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RESOLUÇÃO Nº 007/2004 

 

Estabelece normas para exame de qualificação, em 
nível de Doutorado, e procedimentos para defesa e 
homologação do resultado junto ao Programa de 
Pós-graduação em Ciência Animal da Escola de 
Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 
Escola de UFG, reunido em sessão plenária realizada em 27 de agosto de 2004, 
tendo em vista o Regulamento do Curso, 

 

R  E  S  O  L  V  E : 

Art. 1º. O exame de qualificação tem o objetivo de avaliar os 
conhecimentos obtidos pelo aluno durante o curso de Doutorado e a sua aplicação 
na elaboração do produto final. 

Art. 2º. O exame consistirá da avaliação da versão preliminar do produto 
final elaborado pelo aluno com a concordância do orientador. 

Art. 3º. A banca examinadora será composta pelo Orientador, pelos 02 
(dois) membros do comitê de orientação e por 02 (dois) docentes e/ou pesquisadores 
indicados pela Comissão Administrativa , alem de 02 (dois) membros suplentes, tendo 
como base uma lista com 06 (seis) nomes, sugerida pelo orientador. 

§.1º. O presidente da banca examinadora será o Orientador. 

§.2º. Um dos membros da banca de qualificação indicado pelo orientador 
fará compulsoriamente parte da banca examinadora do produto final, exceto o comitê 
de orientação. 

Art. 4º. A presença do orientador é obrigatória à sessão de qualificação. 

Art. 5º.  O exame de qualificação será realizado entre o 18º e 30º mês 
contados à partir da data de ingresso no Programa, após terem sido integralizados 
todos os créditos exigidos. 
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§.1º.  A solicitação do exame de qualificação deverá ser requerida pelo 
professor orientador na Secretaria do Programa 30 dias antes do prazo máximo para 
sua realização e deverá ser acompanhada de 07 (sete) vias da versão preliminar do 
produto final a ser apresentado. 

Art. 6º. Na data de realização do exame de qualificação, em sessão 
fechada, o aluno deverá expor oralmente os dados contidos na versão preliminar do 
produto final, no tempo máximo de 50 (cinqüenta) minutos sendo posteriormente 
argüido pelos membros da banca examinadora. 

§.1º.  Cada membro da banca examinadora contará com prazo máximo de 
50 (cinqüenta) minutos para a discussão com o aluno sobre a forma e conteúdo 
apresentado. 

§.2º. O resultado do julgamento do exame de qualificação será expresso 
por uma das seguintes avaliações: Aprovado ou Reprovado. 

§.3º. O aluno reprovado terá direito à realização de um novo exame, uma 
única vez, decorrido o prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 7º. O orientado, em comum acordo com orientador, que protocolar na 
Secretaria do Programa, 02 (dois) artigos científicos oriundos do tema da tese em 
andamento com o aceite em periódico científico indexado classificado no Qualis-
CAPES como “A” ou “B”, será dispensado do exame de qualificação. 

Art. 8º. Os casos omissos na presente Resolução deverão ser deliberados 
pela Comissão Administrativa do Programa. 
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