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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 
 

RESOLUÇÃO PPGCTA N° 008, DE 27 DE SETEMBRO 2017  

 

Estabelece normas internas para solicitação de banca de 
defesa de dissertação ou tese e entrega dos documentos 
finais para homologação do título no Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás e 
revoga a Resolução PPGCTA Nº 005, de 08 de dezembro 
de 2006. 

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (PPGCTA) DA UFG, reunida 
em sessão plenária realizada em 27 de setembro de 2017, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto nos artigos 42 a 47, do Regulamento do PPGCTA e 
artigo 55 da Resolução CEPEC N° 1403/2016. 

 
RESOLVE: 

Art. 1° O aluno somente poderá solicitar a defesa do produto final, se cumprido 
as seguintes exigências:  

Solicitação formal do orientador para a defesa de dissertação ou tese dos alunos 
sob sua orientação, dirigida ao Coordenador do PPGCTA, protocolada na Secretaria do 
Programa, assinada tanto pelo orientador quanto pelo discente; 

 Aprovação em Exame de Qualificação; 

 Envio de (1) um artigo científico para periódico com Qualis Capes maior ou 
igual a B2 na área de Ciência de Alimentos para mestrando, e para doutorando o 
envio de (2) dois artigos científico por periódico com Qualis Capes na área de 
Ciência de Alimentos maior ou igual aos de classificação B2, com a anuência 
formal assinada pelo orientador,  

 Integralização dos créditos e atividades complementares exigidos pelo 
Programa. 
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Art. 2° Para formalização do pedido de defesa, o orientador deverá entregar:  

I. Ofício com 20 (vinte) dias de antecedência da data prevista para a defesa do 
produto final à coordenadoria contendo nomes da comissão examinadora, com 
respectivo endereço e-mail e postal de cada membro, sendo eles:  

 três (3) examinadores para Mestrado, incluindo o orientador ou 
coorintador, sendo no mínimo, um externo ao PPGCTA, 
preferencialmente externo à UFG; 

 cinco (5) examinadores para Doutorado, incluindo o orientador ou 
coorintador, sendo no mínimo, dois externos ao PPGCTA, 
preferencialmente externos à UFG. 

 As comissões examinadoras de Mestrado e Doutorado terão um 
examinador suplente interno e um suplente externo ao PPGCTA. 

 No caso da participação simultânea do orientador e coorientador as 
comissões passarão a ter 4 (quatro) membros para o mestrado e 6 (seis) 
membros para o doutorado. 

II. A versão impressa em número de 05 (cinco) exemplares para Mestrado e 07 
(sete) exemplares para Doutorado; além da versão em pdf e Word gravado em 
CD.  

 
III. Comprovante de envio de um artigo científico para Mestrado e dois para 

Doutorado em periódico considerado Qualis pela CAPES maior ou igual a B2 na 
área de Ciência de Alimentos. Não será aceito como artigo o depósito de patente.  

§1º - A coordenadoria poderá, a seu critério, acatar ou alterar a 
sugestão feita pelo orientador ou indicar uma nova Banca Examinadora, no prazo 
máximo de 15 dias. 

§2º - Os examinadores de que tratam os incisos I deste artigo 
deverão ser portadores do título de Doutor ou equivalente. 

Art. 3º Efetivada a defesa e, em caso de aprovação, o estudante terá um prazo de 
30 dias após a defesa para corrigir ou inserir, na versão eletrônica, modificações 
sugeridas pela Comissão Examinadora. Deverá entregar a coordenadoria do PPGCTA 
dois exemplares impressos do produto final, um para o orientador e um para o acervo do 
PPGCTA. Para os demais membros da banca versões digitalizadas.  

Art. 4° No caso de reprovação, a comissão examinadora deverá emitir parecer 
consubstanciado justificando a decisão, que constará como anexo da ata da sessão 
pública. 
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Art. 5° O formato e a estruturação da dissertação ou tese obedecerão às 
exigências estabelecidas nas Normas Internas do PPGCTA. 

Art. 6° Os casos omissos serão deliberados pela CPG.  

Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. 


