
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 
 RESOLUÇÃO QUE TRATA DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 
 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 06/2019 
 

Dispõe sobre o exame de qualificação do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil, da Unidade Acadêmica 
Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da 
Universidade Federal de Goiás.  
 

A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em 
Engenharia Civil (PPGEC), da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional 
Catalão, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, objetivando atender 
ao Regulamento Geral e ao Regimento Interno do referido Programa, RESOLVE: 
 
I CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
I.1 De acordo com o inciso I do Art. 40do Regulamento do PPGEC, o Exame de Qualificação 

tem como objetivo verificar o andamento da pesquisa que irá compor o produto final e 
avaliar a maturidade acadêmico-científica do estudante; 

I.2 Em acordo com o inciso II do Art. 40do Regulamento do PPGEC, o Exame de 
Qualificação exigirá a elaboração de um trabalho descritivo de seu projeto que deverá ser 
entregue, em quatro vias, à Coordenação de Pós-Graduação com antecedência mínima 
de 15 dias da data de realização do exame; 

I.3 De acordo com o inciso III do Art. 40do Regulamento do PPGEC, no trabalho de 
qualificação deverão estar indicados os objetivos da pesquisa, revisão bibliográfica, 
metodologia, forma de análise dos resultados e cronograma. Além disso, deverá conter 
parte do desenvolvimento teórico e/ou análise de resultados que serão apresentados no 
trabalho final; 

I.4 Em acordo com o inciso IV do Art. 40do Regulamento do PPGEC, a comissão 
examinadora deverá ser composta por três docentes/pesquisadores, sendo que um deles 
deve ser o orientador. Dentre os três examinadores um pode ser externo ao PPGEC. 

I.5 De acordo com o inciso V do Art. 40do Regulamento do PPGEC, o Exame de 
Qualificação poderá ocorrer a partir de 12 meses com prazo máximo até o 19º (décimo 
nono) mês a contar da data de primeira matrícula no programa. Esse prazo poderá ser 
prolongado apenas no caso de o aluno ter reprovação no seu primeiro exame de 
qualificação; 

I.6 De acordo com o inciso VI do Art. 40do Regulamento do PPGEC, no caso de reprovação 
o estudante deverá realizar novo Exame de Qualificação, no prazo de até de 45 dias, 
considerando também a decisão devidamente registrada em ata pela comissão 
examinadora e incorporando as sugestões feitas durante o exame.   



 

 
 

 

II. DO TEMPLATE DA QUALIFICAÇÃO  

 

II.1 O trabalho do exame de qualificação deve seguir seu template disponível no endereço 
eletrônico www.ppgec.catalao.ufg.br, que está em acordo com o item I.3 da presente 
resolução. 

II.2 O trabalho do exame de qualificação deve ter no máximo 40 (quarenta) páginas, a contar 
a partir da introdução. 

 

III - DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

III.1 O Exame de Qualificação será feito em sessão pública, podendo a participação dos 
avaliadores que integram a comissão examinadora ocorrer por meio de 
videoconferência, mediante solicitação do orientador à Coordenação do Programa de 
Pós-graduação, aprovação na CPG e registro específico na ata da sessão pública do 
exame. 

III.2 O Exame de Qualificação constará da apresentação oral do discente que deverá ter 
duração de quarenta minutos, com tolerância de cinco minutos para mais ou para 
menos, seguido da arguição pelos membros da banca. 

III.3 A aprovação ou reprovação deverá ser baseada em avaliação individual feita pelos 
membros da comissão examinadora, sendo considerado aprovado o discente que 
obtiver aprovação por maioria da comissão examinadora. Assim, o resultado do 
julgamento será expresso por uma das seguintes avaliações: 

I.aprovado; 

II.reprovado. 

III.4 No caso de reprovação, a comissão examinadora deverá emitir parecer 
consubstanciado justificando a decisão, que constará como anexo da ata da sessão 
pública.   

III.5 Da sessão de julgamento do Exame de Qualificação será lavrada uma ata que deverá 
ser assinada pelos membros da Banca Examinadora. 

 

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

IV.1. Os casos omissos serão apreciados e recomendados pela Comissão Administrativa e 
as decisões serão referendadas pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação 
(CPG-PPGEC). 

 
IV.2. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. 
 

 Catalão 28 de junho de 2019. 

 
Profa. Dra. Gabriela Rezende Fernandes 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 
 


