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Resolução Nº 002/2022, de 10 de junho de 2022. 

 

Estabelece normas e prazos para a 

solicitação e realização de Exame de 

qualificação dos discentes de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal da UFMG. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, R E S O L V E:  

 

Art. 1º Nos termos da resolução complementar 002/2017 de 04 de julho de 2017 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, os discentes de doutorado 

deverão, para efeitos de conclusão de curso, submeter-se ao exame de qualificação. 

 

Art. 2º Nos termos do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal, o discente de Doutorado deverá submeter-se, num prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) meses após a matrícula inicial, ao Exame de Qualificação, que 

avaliará a amplitude, a profundidade e a maturidade de seus conhecimentos na área 

de pesquisa de seu projeto de tese, bem como sua capacidade crítica. 

 

Art. 3º Para ser admitido ao Exame de Qualificação o estudante deverá: 

I – Ter obtido 60% do total de créditos exigidos; 

II – Ter comprovado proficiência em língua estrangeira; 

III – Apresentar um relatório do projeto de tese em andamento contendo os 

elementos: título, introdução, justificativa, objetivos, metodologia, resultados, 

discussão, cronograma, sumário e bibliografia. 

 

Art. 4º A solicitação do Exame de Qualificação e os documentos devem ser 

encaminhados ao Colegiado do Programa pelo orientador, com antecedência 

mínima de 30 dias da data prevista para o Exame, observado o prazo máximo para 

realização do Exame de qualificação de acordo com o Artigo 2º desta Resolução. 
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Parágrafo único. No documento de solicitação do Exame de Qualificação, o 

orientador deverá indicar cinco nomes como sugestão para composição da 

Comissão Examinadora. 

 

Art. 5º O estudante será examinado por uma Comissão Examinadora de professores 

ou pesquisadores, sendo três titulares e dois suplentes, indicados pelo Colegiado, 

dos quais dois dos membros deverão ser externos ao Programa de Pós-Graduação 

em Produção Vegetal.  

Parágrafo único. É vedada a presença do orientador na etapa de arguição do 

candidato. 

 

Art. 6º O Exame de Qualificação constará de duas etapas: 

 I – A primeira etapa constará de uma avaliação escrita que deverá abordar 

conceitos gerais da área de Produção Vegetal e específicos do projeto de tese, 

a ser elaborada pela Comissão Examinadora. O discente poderá optar, em 

substituição à prova escrita, pela entrega de um artigo científico originado do 

projeto de tese, já publicado, com DOI, ou em prova tipográfica; 

II – A segunda etapa constará de uma apresentação oral obrigatória sobre o 

desenvolvimento e resultados do projeto de tese, com posterior arguição do 

candidato pela Comissão Examinadora sobre à prova escrita ou artigo cientifico 

da primeira etapa e sobre o relatório do projeto de tese em desenvolvimento. 

 

Parágrafo único. O artigo será aceito como substituição a prova escrita, desde 

que o mesmo seja aprovado em periódico indexado ao Institute for Scientific 

Information (ISI)  e publicado no Journal of Citation Reports (JCR) com um fator 

de impacto mínimo de 0,500.  

 

Art. 7º Será considerado aprovado no Exame de Qualificação o estudante que 

obtiver a aprovação unânime de todos os membros da Comissão Examinadora nas 

duas etapas de avaliação. 

Parágrafo único. Ao final das duas etapas do Exame de Qualificação, a 

Comissão Examinadora emitirá o parecer com uma das seguintes opções:  

I – Aprovado; 
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II – Reprovado. 

 

Art. 8º No caso de insucesso no Exame de Qualificação, o discente deverá 

submeter-se a novo exame, no prazo máximo de 6 (seis) meses após o primeiro 

exame. 

 

Art. 9º O estudante de Doutorado que não for aprovado no segundo Exame de 

Qualificação será excluído do curso. 

 Parágrafo único. Casos excepcionais serão avaliados pelo Colegiado, 

respeitando o limite máximo de 36 meses após o ingresso no Curso. 

 

Art. 10 Casos omissos a esta resolução serão analisados pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 

 

Art. 11 Ficam revogadas disposições contrárias, em especial a Res. 04/2018. 

 

 

Montes Claros, 10 de junho de 2022. 

Professora – Silvia Nietsche Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal 

Resolução aprovada na reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Produção Vegetal, realizada em 10 de junho de 2022. 

 

 

 


