, 

no caso do Mestrado, e de 07 (sete) exemplares da Tese, no caso do Doutorado. 

Parágrafo 2º - Somente será aceito para julgamento o trabalho de conclusão do aluno que 

já tenha integralizado todos os créditos em disciplinas e que já tenha sido aprovado no 

Exame de Qualificação do Doutorado, quando for o caso. 

Parágrafo 3º - A Tese de Doutorado deverá constituir contribuição relevante e original na 

área de concentração do aluno. 

Artigo 45º - O trabalho de conclusão será julgado por uma Banca Examinadora escolhida 

pelo Colegiado, ouvido o orientador. 

Parágrafo 1º - No caso do Mestrado, a Banca Examinadora será composta por 03 (três) 

membros, incluindo o orientador e pelo menos 01 (um) pesquisador não pertencente ao 

corpo docente do Programa. No caso de haver um co-orientador, este poderá participar da 

banca como membro ouvinte. 

Parágrafo 2º - No caso do Doutorado, a Banca Examinadora será composta por 05 (cinco) 

membros, incluindo o orientador e pelo menos 02 (dois) pesquisadores não pertencentes ao 

corpo docente do Programa. No caso de haver um co-orientador, este poderá participar da 

banca como membro ouvinte. 

Parágrafo 3º - Aprovada a Banca Examinadora, o Coordenador do Colegiado encaminhará 

a cada examinador um exemplar do trabalho, bem como as informações pertinentes sobre o 

processo de julgamento. 

Parágrafo 4º - A Banca Examinadora disporá de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

para a avaliação do trabalho, devendo indicar ao Colegiado a data de apresentação ou 

defesa. 

Parágrafo 5º - A não observância do prazo estabelecido no Parágrafo anterior facultará a 

substituição de um ou mais membros da Banca Examinadora. 
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Artigo 46º - O julgamento do trabalho de conclusão deverá ser feito mediante defesa oral, 

em sessão pública do Colegiado, após o que os membros da Banca Examinadora emitirão 

pareceres. 

Artigo 47º - O trabalho de conclusão será considerado aprovado se obtiver aprovação de no 

mínimo 02 (dois) examinadores, no caso de Mestrado, ou 04 (quatro), no caso de 

Doutorado. 

Parágrafo 1º- Em caso de excepcional qualidade ou originalidade, a critério da Banca 

Examinadora, a Dissertação ou Tese poderá merecer a menção Aprovada com Distinção, 

quando houver unanimidade entre os membros da Banca e o aluno tenha entregado a 

dissertação até no máximo de 30 meses após o ingresso ou da tese até no máximo de 54 

meses após o ingresso. 

Parágrafo 2º - O aluno que tiver seu trabalho de conclusão reprovado poderá, a critério do 

Colegiado, submeter-se a novo julgamento, dentro dos prazos máximos de 06 (seis) meses, 

para o Mestrado, e de 01 (um) ano, para o Doutorado. 

Artigo 48º - A Banca Examinadora poderá condicionar a emissão de pareceres finais à 

efetivação de reformulações que, embora necessárias, não impliquem na alteração da 

substância fundamental do trabalho. 

Parágrafo Único - O aluno de Mestrado ou Doutorado disporá de 60 (sessenta) dias para 

efetivar as alterações e encaminhá-las à Banca Examinadora, o que será feito através do 

Colegiado. 

Artigo 49º - O candidato aprovado deverá enviar ao Colegiado, 07 (sete) cópias da versão 

final da Dissertação, no caso do Mestrado, ou 09 (nove) cópias da versão final da Tese, no 

caso de Doutorado.  

Parágrafo Único - O Colegiado enviará uma cópia da versão final para cada membro da 

Banca Examinadora, uma cópia para a Secretaria Geral de Cursos, uma cópia para a 

Biblioteca do Instituto de Física e uma cópia para a Biblioteca Central da UFBA, devendo a 

cópia restante ser arquivada na Secretaria do Programa. 

Artigo 50º - Aprovado o trabalho de conclusão e verificado a integralização curricular, o 

Colegiado homologará o trabalho de conclusão e encaminhará processo autorizando a 

emissão do diploma à Secretaria Geral de Cursos, constituído dos seguintes documentos: 

a) Ata da sessão pública do Colegiado, acompanhada dos pareceres da Banca 

Examinadora; 

 b) Um exemplar do trabalho na sua versão final; 
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 c) Quadro curricular do curso correspondente.  

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 51º - Os casos omissos no presente Regimento serão decididos pelo Colegiado, 

conforme a legislação em vigor. 

Artigo 52º - O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela 

Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, revogadas as disposições em contrário. 

Parágrafo Único - Para os alunos admitidos antes da data de aprovação do presente 

Regimento será facultada a aplicação do Regimento Interno do Curso de Pós-Graduação 

em Física/Mestrado, até então em vigor, sempre que compatível com as Normas 

Complementares para Cursos de Pós-Graduação, da Câmara de Ensino de Pós-Graduação 

e Pesquisa. 

 


