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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS – PPGCAMB 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2015 - PPGCAMB 
 

Regulamenta o exame de qualificação no 
âmbito do Programa de Pós-Graduação 
Strictu Sensu em Ciências Ambientais – 
PPGCAMB. 
 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, no uso de suas 

atribuições constantes no Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do 

Estado de Santa Catarina-UDESC (Resoluções Nº 013 e 033/2014 – CONSEPE). 

RESOLVE: 
 

Art. 1. Aprovar a presente Resolução que regulamenta os critérios para o exame de qualificação 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. 

Art. 2. O exame de qualificação obedecerá a Seção III, do capítulo III, do Regimento Geral da 
Pós-Graduação stricto sensu da UDESC – Resolução Nº 013/2014 – CONSEPE. 
 
Art. 3. O exame de qualificação constituir-se-á de apresentação oral e defesa do projeto da 
dissertação, na qual fiquem demonstradas a amplitude e a profundidade dos conhecimentos do 
pós-graduando, bem como de sua capacidade de condução do projeto e futura conclusão da 
dissertação.  
 
Art. 4. O exame de qualificação deverá ser efetuado no prazo máximo de 12 (doze) meses após 
a data do ingresso do aluno no Curso.  
 
Parágrafo único - Para o exame de qualificação deverão ser encaminhados à Secretaria do 

PPGCAMB os seguintes documentos: 

I. Solicitação do professor orientador, sugerindo a composição da comissão 

examinadora e data da realização do exame, com prazo mínimo de 30 dias de 

antecedência; 

II. Cópia do projeto de dissertação aprovada pelo professor orientador. 

Art. 5. O exame de qualificação será feito pela comissão examinadora designada pelo 
Coordenador do PPGCAMB, composta pelo professor orientador e mais 02 (dois) membros 
doutores. 
 
§ 1º Cabe ao professor orientador encaminhar aos membros da banca, cópia do projeto de 
dissertação de mestrado do acadêmico, elaborar ata da banca e encaminhar o resultado à 
Secretaria do Curso. 
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Art. 6. O exame de qualificação obedecerá às seguintes etapas e condições: 

I. Apresentação oral em sessão pública, com tempo mínimo de 20 e máximo de 30 

minutos, sobre o projeto de dissertação. 

II. Arguição da banca examinadora. 

Art. 7. Cada membro da comissão examinadora atribuirá o conceito APROVADO ou NÃO 

APROVADO, mediante a apresentação oral e defesa do projeto de dissertação, e o aluno será 

considerado APROVADO quando obtiver pelo menos dois conceitos APROVADO. 

§ 1º O aluno NÃO APROVADO no primeiro exame de qualificação realizará novo exame com 

todos os componentes da banca, em data a ser determinada pela comissão de exame de 

qualificação. 

§ 2º O aluno NÃO APROVADO no segundo exame de qualificação será desligado do Programa 

e receberá declaração das disciplinas cursadas. 

 
Art. 8. A presente resolução entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em 

contrário. 

Lages, 16 de julho de 2015. 

 

 

Flávio José Simioni 
Coordenador do PPGCAMB 

 


