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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 01, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Dispõe sobre as normas para a realização de 

Exame de Qualificação pelos alunos 

regulares do Programa de Pós-Graduação 

em Zootecnia da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da Escola de Veterinária 

e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais, reunida em sessão plenária realizada em 25 de novembro de 2022, 

seguindo o que prevê a Resolução Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG 

vigente e o Regimento do PPGZ. 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º Estabelecer as normas para a realização de exame de qualificação pelos alunos 

regularmente matriculados perante o PPGZ. 

Parágrafo Único: As solicitações referentes ao exame de Qualificação, em nível de Mestrado e 

Doutorado serão analisadas pela Comissão Administrativa do PPGZ. 

 

Art. 2º Do exame de qualificação: 

§ 1º O exame de qualificação, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, 

consistirá   na pré-defesa do produto final.  

§ 2º O exame de qualificação é obrigatório para o nível de Mestrado e Doutorado. 

 

Art. 3º Com antecedência mínima de 30 dias da data para o exame de qualificação da dissertação 

ou tese os orientadores e seus orientados devem elaborar pedido formal pelo Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI) e em seguida encaminhar solicitação formal à Coordenação e Secretaria do 

PPGZ pelo e-mail institucional.  
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Art. 4º Para a admissão do pedido pela Secretaria do PPGZ será necessário encaminhar:  

I. o número do processo no sistema SEI, contendo o documento “Nomeação de 

banca” inserido e assinado pelo orientador;  

II. a ficha de cadastro de participantes externos à UFG (disponível no site do PPGZ) e 

de outras unidades acadêmicas da UFG, devidamente preenchida pelo 

professor/pesquisador convidado;  

III. uma (01) versão da dissertação ou tese em meio digital;  

IV. Histórico escolar atualizado com indicação de integralização dos créditos a serem 

cumpridos; 

V. Extrato do Registro do Projeto de Pesquisa no SIGAA. 

 

Art. 5º É de responsabilidade do(a) aluno(a) o encaminhamento da versão do produto final com a 

devida antecedência para cada membro da banca examinadora constituída. 

Art.6º A banca examinadora do exame de qualificação será composta por docentes/pesquisadores 

com titulação mínima de doutorado. 

§ 1º   A comissão examinadora, tanto para mestrado quanto para o doutorado, deverá 

ser composta por, no mínimo, três docentes/pesquisadores internos ou externos ao 

Programa e pelo menos um membro suplente. 

§ 2º Os integrantes da banca examinadora deverão ser titulados como doutores com no 

mínimo 24 (vinte quatro) meses da data da defesa a qual foi convidado. 

Art. 7º Dos procedimentos do exame de qualificação na data prevista: 

I. O(A) aluno(a) terá até 40 (quarenta) minutos para a apresentação do respectivo 

produto final e em seguida, cada membro da banca realizará a arguição ao(a) aluno(a); 

sendo recomendado o tempo de 20 minutos para cada integrante da banca e igual 

tempo para resposta do(a) aluno(a); 

II. Caberá a banca registrar em documento próprio as modificações sugeridas para o 

aperfeiçoamento do produto final e ao(a) aluno(a) o comprometimento em cumprir as 

respectivas adequações sugeridas; 

III. É de responsabilidade do(a) orientador(a) ou aluno(a) a observância dos documentos 

necessários ao ato da defesa do exame de qualificação. 
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Art.  8º O resultado do julgamento do exame de qualificação será expresso por uma das seguintes 

avaliações: Aprovado(a) ou Reprovado(a). 

Art. 9º O(A) aluno(a), em comum acordo com o (a) orientador(a), que protocolar na Secretaria 

do PPGZ, 02 (dois) artigos científicos oriundos do tema da tese ou dissertação em andamento 

com o aceite em periódico científico indexado classificado no Qualis-CAPES estrato “A” poderá 

ser dispensado do exame de qualificação. 

Art. 10º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela Coordenadoria 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Zootecnia. 

Art. 11º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela Coordenadoria. 

 

Goiânia, 25 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Heloisa Helena de Carvalho Mello 

Coordenadora 

 

 

 

Profa. Dra. Adriana Santana do Carmo 

Vice-Coordenadora 


