
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL – ICA/UFMG  

 

PROVIDÊNCIAS PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 
 1- O discente deve realizar o exame de qualificação até, no máximo, 24 meses 

após o ingresso no curso de Doutorado e ter obtido 60% do total de créditos 
exigidos. É obrigatório que o aluno tenha em seu Histórico Escolar a 
comprovação de proficiência em língua estrangeira. 

2- Encaminhar Formulário de Solicitação de Exame de qualificação, assinado 
pelo orientador, com indicação de cinco nomes como sugestão para 
composição da Comissão Examinadora, dos quais dois deverão ser externos 
ao Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 

3- Ao solicitar o Exame, o doutorando deverá encaminhar a Secretaria com no 
mínimo, 30 dias de antecedência: 
a) Comprovante de obtenção de 60% dos créditos exigidos; 
b) Comprovante de proficiência em língua estrangeira; 
c) Relatório do projeto de tese com resultados parciais e indicativos de 
exequibilidade até o prazo estipulado para defesa do Doutorado (03 cópias 
impressas encadernadas e uma cópia digitalizada em pdf para o e-mail 
pcaa@ica.umg.br); 
d) Artigo científico originado do projeto de tese, já publicado, com DOI, ou 
com comprovante de aceite final para publicação, somente para aqueles 
que optarão pela substituição da prova escrita. 

Obs.: Caso seja necessária a compra de passagens e pagamento de diárias ao(s) 
participante(s) externo(s) da Comissão Examinadora, a solicitação deverá ser 
entregue na Secretaria da Pós-graduação com antedecência mínima de 20 dias à 
viagem. 
Os procedimentos das etapas do exame de qualificação serão organizados pela 
Comissão Examinadora, indicada pelo Colegiado de Pós-graduação, constituída 
por três membros titulares e dois suplentes. É vedada a presença do orientador na 
etapa de arguição do candidato. 

4- A preparação do local para a realização da defesa é de responsabilidade 
do doutorando. 

5- Para maiores informações, favor consultar o Regulamento do Curso de 
Mestrado em Produção Vegetal e a Resolução 004/2018, que estabelece 
normas e prazos para a solicitação e realização de exame de qualificação 
dos discentes de doutorado do PPG em Produção Vegetal da UFMG, disponível na página web do programa: 
<https://www.ica.ufmg.br/?posgraduacao=doutorado-em-producao-vegetal>                             
(menu Normas e Formulários). 

 


