IX - TRANSFERÊNCIA DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO OU DE CURSO
IX.1 TRANSFERÊNCIA DE CURSO
IX.1.1 A partir da aprovação no Exame de Qualificação, e por sugestão formal e
consensual da comissão examinadora, o(a) estudante poderá solicitar a
transferência de curso com anuência do orientador, num prazo máximo de 30
(trinta) dias.
IX.1.2 A CCP analisará o pedido, fundamentado em parecer circunstanciado,
emitido por
um relator, sobre o novo projeto de pesquisa e desempenho acadêmico do(a)
aluno(a).
IX.1.3 O parecer deverá levar em consideração os itens considerados
necessários à transferência e definidos neste Regulamento.

IX.1.4 As normas da CCP-CM para a transferência do curso de
Mestrado
para o de Doutorado direto são as seguintes:
IX.1.4.1 O aluno e o orientador deverão fazer a solicitação em até 30 (trinta) dias
após a qualificação do curso de Mestrado, instruída com os seguintes
documentos:
Parecer circunstanciado do orientador justificando, com a anuência do aluno, o
pedido de transferência de curso, enfatizando que esta é devida à qualidade
do trabalho e não por falta de prazo para terminar o projeto.
Projeto de pesquisa com os resultados já obtidos e cronograma de atividades
futuras.
IX.1.4.2 Será então agendada uma apresentação oral do aluno, de até 30 (trinta)
minutos, durante uma reunião ordinária da CCP-CM que, embasada nos
resultados do Mestrado, o novo projeto de pesquisa, as notas do aluno nas
disciplinas e na apresentação oral, deliberará sobre a aprovação ou não do
pedido. Após a aprovação pela CCP-CM, o pedido será enviado à CPG. O
aluno não poderá ter reprovações em disciplinas.
IX.1.5 Para a análise do pedido de transferência de curso, deverão ser
verificados os prazos para a realização de exame de qualificação, os créditos
mínimos exigidos para a qualificação, a comprovação de proficiência em língua
inglesa (de todos os alunos) em nível compatível com o Doutorado, conforme
estabelecido no item V deste Regulamento, bem como o prazo para
comprovação de proficiência em língua portuguesa (para estrangeiros), no novo
curso. Caso esses critérios não sejam atendidos, a transferência não será
possível.

