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RESOLUÇÃO	03	–	CPG	Artes	da	Cena	
	
	

Estabelece	 critérios	 e	 regras específicas 
para realização do exame de qualificação no 
âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Artes da Cena da Universidade Federal de 
Goiás, em conformidade com a Resolução 
CEPEC 1403/2016 e a Resolução CEPEC 
1628/2019.	
	
	

Art.	1o	–	O exame de qualificação visa verificar o andamento da pesquisa e avaliar a 
maturidade acadêmico-científica do estudante antes da defesa pública a partir da 
apresentação de trabalho escrito e de exposição oral dos resultados parciais da 
pesquisa.		
	
Art.	 2o	 –	O exame de qualificação deverá ocorrer a partir de doze (12) meses, não 
ultrapassando o prazo máximo de 22 meses, para o Mestrado.	
	
Art.	 3o	–	A banca examinadora do exame de qualificação deverá ser composta pelo 
orientador da pesquisa e mais três docentes/pesquisadores internos ou externos ao 
Programa, sendo um deles membro suplente, com aprovação da composição dessa 
banca pela CPG.	
	
Art.	 4o	 –	 O orientador deve encaminhar, via processo no SEI, o formulário de 
solicitação do Exame de Qualificação à Coordenação, informando: o nome do 
orientando, o título do trabalho, a composição da banca, com professores titulares e 
suplente, a data do exame e demais informações que o formulário solicite, com prazo 
mínimo de 30 dias antes da realização da banca.	
	
Art.	 5o	 –	O estudante deve disponibilizar o trabalho para a banca examinadora em 
formato digital ou impresso, com cópia para Secretaria até vinte (20) dias antes do 
exame.	
	
Art.	6o	–	O texto do trabalho submetido ao Exame de Qualificação deverá conter, no 
mínimo: introdução, primeira seção (capítulo) e cronograma para o desenvolvimento 
das etapas seguintes, acompanhado de um esboço da proposta das seções (capítulos) 
subsequentes.	
	
Art.	 7o	 –	 O	 estudante	 também	 deverá	 submeter	 um	 Memorial descritivo das 
disciplinas cursadas e atividades complementares  (descritas no art. 33 da resolução 
CEPEC 1628/2019) já realizadas até o momento da qualificação.	
	
Art.	8o	–	O resultado do exame de qualificação será: aprovado ou reprovado.	
	
Art.	 9o	 –	 No caso de reprovação, o estudante deverá realizar novo exame de 
qualificação em até 60 (sessenta dias), incorporando as sugestões da comissão 
examinadora, conforme determinação do Regulamento do Programa. 
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Art.	 10o	 –	A reprovação no segundo exame de qualificação acarretará no imediato 
desligamento do estudante do Programa. 
 
Art.	 11o	 –	No caso de reprovação no segundo exame de qualificação, a comissão 
examinadora deverá emitir parecer consubstanciado justificando a decisão, que 
constará como anexo da ata da sessão pública. 
 
Art.	12o	–	Esta resolução entra em vigor na presente data. 
	
	
	

Goiânia,	04	de	novembro	de	2020.	
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