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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 

 

 

NORMA INTERNA nº 01/2023 

 

Regulamenta o acompanhamento das atividades de 

pesquisa do(a)s discentes e normatiza o exame geral de 

qualificação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

& Evolução da Universidade Federal de Goiás.  

 

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação (CPG) em Ecologia e Evolução da UFG, em 

reunião realizada em 03 de março de 2023, 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Definir as normas e critérios para o acompanhamento das atividades de pesquisa do(a)s 

discentes e do exame geral de qualificação no âmbito do PPG em Ecologia e Evolução da UFG, 

conforme resoluções CEPEC/UFG 1403 e CEPEC/UFG 1475.  

 

 

Capítulo I 

 

Do acompanhamento das Atividades de Pesquisa 

 

Art. 2º. Os projetos de pesquisa das dissertações e teses serão enviados à coordenação seis meses 

após o ingresso no Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução e apresentados oralmente 

em data e formato definidos pela coordenação. 

Art. 3º. O acompanhamento das atividades de pesquisa será realizado anualmente por meio de 

relatório escrito e parecer enviados à coordenação do PPG em data pré-definida, seguindo a linha do 

tempo definida no Anexo I desta norma interna. Os procedimentos de envio dos relatórios e dos 

pareceres serão definidos pela coordenação. 
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Art. 4º. O primeiro relatório (Relatório I) será enviado 12 meses após o ingresso no PPG. O último 

relatório, a ser entregue com 23 meses de curso para discentes de mestrado e 47 meses para discentes 

de Doutorado, não será necessário caso o(a) discente já tenha solicitado a defesa de sua dissertação 

ou tese. 

Art. 5º. Os relatórios do(a)s discentes serão enviados para a coordenação e orientadores, que deverão 

designar docente ou pesquisador(a) com título de Doutor, pertencente ou não ao corpo docente do 

PPG (incluindo o(a) próprio(a) orientador(a)), para avaliação técnico-científica do relatório. O 

resultado dessa avaliação, nos moldes de um parecer (Anexo II), deverá ser encaminhado pelo(a)s 

orientadore(a)s à coordenação, até 30 dias após a entrega do relatório. 

Parágrafo único – A expectativa mínima de cada relatório está descrita no Anexo III. 

Art. 6º. Os relatórios serão avaliados e classificados como “Recomendado”, “Recomendado com 

advertências” ou “Não recomendado”.  

 §1. Caso o relatório seja classificado como “Recomendado com advertências”, o(a) discente 

deverá enviar à coordenação, no prazo de 10 dias, uma carta respondendo aos problemas 

apontados no parecer e propondo soluções para resolvê-los, de comum acordo com o(a) 

orientador(a), a serem apresentadas no relatório seguinte; 

 §2. Caso o relatório seja classificado como “Não recomendado”, o(a) discente deverá refazer 

o relatório e o(a) orientador(a) terá até três meses para encaminhar à coordenação um novo 

parecer, feito pelo mesmo relator, com a análise do relatório reformulado; 

 §3. Duas reprovações do mesmo relatório ou reprovações em dois relatórios consecutivos 

serão consideradas como indicador de desempenho insuficiente do(a) discente, cabendo ao 

orientador(a) decidir se encaminhará à coordenação do PPG solicitação de desligamento do(a) 

discente a ser avaliada pela CPG, de acordo com o item VIII do Art. 39 da Resolução CEPEC 

1475, ou se justificará formalmente a sua manutenção no quadro de discentes. 

Art. 7º. A coordenação enviará um relatório sobre as avaliações dos relatórios do(a)s discentes a cada 

período à Comissão de Acompanhamento e Bolsas do PPG, conforme Inciso VII e § 2º. do Art. 5º. 

do Regulamento Interno do PPG em Ecologia e Evolução da UFG (Resolução CEPEC 1475). 

Art. 8º. Discentes de Doutorado deverão realizar uma apresentação oral do Segundo relatório 

(relatório II) em um seminário de “Meio-Termo”, organizado pela coordenação do PPG. 
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Art. 9º. Solicitações de prorrogação do prazo final de defesa da dissertação ou tese serão avaliadas 

pela coordenação e Comissão de Acompanhamento e Bolsas do PPG, mediante a entrega do relatório 

final de atividades (Relatório IV para o doutorado e Relatório II para mestrado).  

 

 

Capítulo II 

Do Exame de Qualificação 

Art. 10º. O Exame de Qualificação ocorrerá, para o mestrado, entre o 18º e 21º mês após o ingresso 

no curso e, para o Doutorado, entre o 36º e 42º mês após o ingresso, de acordo com a linha do tempo 

definida no Anexo I desta norma. 

Parágrafo único – O Exame de Qualificação do Doutorado poderá ser antecipado, 

considerando a possibilidade de estágio no exterior no programa PDSE e similares, bem como 

para permitir a finalização antecipada do Doutorado. 

Art. 11º. Os procedimentos para a realização do Exame de Qualificação serão iniciados pelo menos 

15 dias antes da data proposta pelo(a) orientador(a) e discente para a sua realização, mediante envio 

de formulário à secretaria do PPG, que dará início aos trâmites administrativos. 

Art. 12º. A banca do Exame de Qualificação será composta pelo(a) orientador(a) (na qualidade de 

presidente da banca) e dois (2) doutores definidos pelo orientador, sendo indicados também 2 

suplentes, pertencentes ou não ao corpo docente do PPG. 

 Parágrafo único – Cada membro da banca terá até trinta (30) minutos para sua arguição. 

Art. 13º. Para o Mestrado, o Exame de Qualificação consistirá na apresentação oral e na análise de 

uma versão preliminar da dissertação encaminhada à banca examinadora, onde devem constar os 

progressos em relação ao material apresentado no primeiro relatório (Relatório I), definindo 

claramente a possibilidade de defesa da dissertação até o prazo final de 24 meses. 
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Art. 14º. Para o Exame de Qualificação do Doutorado, o(a) discente deverá apresentar (i) um 

manuscrito relacionado ao tema geral da tese e (ii) o Relatório III de Atividades. Durante a defesa, 

o(a) discente deverá demonstrar maturidade, autonomia e capacidade de análise crítica, considerando 

o material apresentado. 

§ 1º O tema do manuscrito será definido em comum acordo entre discente e orientador(a); 

§ 2º O manuscrito da qualificação poderá ser redigido em uma das seguintes formas: ensaio, artigo 

de revisão, artigo de divulgação científica ou artigo de opinião ou perspectiva, e poderá fazer parte 

da tese, a critério do(a) orientador(a) e discente;  

§ 3º O Relatório III, a ser discutido no Exame de Qualificação, deverá demonstrar o desenvolvimento 

geral da tese de Doutorado, bem como a possibilidade de defesa até o prazo final de 48 meses; 

§ 4º Caso haja uma antecipação do Exame de Qualificação prevista no artigo 12º, o Relatório III 

poderá ser substituído pelo Relatório II.  

Art. 15º. No caso de reprovação, o(a) discente terá um prazo máximo de três (3) meses para realizar 

novo Exame de Qualificação, sendo desligado do PPG caso ocorra uma segunda reprovação, 

conforme item V do Art. 39 da Resolução CEPEC 1475. 

 

 

Capítulo III 

Das Disposições Finais 

Art. 16º. Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão de Acompanhamento e Bolsas do PPG.  

Art. 17º. Esta Norma Interna entra em vigor a partir de data de aprovação pela CPG do programa.  

 

 

Prof. Dr. José Alexandre Felizola Diniz Filho 

Coordenador PPG Ecologia & Evolução 
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Anexo I 

Principais eventos de acompanhamento das atividades discentes e qualificação ao longo do Mestrado e Doutorado 

 

 



Anexo II 

 

 

Exemplo de questionário de acompanhamento discente – PPG em Ecologia & Evolução 

 

Data: 

Nome (avaliador(a)): 

Nome do discente: 

Nível: 

Ano de ingresso do(a) discente: 

 

 

1. Parecer conclusivo: 

 
( ) Recomendado 

( ) Recomendado com advertências   

( ) Não Recomendado 

 

2. Encaminhou sugestões e comentários sobre o relatório em arquivo separado? 

 

 

3. O relatório atual integrou adequadamente as recomendações relativas ao relatório anterior? 

 

 

 

4. A seção de Introdução do relatório contextualiza adequadamente o trabalho de dissertação ou tese 

que está sendo desenvolvido? 

 

 

 

5. A hipótese (questionamento ou objetivo geral do trabalho) está claramente especificada? 

 

 

 

6. A seção de Métodos detalha adequadamente os métodos de coleta (quando for o caso) e análises 

(previstas) dos dados? 

 

 

 

7. A seção Resultados (figuras, tabelas, etc.) estão apresentados claramente? 

 

 

 

8. O relatório já apresenta uma seção de Discussão?  
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Anexo III 

Evolução mínima esperada dos relatórios: orientações gerais que devem ser encaminhadas para 

os(as) avaliadores(as) dos relatórios desenvolvidos pelo corpo discente  

 

 

MESTRADO 

 

Relatório I - espera-se que a seção de Introdução demonstre da melhor forma possível o contexto 

ecológico/evolutivo e os objetivos do trabalho, bem como os principais Métodos que serão ou estão 

sendo utilizados. 

 

Qualificação – espera-se que o discente já apresente, além do apresentado anteriormente no primeiro 

relatório (Relatório I), os principais Resultados e uma seção preliminar da Discussão.  

 

Relatório II – será exigido apenas no caso de solicitação de prorrogação e já deverá apresentar uma 

versão preliminar da dissertação completa, bem como um planejamento das atividades que demonstre 

a viabilidade de finalizar o trabalho no tempo solicitado de prorrogação; 

 

 

DOUTORADO 

 

Relatório I – espera-se que a seção de Introdução demonstre da melhor forma possível o contexto 

ecológico/evolutivo e os objetivos do trabalho, bem como a estruturação inicial da tese em termos 

dos capítulos que serão desenvolvidos. Espera-se também que os resultados preliminares do primeiro 

capítulo já sejam apresentados. Caso o relatório não apresente uma seção com resultados prévios, em 

função da necessidade de trabalho de campo e/ou experimental mais extenso que será a base da tese, 

que uma justificativa seja apresentada, bem como uma expectativa de quando eles serão obtidos.  

 

Relatório II – espera-se que pelo menos um capítulo da tese esteja concluído (seções de Introdução, 

Métodos, Resultados e Discussão).  

 

Relatório III – espera-se que um segundo capítulo da tese esteja concluído (seções de Introdução, 

Métodos, Resultados e Discussão), bem como um plano geral para a finalização da tese com três 

capítulos. 

 

Qualificação – ver Art. 14 da norma interna. 

 

Relatório IV – será exigido apenas no caso de solicitação de prorrogação e já deverá apresentar uma 

versão preliminar da tese completa, com 3 capítulos, bem como um planejamento das atividades que 

demonstre a viabilidade de finalizar o trabalho no tempo solicitado de prorrogação; 

 

 


