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RESOLUÇÃO Nº. 005 - CPG, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014. 
Estabelece normas para os 
exames de qualificação no 
Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em 
Biocombustíveis. 

 
 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biocombustíveis UFVJM - UFU, no uso de 

suas atribuições, e tendo em vista o que prevê o Capítulo XII de seu Regulamento, 

estabeleceu em sua 6ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2014, as normas 

internas para os exames de qualificação de discentes matriculados nos cursos de mestrado 

acadêmico e doutorado. 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

Art. 1 - Os alunos matriculados nos cursos de mestrado acadêmico ou doutorado deverão 

submeter-se a exame de qualificação a ser realizado até 18 (dezoito) meses, para o mestrado, 

ou 30 (trinta) meses, para o doutorado, a contar da data da matrícula de ingresso do discente 

no Programa. 

§ 1º - O exame de qualificação terá por objetivo avaliar o desempenho acadêmico do 

estudante e oferecer críticas, ou sugestões, sobre seu trabalho acadêmico, provendo subsídios 

essenciais para a conclusão do curso, que culminará com a defesa pública da dissertação ou 

tese. 

§ 2º - O exame de qualificação consistirá de duas etapas assim definidas: 1ª etapa – 

apresentação e defesa, pelo discente, dos resultados do projeto de dissertação ou tese 

apresentados na forma expositiva e na forma de produto(s) científico(s) (resumos, artigos, 

livros, capítulos de livro ou patentes) perante banca examinadora; 2ª etapa - avaliação e 

discussão do projeto de pesquisa e dos resultados com participação ativa do discente, 

orientador e demais membros da banca. 

Art. 2 - A apreciação pela banca examinadora resultará em conceito “Aprovado” ou 

“Reprovado”, e será acompanhada de parecer fundamentado, exarado em ata, para 

homologação junto ao Colegiado do Programa. 
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§ 1º - A arguição do discente pela banca examinadora será realizada em sessão contando 

apenas com seus membros, o secretário(a) de pós-graduação do Programa, caso solicitado(a), 

vedada a participação pública. 

§ 2º - Os atos pertinentes e praticados pela banca examinadora e pelo discente durante a 

avaliação deverão ser devidamente lavrados em ata. 

§ 3º - Para obter aprovação no exame de qualificação, o candidato deverá receber o conceito 

“Aprovado(a)” por todos os membros da banca examinadora. 

§ 4º - Havendo reprovação no exame de qualificação, o aluno deverá reapresentá-la no prazo 

recomendado pela banca, respeitando o período máximo de três meses, contados a partir do 

primeiro exame. 

§ 5º - O aluno reprovado por duas vezes no exame de qualificação será desligado do 

Programa 

§ 6º - O resultado será comunicado ao aluno, logo após o fim da sessão. 
 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO PARA O MESTRADO 

Art. 3 - Para submeter-se ao exame de qualificação, o candidato do curso de mestrado 

acadêmico deverá ter sido aprovado no exame de proficiência em língua inglesa e ter 

concluído o número mínimo de créditos em disciplinas obrigatórias e eletivas. 

§ 10 - O exame de qualificação consistirá da análise de um trabalho, escrito pelo discente, no 

formato de artigo que observe padrão estabelecido por revista científica de livre escolha.  O 

trabalho escrito deverá conter resultados do projeto de dissertação do discente e deverá ser 

apresentado e defendido perante a banca examinadora. 

§ 20 - O exame de qualificação deverá ser solicitado na Secretaria do Programa, onde deverão 

juntar-se o histórico escolar, o trabalho impresso (uma cópia para cada membro da banca), o 

arquivo digital (gravado em meio eletrônico) e requerimento específico, entregues com pelo 

menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da realização do exame. 

Parágrafo único. Será dispensado do exame de qualificação do Mestrado, mediante 

aprovação do Colegiado, o candidato que apresentar um artigo completo, sobre o projeto de 

dissertação, aceito ou publicado em periódico nacional ou internacional com 
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QUALIS/CAPES igual ou superior B4, na área do curso, ou fator de impacto igual ou 

superior a 0,1(um décimo) em qualquer área do conhecimento. 

Art. 4 - A banca examinadora será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 4 

(quatro) membros titulares, incluindo o orientador, que presidirá a banca, e 1 (um) membro 

suplente, todos portadores de título de doutor ou equivalente. 

I – É vedada a participação de coorientador, como membro da banca examinadora, exceto 

quando do impedimento do orientador. 

II – É vedada a participação de coautor em publicações científicas com participação do 

discente, como membro da banca examinadora. 

III – É vedada a participação de membros que possuam até o terceiro grau de parentesco com 

o orientador ou com o candidato. 

§ 1º - O orientador deverá apresentar uma lista de cinco pesquisadores, em ordem de 

preferência, para análise e escolha final dos membros, pelo Colegiado do Programa. 

§ 2º - Em caso de indeferimento, o orientador será instado a sugerir outro(s) nome(s). 

Art. 5 - Na 1ª etapa do exame de qualificação, o discente terá entre trinta e quarenta minutos 

para apresentação do trabalho e cada membro da banca terá até trinta minutos para arguição, 

excetuada participação do orientador, que não arguirá o discente ou responderá a qualquer 

questionamento da banca. 

Art. 6 - Na 2ª etapa do exame de qualificação, o candidato, seu orientador e os demais 

membros da banca terão até 2 (duas) horas para discutir o projeto de dissertação e seus 

resultados. 

Art. 7 - A avaliação da banca sobre as duas etapas do exame de qualificação resultará em 

parecer “Aprovado” ou “Reprovado” e será registrada em ata, com parecer fundamentado, 

para posterior homologação junto ao Colegiado do Programa. 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO PARA O DOUTORADO 

Art. 8 - Para submeter-se ao exame de qualificação, o candidato do curso de doutorado 

deverá ter sido aprovado nos exames de proficiência em língua inglesa e outra língua 

estrangeira e ter concluído o número mínimo de créditos em disciplinas obrigatórias e 

eletivas. 
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§ 10 - O exame de qualificação consistirá das análises de um trabalho escrito (pré-tese com, 

pelo menos, 50 páginas), de pelo menos 1 (um) artigo científico já submetido ou publicado, 

contendo resultados de seu projeto de tese, e da apresentação e defesa oral de seu trabalho. 

§ 20 - O exame de qualificação deverá ser solicitado na Secretaria do Programa, onde deverão 

juntar-se o histórico escolar, o trabalho impresso (uma cópia para cada membro da banca), 

o(s) artigo(s) impresso(s) (uma cópia para cada membro da banca), cópias digitais dos 

trabalhos impressos (gravado em meio eletrônico) e requerimento específico, entregues com 

pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da realização do exame. 

§ 3º - O trabalho impresso a que se refere o parágrafo anterior deverá ser apresentado 

conforme as normas vigentes para a escrita de teses da IFES com a qual o discente mantém 

vínculo formal. 

Art. 9 - A banca examinadora será composta por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 5 

(cinco) membros titulares, incluindo o orientador como presidente, e 1 (um) membro 

suplente, todos com título de doutor ou equivalente. 

I – É vedada a participação de coorientador como membro da banca examinadora, exceto no 

impedimento do orientador. 

II – É vedada a participação de membros que possuam até o terceiro grau de parentesco com 

o orientador ou com o orientando. 

III – É vedada a participação de coautor em publicações científicas com participação do 

discente, como membro da banca examinadora. 

§ 1º - O orientador deverá apresentar uma lista de seis pesquisadores para análise e escolha 

final dos membros, pelo Colegiado do Programa. 

§ 2º - Em caso de indeferimento, o orientador será instado a sugerir outro(s) nome(s). 

Art. 10 - Na 1ª etapa do exame de qualificação, o candidato terá entre quarenta e cinquenta 

minutos para apresentação do trabalho e cada membro da banca terá até sessenta minutos 

para arguição, excetuada participação do orientador, que não arguirá o discente ou responderá 

a qualquer questionamento da banca. 

Art. 11 - Na 2ª etapa do exame de qualificação, o candidato, seu orientador e os demais 

membros da banca terão até 2 (duas) horas para discutir o projeto de tese e seus resultados. 
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Art. 12 - A avaliação da banca sobre as duas etapas do exame de qualificação resultará em 

conceito “Aprovado” ou “Reprovado” e será registrada em ata, com parecer fundamentado, 

para posterior homologação junto ao Colegiado do Programa. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13 - Os casos omissos serão julgados pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Biocombustíveis – CPG/PPGBiocombsutíveis. 

 

 
Diamantina, 25 de fevereiro de 2014. 

 
 
 

Prof. Alexandre Soares dos Santos 
Presidente do CPG/PPGBiocombustíveis 

UFVJM & UFU 
 


