
 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

BIOMÉDICA – PPGEB / FGA 

 

Título I: Das disposições gerais 

Art. 1o O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB) da 

Universidade de Brasília (UnB) – Faculdade UnB Gama (FGA) – visa desenvolver inovação e 

pesquisas avançadas relacionadas à aplicações das engenharias à biologia e às áreas de saúde, 

enquanto promove os conhecimentos, os métodos e a formação acadêmica dos graduados e pós-

graduados em Engenharia Biomédica ou áreas afins. Nessa missão, deverá formar docentes, 

pesquisadores e profissionais de alto nível, desenvolvendo sua capacidade de criação intelectual e 

sua competência profissional e acadêmica, visando inovação, avanços científicos, tecnológicos e 

sociais.  

Art. 2o O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica é constituído de um 

curso de Mestrado Acadêmico. 

Parágrafo Único. O curso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica 

possui uma área de concentração: Engenharia Biomédica. 

Título II: Do funcionamento 

Art. 3o O funcionamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica 

obedecerá, no que couber, ao estabelecido pela legislação vigente, pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), pelo Estatuto e pelo Regimento Geral da Universidade de Brasília, pela 

Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº 0080/2017, bem como por este 

Regulamento.  

Título III: Da coordenação do programa 

Art. 4o A coordenação geral do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica 

caberá: 

I - no plano executivo: ao Decanato de Pós-Graduação (DPG); 

II - no plano deliberativo: ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), 

diretamente ou por meio da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), nos termos do art. 77 do 

Regimento Geral. 

Art. 5o No âmbito da Unidade Acadêmica, a coordenação geral do Programa Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica caberá ao Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação da 

Faculdade UnB Gama (CCPG/FGA), na forma em que dispõe a Resolução do CEPE no 0080/2017, 

o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de Brasília.  

Parágrafo único: Nas unidades acadêmicas com apenas um Programa de Pós-

Graduação, o Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação e o Colegiado do Programa de Pós-

Graduação devem constituir-se em um único Colegiado, presidido pelo Coordenador do Programa, 

que passa a acumular as atribuições definidas para os dois órgãos. 

Art. 6o O Programa terá um Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Biomédica (CPPG/PPGEB), formado pelos professores definidos como permanentes no Programa, 

em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelas CAPES e por respectiva representação 

discente. 



 

Parágrafo Único. Compete ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Biomédica:  

I. Propor o credenciamento de orientadores e coorientadores; 

II. Contribuir na elaboração, na execução e no acompanhamento da política de pós-

graduação da Unidade, com vistas à inserção do Programa, com excelência, nas comunidades 

nacional e internacional; 

III. Propor os planos de aplicação dos recursos colocados à disposição do Programa pela 

Universidade, de acordo com os níveis de autonomia definidos por regulamentação própria; 

IV. Aprovar a lista de oferta de disciplinas para cada período letivo; 

V. Propor critérios de seleção para ingresso na Pós-Graduação, respeitada a 

regulamentação geral da Universidade; 

VI. Estabelecer o número de vagas a serem oferecidas a cada seleção; 

VII.Apreciar propostas e recursos de professores e alunos do programa no âmbito de sua 

competência. 

Art. 7o O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica terá uma Comissão de Pós-

Graduação (CPG/PPGEB), presidida pelo coordenador e constituída por, pelo menos três 

professores, e por representação discente. 

§1º O mandato dos membros da Comissão será de dois anos, permitida recondução. 

§2º Compete à Comissão de Pós-Graduação:  

I. Acompanhar o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica quanto ao 

desempenho dos alunos e utilização de bolsas de estudo e recursos;  

II. Definir e gerenciar a distribuição e renovação de bolsas de estudos;  

III. Propor a constituição de comissões examinadoras de qualificação e de dissertações;  

IV. Encaminhar os resultados de defesas de dissertações;  

V. Propor a constituição da Comissão de Seleção para admissão de alunos;  

VI. Analisar e avaliar as solicitações de aproveitamento de estudos, trancamento geral 

de matrícula, solicitação de alteração de prazos de conclusão de curso, bem como a designação e 

mudança de orientador e coorientador;  

VII.Apreciar propostas e recursos de professores e alunos do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica, no âmbito de sua competência.  

Art. 8o O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica terá um coordenador e 

um coordenador substituto, ambos indicados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Biomédica. 

§1o O coordenador e o coordenador substituto deverão ter mais de dois anos de 

credenciamento como docentes permanentes no PPGEB e de efetivo exercício do magistério na 

Universidade de Brasília.  



 

§2o O mandato do coordenador e do coordenador substituto será de dois anos, sendo 

permitida uma recondução consecutiva. 

§3o Compete ao coordenador:  

I. Presidir o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica;  

II. Presidir a Comissão de Pós-Graduação;  

III. Representar o Programa perante os órgãos em que essa representação esteja prevista.  

IV. Ser responsável pela gestão do Programa perante a Unidade Acadêmica, o Decanato 

de Pós-Graduação, os colegiados definidos nos artigos 4 a 6 e as agências de fomento. 

V. Elaborar e encaminhar aos setores competentes o relatório anual do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Biomédica; 

VI.  Apreciar propostas e recursos de professores e alunos do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica, no âmbito de sua competência.  

VII. Encaminhar à Secretaria de Administração Acadêmica, em qualquer tempo, 

solicitação de desligamento de alunos, quando identificadas as stituações previstas na Resolução 

CEPE 0080/2017. 

§4º Compete ao coordenador substituto colaborar com a gestão do Programa e assumir 

as funções de coordenação em caso de ausência ou impedimento do Coordenador. 

Título IV: Da admissão 

Art. 9o Podem ser admitidos no Curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia 

Biomédica portadores de diploma de curso de graduação em Engenharia Biomédica ou áreas afins 

obtido em instituição de ensino superior. 

§1º O processo de seleção pública é regido por edital específico, no qual são 

estabelecidos o número de vagas e demais condições e critérios. 

§2º Será exigida capacidade de leitura e compreensão em língua inglesa e os critérios 

para comprovação serão especificados em edital. 

Art. 10 O número de vagas para admissão nos cursos do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Biomédica e o respectivo edital de seleção deverão ser propostos pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica e submetidos à Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPP), pelo menos 45 dias antes do início das inscrições para a seleção.  

Parágrafo Único. O edital deve conter todas as informações referentes ao processo de 

seleção, documentação necessária, locais e datas de realização das etapas e da divulgação dos 

resultados.  

Art. 11 Cabe à Comissão de Seleção, aprovada pela Comissão de Pós-Graduação, 

realizar a seleção dos candidatos.  

§1o Ao final do processo de seleção, a Comissão de Seleção elaborará uma ata contendo 

todos os elementos do processo, a qual deverá ser aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica e homologada pelo Decanato de Pós-Graduação. 



 

§2o No processo de seleção só é cabível recurso quanto a vício de forma.  

Art. 12 A admissão do aluno de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica se concretiza 

com o seu registro na Secretaria de Administração Acadêmica (SAA). 

Art. 13 Os candidatos que não cumprirem as exigências e formalidades estabelecidas 

para admissão regular no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica poderão solicitar 

matrícula como alunos especiais em disciplinas isoladas do programa, desde que haja 

disponibilidade de vagas. 

§1o A matrícula como aluno especial não cria qualquer vínculo com o Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica.  

§2º A matrícula como aluno especial está aberta aos portadores de diploma de 

graduação que não estejam registrados como alunos regulares de Pós-Graduação stricto sensu na 

Universidade de Brasília.  

Título V: Da organização didática 

Art. 14 Cada aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica 

terá um professor orientador, credenciado pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP).  

§1o Para o credenciamento como orientador de mestrado, exige-se o título de doutor. 

Exige-se ainda produção acadêmico-científica relevante e regular, de acordo com os critérios 

estabelecidos em resolução específica do PPGEB. 

§2o Mediante proposta da Comissão de Pós-Graduação, podem ser credenciados 

orientadores específicos para atender às necessidades de orientação de determinado aluno, 

respeitado o disposto nos parágrafos anteriores e seguindo os trâmites normais do processo de 

credenciamento.  

Art. 15 O aluno poderá ter, além do orientador titular, um coorientador.  

§1o A designação de um coorientador deve ser aprovada pela Comissão de Pós-

Graduação mediante solicitação circunstanciada do orientador.  

§2o O coorientador deverá ser devidamente credenciado pelos Colegiados dos Cursos de 

Pós-Graduação (CCPG). 

§3o O coorientador não substituirá o orientador em suas funções regimentais 

específicas.  

Art. 16 É da competência do orientador:  

I. Orientar e acompanhar o aluno durante a preparação da dissertação de mestrado;  

II. Manter contato permanente com o aluno, buscando fazer cumprir os prazos fixados 

para a sua conclusão;  

III. Proporcionar as melhores condições possíveis para que o aluno realize seu trabalho.  

Art. 17 A formalização do orientador de cada discente deve ser feita no máximo até o 

fim do período de matrícula do segundo semestre letivo do curso. 



 

§1o No caso de discentes ainda sem orientador atribuído, o acompanhamento da 

matrícula, incluindo indicação de disciplinas, no primeiro semestre, será feito pela coordenação do 

curso. 

§2o Caso o discente não tenha acertado orientação junto aos docentes do programa, o 

orientador será atribuído pela Comissão de Pós-Gradução, de acordo com as linhas de pesquisa do 

programa. 

§3o É facultada ao aluno a mudança de orientador, ou de coorientador, mediante 

deferimento de petição fundamentada à CPG. 

Art. 18 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica compreende um 

conjunto de disciplinas que visam ao aperfeiçoamento e à preparação dos alunos para a realização 

de pesquisa de excelência, segundo suas potencialidades e de acordo com as linhas de pesquisa do 

programa. As disciplinas são organizadas da seguinte maneira:  

I. Área de concentração, com disciplinas específicas da área; 

II. Domínio conexo, constituído de disciplinas de pós-graduação stricto sensu 

oferecidas na Universidade de Brasília.  

Parágrafo Único: As disciplinas de área de concentração estão listadas no Anexo I, e 

poderão ser alteradas mediante proposta fundamentada da Comissão de Pós-Graduação ao 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica. 

Art. 19 O número de créditos em disciplinas a ser obtido nos cursos do Programa de 

Pós-Graduação em nível de mestrado em Engenharia Biomédica é de 24 créditos. Desses, 4 créditos 

devem ser obtidos em disciplina obrigatória, 12 créditos devem ser cursados na área de 

concentração e até 8 créditos podem ser cursados como domínio conexo, ou seja, em outros 

programas de pós-graduação stricto sensu.  

§1o Não são atribuídos créditos à Dissertação de Mestrado. 

§2o Disciplinas cursadas como aluno especial nos termos do Artigo 13 podem ser 

apropriadas até o limite de 12 créditos para o Curso de Mestrado em Engenharia Biomédica.  

§3o Após a integralização curricular de disciplinas, o aluno deverá se matricular em 

todos os períodos letivos até a conclusão do curso pelo menos na atividade "Elaboração de 

Dissertação de Mestrado". 

Art. 20 As disciplinas cursadas com aprovação em outros cursos de pós-graduação 

stricto sensu de instituições brasileiras ou estrangeiras, antes da admissão no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica, poderão ser aproveitadas até o limite de 16 créditos para 

alunos do Curso de Mestrado em Engenharia Biomédica. 

§1o O aproveitamento de disciplinas cursadas no país ou no exterior pode ocorrer, 

mediante solicitação à CPG, de duas formas: (i) mediante análise da equivalência com disciplinas 

do curso em que o aluno está registrado, sendo concedido crédito na disciplina equivalente da 

Universidade de Brasília; (ii) por meio da atribuição do nome da disciplina, conforme cursada por 

uma designação genérica, mesmo sem a verificação de equivalência.  

§2o O aproveitamento de estudos dependerá sempre da aprovação da Comissão de Pós-

Graduação; nos casos em que as disciplinas tenham sido cursadas há mais de dez anos, deve ser 



 

apresentado um parecer circunstanciado do orientador no qual fique clara a contínua relevância e 

atualidade dos conteúdos anteriormente estudados.  

Art. 21 A avaliação do desempenho acadêmico dos alunos do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica em cada disciplina será feita a partir de critérios escritos 

estabelecidos no início do período letivo pelo professor da disciplina e obedecerá ao sistema de 

menções da Universidade de Brasília, de acordo com os artigos 122 e 123 do Regimento Geral.  

Art. 22 A defesa do exame de qualificação será obrigatória aos estudantes do PPGEB e 

deverá ocorrer até o 18º mês após o ingresso no curso. 

§1º A comissão examinadora do exame de qualificação será presidida pelo orientador e 

composta por dois outros membros titulares, podendo um deles ser externo ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica, e por um suplente e será aprovada pela Comissão de Pós-

Graduação, observados os critérios de excelência na área de conhecimento do trabalho a ser 

avaliado. 

§2o Os membros da comissão examinadora deverão possuir título de Doutor e não 

poderão, com exceção do orientador, estar envolvidos na orientação do projeto da dissertação.  

Art. 23 O Trancamento de Matrícula em disciplina deverá ser encaminhado pelo 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, mediante parecer 

circunstanciado do orientador do aluno e aprovação da CPG.  

Art. 24 O Trancamento Geral de Matrícula só poderá ocorrer, por motivo justificado, 

sendo necessário que fique comprovado o impedimento involuntário do aluno para exercer suas 

atividades acadêmicas.  

Parágrafo Único. O Trancamento Geral de Matrícula não poderá ser concedido por mais 

de um período letivo durante a permanência do aluno no curso, exceto por razões de saúde. 

Art. 25 Incluindo os prazos para elaboração e defesa da dissertação de mestrado, o aluno 

não poderá completar o Curso de Mestrado em Engenharia Biomédica em prazo inferior a 12 e 

superior a 24 meses.  

Parágrafo Único. Excepcionalmente, perante a apresentação de razões amplamente 

justificadas e de cronograma que claramente indique a viabilidade de conclusão pelo aluno, esses 

prazos poderão ser alterados por um período de até 6 meses, mediante solicitação circunstanciada a 

ser avaliada pela Comissão de Pós-Graduação. 

Art. 26 O aluno será automaticamente desligado do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Biomédica, pela Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), na ocorrência de uma 

das seguintes situações:  

I. duas reprovações em disciplinas; 

II. duas reprovações no exame de qualificação; 

III.  se não efetivar matrícula a cada período letivo ou findo o trancamento previsto no 

Artigo 24;  

IV. se for reprovado na defesa de dissertação; 

V. se ultrapassar o prazo máximo de permanência no curso, previsto no Artigo 25; 



 

VI. por motivos disciplinares previstos no Regulamento do Programa ou no Regimento 

Geral, após análise de processo administrativo. 

Art. 27 Para reingressar no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica o 

aluno desligado deverá se submeter a um novo processo de seleção pública, de acordo com os 

procedimentos previstos em edital.  

§1o Disciplinas cursadas anteriormente poderão ser aproveitadas após análise pela 

Comissão de Pós-Graduação. 

§2o É vedada, por dois anos, a admissão no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Biomédica de aluno desligado em função do disposto no Inciso VI do Artigo 26.  

Título VI: Da diplomação 

Art. 28 Para obter o diploma de Mestre, além de cumprir as exigências curriculares do 

curso; o aluno deverá ter escrito uma dissertação de sua autoria exclusiva, defendida em sessão 

pública e aprovada por uma comissão examinadora. 

§1º Excepcionalmente, se o conteúdo da dissertação envolver conhecimento passível de 

ser protegido por direitos de propriedade industrial, admitir-se-á defesa fechada ao público, 

mediante solicitação do orientador e do orientando, a ser aprovada pela CPG, cabendo ao orientador 

providenciar os termos de sigilo e confidencialidade devidamente assinados por todos os membros 

da banca. 

§2o Na data da defesa da dissertação de mestrado, o candidato deverá ter cumprido 

todas as exigências curriculares do Curso de Mestrado em Engenharia Biomédica;  

§3º A comissão examinadora será presidida pelo orientador, este sem direito a 

julgamento, e composta por dois outros membros titulares, sendo pelo menos um deles não 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, e por um suplente e será 

aprovada pela Comissão de Pós-Graduação, observados os critérios de excelência na área de 

conhecimento do trabalho a ser avaliado. 

§4o Os membros da comissão examinadora deverão possuir título de Doutor e não 

poderão, com exceção do orientador, estar envolvidos na orientação do projeto da dissertação.  

§5o Na impossibilidade da participação do orientador, este deverá ser substituído na 

defesa por outro professor credenciado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 

mediante indicação da Comissão de Pós-Graduação.  

Art. 29 As defesas de dissertação de mestrado poderão prever a participação de até dois 

membros da Comissão Examinadora por videoconferência ou por outro recurso tecnológico que 

resulte em função similar. Para esses avaliadores, a assinatura da ata de defesa deverá respeitar 

instrução específica do DPG.   

Art. 30 As dissertações de mestrado deverão ser redigidas e defendidas em língua 

portuguesa ou em língua inglesa e devem ser formatadas de acordo com o documento "Normas de 

Redação de Dissertações e Teses do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica" e 

demais normas gerais estabelecidas pelo Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade 

UnB Gama (CCPG/FGA) e Decanato de Pós-Graduação (DPG). 

Parágrafo único: Quando produzida em língua inglesa, a dissertação deverá apresentar 

título e resumo expandido em português. 



 

Art. 31 As decisões da comissão examinadora de dissertação de mestrado serão tomadas 

por unanimidade, delas cabendo recurso somente por vício de forma.  

§1o A avaliação da comissão examinadora será conclusiva e resultará em uma das 

seguintes decisões: aprovação, aprovação com revisão de forma, reformulação ou reprovação. 

§2o No caso de aprovação, a homologação ficará condicionada à entrega do trabalho 

definitivo à coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica no prazo 

máximo de 15 dias.  

§3o No caso de revisão de forma, a homologação ficará condicionada à apresentação 

definitiva do trabalho revisado à coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Biomédica no prazo máximo de 30 dias.  

§4o No caso de reformulação, o aluno ficará obrigado a apresentar e defender, em 

caráter definitivo, uma nova versão do seu trabalho no prazo estabelecido, que não pode ser 

superior a 3 meses para o mestrado. 

§5o A não aprovação do trabalho reformulado nos termos do §4o ou a não observância 

dos prazos estabelecidos nos parágrafos 2o, 3o e 4o implicará no desligamento do aluno do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica.  

Art. 32 A expedição de diploma de Mestre ficará condicionada à homologação pelo 

Decanato de Pós-Graduação (DPG) do relatório de defesa.  

§1o O Decanato de Pós-Graduação regulamentará a forma e os documentos adicionais 

relativos ao envio da ata da dissertação. 

§2o Após a entrega, o relatório de defesa deverá ser encaminhado ao Decanato de Pós-

Graduação (DPG), pelo coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, no 

prazo máximo de 15 dias.  

§3o O diploma será o único documento emitido para comprovação do título, ficando 

vedada, em qualquer instância, a emissão de declaração ou cópia do relatório de defesa como 

comprovante da titulação.  

§4o Os diplomas de pós-graduação serão assinados pelo Reitor e pelo Diplomado.  

Título VII: Das disposições finais 

Art. 33 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (CPPG/PPGEB) e pelo Colegiado dos 

Cursos de Pós-Graduação da Faculdade UnB Gama (CCPG/FGA) 

Art. 34 Os alunos matriculados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Biomédica anteriormente à data de vigência deste regimento passarão a ser regidos por este novo 

regulamento. Quanto ao currículo, tais estudantes poderão optar por aquele vigente na primeira 

matrícula. 

Art. 35 O presente regimento, aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Biomédica (CPPG/PPGEB) em sua 20ª Reunião, realizada em 26/04/2017 e 

aprovado pela CPP na sua 948ª Reunião, realizada em 26/05/2017, entra em vigor nesta data 

(Resolução CEPE 0080/2017). 



 

ANEXO I 

DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM ENGENHARIA BIOMÉDICA 

 

As disciplinas da área de concentração “Engenharia Biomédica” do PPGEB estão 

listadas nas Tabelas 1 a 3: 

 

Tabela 1: Relação de Disciplinas por Ordem Alfabética 

 

*Modalidade OBS: Obrigatória Seletiva 

  

Código Nome da disciplina Créditos Modalidade* 

323799 Fundamentos de Metodologia Científica 04 Obrigatória 

323853 Estudo Orientado para Engenharia Biomédica I 02 OBS 

323861 Estudo Orientado para Engenharia Biomédica II 02 OBS 

395862 Estágio em Docência 02 OBS 

Sem código Dissertação de Mestrado 0 Obrigatória 

323918 Sistemas Inteligentes I 04 OBS 

 Sistemas Inteligentes II 04 OBS 

323837 Estatística Aplicada à Engenharia Biomédica I 04 OBS 

323845 Estatística Aplicada à Engenharia Biomédica II 04 OBS 

323934 Tópicos Especiais em Análise e Desenvolvimento  

de Sistemas Inteligentes e de Saúde 

04 OBS 

323811 Eletricidade e Eletromagnetismo I 04 OBS 

323870 Interfaces em Sistemas Biológicos I 04 OBS 

323888 Laboratório Integrado em Engenharia Biomédica 04 OBS 

323829 Engenharia da Reabilitação 04 OBS 

302899 Física das Radiações 04 OBS 

323942 Tópicos Especiais em Física Médica e Bioengenharia 04 OBS 

302945 Projeto de Equipamentos Médicos 04 OBS 

 Transdutores para Instrumentação Biomédica 04 OBS 

 Circuitos Eletrônicos de Aplicação Específica 04 OBS 

 Sistemas Operacionais Embarcados 04 OBS 

323969 Tópicos Especiais em Sistemas Eletrônicos 

 e Instrumentação Biomédica 

04 OBS 

323926 Tópicos Especiais em Análise Anátomo-Funcional 02 OBS 

323900 Sinais e Sistemas Multidimensionais 04 OBS 

323896 Processamento Multidimensinal de Sinais 04 OBS 

323802 Classificação de Padrões 04 OBS 

323951 Tópicos Especiais em Processamento de Sinais,  

Imagens e Vídeo 

04 OBS 



 

 

Tabela 2: Relação de Disciplinas por Linha de Pesquisa 

 

*Modalidade OBS: Obrigatória Seletiva 

  

  

Linha de 

Pesquisa 

Nome da disciplina Créditos Modalidade

* 

Núcleo Básico 

Comum 

Fundamentos de Metodologia Científica 04 Obrigatória 

Estudo Orientado para Engenharia Biomédica I 02 OBS 

Estudo Orientado para Engenharia Biomédica II 02 OBS 

Estágio em Docência 02 OBS 

Dissertação de Mestrado 0 Obrigatória 

TOTAL 10 Créditos 

Análise e 

Desenvolvime

nto de 

Sistemas 

Inteligentes e 

de Saúde - 

ADSIS 

Sistemas Inteligentes I 04 OBS 

Sistemas Inteligentes II 04 OBS 

Estatística Aplicada à Engenharia Biomédica I 04 OBS 

Estatística Aplicada à Engenharia Biomédica II 04 OBS 

Tópicos Especiais em Análise e Desenvolvimento  

de Sistemas Inteligentes e de Saúde 

04 OBS 

TOTAL 20 Créditos 

Física Médica 

e 

Bioengenharia 

- FMB 

Eletricidade e Eletromagnetismo I 04 OBS 

Interfaces em Sistemas Biológicos I 04 OBS 

Laboratório Integrado em Engenharia Biomédica 04 OBS 

Engenharia da Reabilitação 04 OBS 

Física das Radiações 04 OBS 

Tópicos Especiais em Física Médica e 

Bioengenharia 

04 OBS 

TOTAL 24 Créditos 

Sistemas 

Eletrônicos e 

Instrumentação 

Biomédica - 

SEIB 

Projeto de Equipamentos Médicos 04 OBS 

Transdutores para Instrumentação Biomédica 04 OBS 

Circuitos Eletrônicos de Aplicação Específica 04 OBS 

Sistemas Operacionais Embarcados 04 OBS 

Tópicos Especiais em Sistemas Eletrônicos 

 e Instrumentação Biomédica 

04 OBS 

Tópicos Especiais em Análise Anátomo-

Funcional 

02 OBS 

TOTAL 22 Créditos 

Processamento 

de Sinais e 

Imagens - PSI 

Sinais e Sistemas Multidimensionais 04 OBS 

Processamento Multidimensinal de Sinais 04 OBS 

Classificação de Padrões 04 OBS 

Tópicos Especiais em Processamento de Sinais,  

Imagens e Vídeo 

04 OBS 

TOTAL 16 Créditos 



 

 

Tabela 3 – Relação de Disciplinas por Créditos X Linha de Pesquisa 

 

Linha de Pesquisa 

Núcleo 

Básico 

Comum 

(Créditos) 

Específicas 

(Créditos) 

Total 

(Créditos) 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes 

e de Saúde 

10 20 30 

Física Médica e Bioengenharia 10 24 34 

Sistemas Eletrônicos e Instrumentação Biomédica 10 22 32 

Processamento de Sinais e Imagens 16 16 32 

 


