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RESOLUÇÃO CPG N.05/2019 

 

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL DE MESTRADO 

PARA DOUTORADO 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Química, reunida em 

sessão realizada em 13 de dezembro de 2019, resolve: 
 

Art. 1- A mudança de nível de Mestrado para o curso de Doutorado deverá ser 

solicitada pelo orientador e acompanhada de seu parecer substanciado, no ato da 

solicitação do Exame de Qualificação de Mestrado do aluno interessado; 

 

§ 1º O aluno pleiteante deverá estar matriculado no curso a, no máximo, 18 

meses, na data da realização do exame de qualificação. 

§ 2º A CPG deverá deliberar sobre o pedido com base na análise do 

desempenho acadêmico do aluno e no parecer da Banca Examinadora do Exame de 

Qualificação; 

§ 3º O aluno beneficiado com a mudança de nível, terá o prazo máximo de 

três meses para defender sua dissertação de mestrado, contados a partir da data da 

seleção para a referida promoção (data da deliberação pela CPG), nos moldes 

estabelecidos pelo PPGQ para a conclusão do mestrado não antecipado. 

 

Art. 2 – Alunos pleiteantes que são bolsistas CAPES, ainda devem 

obrigatoriamente oberservar os seguintes: 

 

a) Ter sido ininterruptamente bolsitas CAPES por no mínimo12 meses; 

b) A PRPG enviará a CAPES, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data da ata de promoção para o doutorado, a lista dos bolsistas promovidos, para 

efeito de transformação da bolsa de mestrado para o doutorado. 

c) Alunos-bolsistas da CAPES, promovidos pelo PPGQ, terão suas bolsas 

complementadas para o nível de doutorado, por até quatro anos, a partir da referida 

promoção. 

d) O limite anual da concessão de bolsas CAPES/DS que implique na 

transformação do nível mestrado para o doutorado será de 20% do total do PPGQ, 

limitado a um número máximo de três (3) promoções anuais. 

 

Art. 3 – Alunos pleiteantes que não são bolsistas CAPES e desejam concorrer a 

uma bolsa de doutorado do programa, caso promovidos pela mudança de nível 

regida nesta norma interna, devem seguir Normas Internas para Concessão de 



Bolsas do PPGQ. 

 

Art. 4 - Durante a realização do Exame de Qualificação o candidato deverá 

apresentar os resultados obtidos até o momento, bem como o projeto que deverá ser 

desenvolvido no doutoramento; 

 

Art. 5 - A Banca do Exame de Qualificação, indicada pela Comissão 

Administrativa, deve emitir parecer sobre a mudança de nível, indicando se é 

favorável ou não à solicitação. O parecer da Banca Examinadora deverá considerar 

a relevância do projeto de pesquisa, bem como o desempenho do candidato no 

Exame de Qualificação; 

 

Art. 6 - Para a mudança de matrícula para o nível de Doutorado, o mestrando 

deverá ainda preencher os seguintes requisitos: 

 

a) Ter cumprido 16 créditos em disciplinas; 

b) Ter somente conceitos A ou B nas disciplinas cursadas; 

c) Ter um artigo aceito em revista com Qualis A na área de Química, 

relacionado ao trabalho de mestrado. 

 

Art. 7 - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

       Goiânia, 13 de dezembro de 2019. 

 

Prof. Dr. Felipe Terra Martins 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 
 

 

 


