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Resolução nº 019/2017

Estabelece normas para a realização do
Exame de Qualificação do Programa de
Pós-graduação em Nutrição e Saúde
(PPGNUT) da Universidade Federal de
Goiás, e revoga a Resolução 011/2013.

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde
(CPGNUT), em reunião ordinária em 31/10/2017, tendo em vista o Regulamento do
Programa,

RESOLVE:

Art. 1º O Exame de Qualificação tem por objetivo verificar o andamento da
pesquisa que comporá o produto final e avaliar a maturidade acadêmico-científica do
estudante antes da defesa pública.

Art. 2º O Exame de Qualificação é obrigatório para todos os estudantes
regularmente matriculados no PPGNUT e deverá ser elaborado de acordo com as
diretrizes do orientador.

Art. 3° O Exame de Qualificação constará da apresentação oral do
trabalho de pesquisa diante de banca examinadora, com base no projeto de pesquisa ou
na versão preliminar elaborada conforme normas específicas do PPGNUT.

Art. 4º O Exame de Qualificação deverá ocorrer no período compreendido
entre o 12º (décimo segundo) e o 18º (décimo oitavo) mês contados a partir da primeira
matrícula no PPGNUT.

Art. 5º A banca examinadora do Exame de Qualificação deverá ser
aprovada pela CPGNUT e ser composta por 3 (três) membros titulares e 2 (dois)
suplentes, sendo presidida pelo orientador.

§ 1º Ao menos um membro da banca (e seu suplente) deverá ser externo
ao PPGNUT.

§ 2º Pelo menos um dos membros da banca do Exame de Qualificação
deverá compor a banca examinadora de defesa do produto final, salvo situações
excepcionais.

§ 3° Os professores convidados deverão ser indicados pelo orientador, em
comum acordo com o estudante.

Art. 6º O PPGNUT é responsável pelo convite formal aos docentes que
comporão a banca do Exame de Qualificação.

Parágrafo único. A lista de componentes da banca e demais informações
sobre o Exame de Qualificação deverão ser encaminhados à secretaria do PPGNUT, no
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máximo, 20 (vinte) dias antes da data prevista para o Exame de Qualificação, para as
devidas providências dos documentos necessários ao processo.

Art. 7º A apresentação oral do trabalho de pesquisa realizar-se-á em
sessão aberta, em tempo máximo de 20 (vinte) minutos, observada a tolerância de 10
(dez) minutos, seguida da arguição pelos membros da banca examinadora.

§ 1º Cada membro da banca examinadora terá no máximo 30 (trinta)
minutos para arguição do estudante, com base na forma e conteúdo apresentados
oralmente e no trabalho escrito. O estudante terá no máximo 20 (vinte) minutos para as
respostas e considerações para cada membro da banca.

§ 2º O resultado do julgamento do Exame de Qualificação será
comunicado imediatamente após a obtenção do veredicto final da banca, sob a condição
de Aprovado ou Reprovado.

§ 3º Nos casos de reprovação, a banca examinadora fará constar da Ata
da Qualificação os aspectos que inviabilizaram a aprovação, no todo ou em parte,
sugerindo as alterações necessárias.

§ 4º O estudante reprovado deverá realizar novo Exame de Qualificação,
uma única vez, decorrido o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de caráter eliminatório,
incorporando as sugestões da banca examinadora.

§ 5º Em caso de segunda reprovação no Exame de Qualificação, o
estudante será desligado do PPGNUT.

§ 6º O Exame de Qualificação poderá ser realizado em sessão fechada
caso o resultado da pesquisa for passível de proteção por patente.

§ 7º Da decisão da banca examinadora não caberão recursos.

Art. 8º A organização estrutural do trabalho escrito a ser apresentado para
o Exame de Qualificação deverá estar de acordo com a Resolução interna que trata da
apresentação do projeto de pesquisa e da versão preliminar do trabalho para qualificação
e do produto final do PPGNUT.

Art. 9º Os casos não contemplados na presente Resolução serão
deliberados pela CPGNUT.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Goiânia, 31 de outubro de 2017.

Profª Drª Maria Margareth Veloso Naves
Coordenadora

Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde/UFG

Profª Drª Cristiane Cominetti
Vice-Coordenadora

Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde/UFG


