
1  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 
 

 
RESOLUÇÃO CPG Nº 02/2019 

 

Estabelece normas internas para o 

acompanhamento discente e dispõem sobre 

os exames de qualificação em nível de 

mestrado e doutorado, e da defesa de 

dissertação de mestrado e tese de doutorado. 
 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) do IQ-UFG, 
reunida em sessão realizada em 28 de junhode 2019, resolve: 

 

Art. 1o. Do acompanhamento discente. 
 

§ 1º Os discentes do PPGQ, mestrado e doutorado, deverão apresentar 
obrigatoriamente o projeto de pesquisa na forma de seminário em até seis (06) meses do 
ingresso no Programa, na disciplina de Seminário I, mestrado, e Seminário II, doutorado. 

 

I - As disciplinas Seminário I e Seminário II integrarão o rol de disciplinas 
obrigatórias do Programa de Pós-Graduação deQuímica. 

II - As disciplinas de Seminários serão avaliadas por uma comissão 
constituída por quatro docentes do PPGQ, preferencialmente, um de cada grande área da 
Química. 

 

§ 2º Os discentes do PPGQ, mestrado e doutorado, deverão entregar 
anualmente na secretaria da pós-graduação um relatório de atividades. 

 
§ 3º Os prazos para entrega dos relatórios serão até o dia 28 de fevereiro para  

os ingressos no primeiro semestre e 31 de julho para os ingressos no segundo semestre. 
 

§ 4º O relatório de atividades deverá ser encaminhado a Comissão de Bolsas e 
Acompanhamaneto pelo orientador do(a) discente, que deverá avaliar o relatório e o 
desempenho acadêmico do(a) discente conforme modelo de formulário disponibilizado no site  
do PPGQ. 

I – Os relatórios de atividades serão encaminhados pela Comissão de Bolsas e 
Acompanhamaneto aos docentes do PPGQ para avaliação. 

II – A Comissão de bolsas e acompanhamento encaminhará por e-mail o parecer 
ao discente e ao seu orientador no prazo de 90 dias. 
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§ 5º O relatório de atividades deverá conter as seguintes informações: 

1) Disciplinas cursadas no período (incluir nome da disciplina, breve resumo do 

que aprendeu na disciplina, nota obtida), 2) Trabalhos publicados e/ou 

submetidos a periódicos indexados, resumos em congresso ou outros tipos de 

produção bibliográfica no período, 3) Descrição das atividades de pesquisa 

desenvolvidas no período, com ênfase na evolução da execução do projeto de 

pesquisa (introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, 

bibliografia), 4) Plano de atividades a serem desenvolvidas para o próximo 

período, 5) Avaliação do desempenho do(a) aluno(a) pelo orientador e 6) 

Avaliação da orientação a ser feita pelo(a)aluno(a) 

 
§ 6º A obrigatoriedade da entrega do relatório cessará apenas com a 

defesa da dissertação ou tese. 

I – O segundo relatório anual do mestrado será substituído pela 

dissertação e o quarto relatório anual do doutorado será substituído pelatese. 

II – Caso o discente, juntamente com seu orientador, solicite 

prorrogação de prazo para defesa, será devido relatório no momento do pedido 

de prorrogação deprazo. 

 
§7º No caso de reprovação do relatório de atividades o discente 

terá uma única nova oportunidade de refazê-lo no prazo máximo de 30 dias a 
contar danotificação. 

 
I - A reprovação por duas vezes do relatório de atividades 

resultará em desligamento do programa após a análise daCPG. 
 

Art. 2º O Exame de Qualificação, cujo objetivo é verificar o andamento 
da pesquisa que comporá o produto final e avaliar a maturidade acadêmico-
científica do estudante antes da defesa pública. 

§ 1º O Exame de Qualificação consistirá da defesa de uma 
monografia relativa ao seu trabalho de pesquisa e obedecerá aos seguintes 
critérios 

I. O discente deverá entregar à CPG três, para mestrado, e 
quatro exemplares, para doutorado, na Coordenadoria do 
PPGQ com no mínimo um dia de antecedência da reunião 
mensal da Comissão Administrativa, de documento escrito na 
forma de monografia, ou artigo, relatando seu trabalho de 
pesquisa e uma cópia digital. Os exemplares na forma de 
artigo deverão ser formatados segundo as normas da Revista 
para qual se pretende submeter ou a qual o artigo foi 
submetido a publicação. Tais normas deverão ser anexadas 
ao final do artigo. Os exemplares deverão ser entregues no 
ato da solicitação, sendo que o Exame de Qualificação deverá 
ocorrer no prazo mínimo de 20 (vinte) dias após a entrega da 
solicitação. A CPG encaminhará os exemplares para os 
Membros daBanca. 
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II. O Exame de Qualificação de Mestrado será realizado 
perante uma Banca Examinadora indicada pelo orientador e 
aprovada pela Comissão Administrativa, composta por dois 
doutores, além do orientador, sendo que ao orientador 
caberá a presidência. Para cada banca, deverão ser indicados 
pelo menos um suplente; 

 

III. A solicitação do Exame de Qualificação de Mestrado 
deverá ser feita pelo orientador no período entre a 
integralização dos créditos em disciplinas e até o décimo 
oitavo mês após a primeira matrícula no PPGQ, sendo que o 
formulário de solicitação deverá ser assinado tanto pelo 
orientador quanto pelo orientando (processo específico via 
SEI!), conforme orientações da PRPG; 

IV. O Exame de Qualificação de Doutorado será realizado 
perante uma Banca Examinadora indicada pelo orientador e 
aprovada pela Comissão Administrativa, composta por três 
doutores, além do orientador, sendo que ao orientador 
caberá a presidência. Para cada banca, deverão ser indicados 
pelo menos dois suplentes; 

V. A solicitação do exame de qualificação de doutorado 
deverá ser feita pelo orientador no período entre a 
integralização dos créditos em disciplinas e até o trigésimo 
mês após a primeira matrícula no PPGQ, sendo que o 
formulário de solicitação deverá ser assinado tanto pelo 
orientador quanto pelo orientando (processo específico via 
SEI!), conforme orientações da PRPG; 

VI. Na hipótese de co-orientadores virem a participar das 
comissões avaliadoras dos Exames de Qualificação de 
Mestrado e Doutorado, esses não serão considerados para 
efeito de integralização do número mínimo de membros 
previstos nos incisos II e IV desteparágrafo; 

VII. O candidato terá até trinta (30) minutos para 
apresentação oral do exame de qualificação. 

VIII. Será considerado aprovado no Exame de Qualificação o 
estudante que obtiver aprovação por maioria da comissão 
examinadora. 

IX. Em caso de reprovação, o estudante deverá realizar novo 
Exame de Qualificação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
considerando também a decisão devidamente registrada em 
ata pela comissãoexaminadora. 

X. O estudante reprovado por duas vezes no Exame de 
Qualificação será desligado doPrograma. 

 

Art. 3º. A tese, no curso de Doutorado, e a dissertação, no curso de 
Mestrado, constituirão o produto final, devendo ser defendidas em seção pública. 

§ 1º A tese ou a dissertação consistirão de uma monografia 
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relativa ao seu trabalho de pesquisa e obedecerão aos seguintes critérios: 

I. As bancas de defesa de mestrado e doutorado só serão 
designadas pela Comissão Administrativa mediante processo 
específico no SEI!, com o formulário devidamente assinado 
pelo orientador e orientando (incisos III e V deste artigo) e 
entrega, na secretaria do PPGQ, de versão eletrônica e dos 
exemplares impressos destinados aos membros da banca 
examinadora (cinco cópias para doutorado e tês cópias para 
mestrado, além de uma cópia adicional no caso de co-
orientação), com no mínimo um dia de antecedência da 
reunião mensal da Comissão Adminsitrativa. No caso de 
bancas de defesa de doutorado deverá também ser entregue 
comprovante de aceite de publicação de artigo em revista 
científica com corpo editorial, Qualis A ou no mínimo B3 na 
área da Química ou de patente depositada pela UFG, ambos 
devem envolver o trabalho desenvolvido pelo discente. 

II. A defesa de Mestrado será realizado perante uma Banca 
Examinadora indicada pelo orientador e aprovada pela 
Comissão Administrativa, composta por dois doutores, além 
do orientador, sendo que ao orientador caberá a presidência. 
Além do orientador, um dos membros da Banca Examinadora 
deverá ter participado do Exame de Qualificação. Para cada 
banca, deverão ser indicados pelo menos oito membros para 
a seleção pela Comissão Administrativa; 

III. A solicitação de defesa de Mestrado deverá ser feita pelo 
orientador no período entre a defesa do exame de 
qualificação e até o vigésimo quarto mês após a primeira 
matrícula no PPGQ, sendo que o formulário de solicitação 
deverá ser assinado tanto pelo orientador quanto pelo 
orientando (processo específico via SEI!), conforme 
orientações da PRPG; 

IV. A defesa de doutorado será realizado perante uma Banca 
Examinadora indicada pelo orientador e aprovada pela 
Comissão Administrativa, composta por quatro doutores, 
além do orientador, sendo que ao orientador caberá a 
presidência. Além do orientador, um dos membros da Banca 
Eaxminadora deverá ter participado do Exame de 
Qualificação. Para cada banca, deverão ser indicados pelo 
menos oito membros para a seleção pela Comissão 
Administrativa; 

V. A solicitação de defesa de doutorado deverá ser feita pelo 
orientador no período entre a defesa do exame de 
qualificação e até o quadragésimo oitavo mês após a primeira 
matrícula no PPGQ, sendo que o formulário de solicitação 
deverá ser assinado tanto pelo orientador quanto pelo 
orientando (processo específico via SEI!), conforme 
orientações da PRPG;  

VI. Na hipótese de co-orientadores virem a participar das 
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comissões avaliadoras das defesa de Mestrado e Doutorado, 
esses não serão considerados para efeito de integralização do 
número mínimo de membros previstos nos incisos II e IV 
deste parágrafo; 

VII. O candidato terá até cinquenta (50) minutos para 
apresentação oral do defesa de tese ou dissertação;  

VIII. Será considerado aprovado na defesa de tese ou 
dissertação o estudante que obtiver aprovação por maioria 
da comissão examinadora; 

IX. As defesas de mestrado e doutorado devem ser 
agendadas obedecendo o prazo mínimo de 20 dias a partir da 
data da designação da banca pela Comissão administrativa 
(data da reunião).  Este é o prazo mínimo para que a 
Coordenadoria envie os ofícios e documentos da tese e 
dissertaçãopara os membros da banca, solicite passagens, 
prepare toda a documentação para qualificação/defesa, 
reserve auditório, etc.  Este será o prazo mínimo, 
independente da necessidade ou não de aquisição de 
passagens aéreas. 

XI. Versões revisadas de teses e dissertações, decorrentes de 
sugestões da comissão examinadora, deverão conter termo 
de ciência assinado pelo Orientador e Co-Orietandor. 

 

Art. 4º. Os casos omissos serão discutidos por esta Coordenadoria, 
amparada pelo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química 
(Resolução CEPEC No 1456/2017) e pelo Regulamento Geral dos Programas de 
Pós-Graduação da UFG (Resolução CEPEC Nº 1403/2016). 

Art. 5º. Esta Normativa entra em vigor na data de sua aprovação. 
 
 
 

Goiânia, 28 de junho de 2019 . 


