
RESOLUÇÃO 03/2018 

 

Relativa às Normas Regulamentares do 

Exame de Qualificação do Curso de Pós-

Graduação em Zootecnia – Nível Doutorado. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições regulamentares, 

resolve editar a seguinte norma complementar que regulamenta o Exame de Qualificação 

do Curso de Pós-Graduação em Zootecnia – Nível Doutorado: 

 

Para admissão ao exame de qualificação, o estudante deverá atender as seguintes 

exigências: 

I. ter integralizado 48 créditos. 

II. ter seu projeto de tese aprovado. 

 

Compete ao Orientador decidir pelo modelo de Qualificação de Doutorado a ser 

apresentado pelo aluno, podendo optar pelo modelo de três monografias ou de artigo 

científico submetido. 

 

Art. 1º. O exame de qualificação poderá ser constituído da produção de três monografias, 

um seminário sobre as três monografias e arguição sobre o(s) tema(s) definidos 

pela Comissão, versando sobre a área de concentração e correlatas, no qual fiquem 

demonstradas a amplitude e a profundidade dos conhecimentos do candidato, bem 

como de sua capacidade crítica. 

§1º. O estudante deverá entregar três cópias de cada monografia até 30 dias antes 

da data da qualificação. 

 

Art. 2º.  O exame de qualificação poderá ser constituído com a apresentação de revisão e 

artigo científico oriundo de material da Tese, apresentado: 

§1º.  Revisão bibliográfica sobre o tema do(s) artigo(s) a serem apresentados; 

§2º. Artigo proveniente da Tese a ser defendida, submetido em periódicos de 

Qualis A1, A2 ou B1 (área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros), seja ele em português 

ou inglês (anexar comprovante de submissão e página do Qualis da CAPES constando 

Área e Qualis do periódico); 



§3º. Caso haja outro(s) trabalho(s), apresentar resultado(s) preliminar(es) ou 

andamento da pesquisa; 

 §4º. Referências bibliográficas utilizadas na revisão bibliográfica (Seguir normas 

do modelo atual do Programa).    

 §5º. O estudante deverá entregar três cópias da qualificação e documentação 

(Comprovante de submissão do artigo) até 15 dias antes da data da qualificação. 

 

Art. 3o. A Comissão Examinadora será indicada pelo Orientador, sendo composta 

por 3 (três) membros examinadores, doutores, com pelo menos um do Corpo Docente 

Permanente do Programa, sem a participação do orientador.  

 §1º. O presidente da Comissão será nomeado pelo Colegiado dentre os 

docentes do Programa, pertencentes ao Departamento de Zootecnia.  

 §2º. A impugnação de qualquer membro da Comissão poderá ser 

realizada pelo Colegiado, mediante exposição circunstanciada dos motivos, sendo 

necessária nova indicação por parte do Orientador ou por recomendação do Colegiado.   

 §3º. A solicitação de indicação da Comissão será feita pelo orientador, 

com pelo menos 60 dias de antecedência ao exame, podendo ser feita após a 

integralização dos créditos, a partir do segundo semestre do curso. 

 §4º.  A qualificação deverá ser realizada no prazo de até 33 (trinta e 

três) meses de curso. Em caso de reprovação o aluno terá até 90 dias para nova 

qualificação. O aluno que não contemplar o prazo estabelecido pelo Regulamento do 

Programa de Pós Graduação em Zootecnia será desligado do programa.   

 

Art. 4o. A apresentação pública da qualificação terá duração de até 60 minutos. 

 

Art. 5o. A arguição será realizada em sessão fechada, e cada examinador terá o 

prazo máximo de até 90 minutos para arguição.  

 §1º. É facultado ao orientador assistir a arguição sem direito a voz e voto.  

 §2º. Terminada a arguição, a Comissão Examinadora reunir-se-á, sem a 

presença do candidato e do orientador, para dar o parecer final.  

 §3º. Cada examinador expedirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), 

ponderando o material apresentado (escrito e apresentação), conhecimento do tema e a 

arguição. 

 

Art. 6º. Será considerado aprovado o candidato que obtiver média das notas 

atribuídas pelos membros da Comissão, igual ou superior a 6,0 (seis). 

 §1º.  No caso de insucesso, poderá o Colegiado, mediante proposta da 

Comissão Examinadora, estabelecer um prazo de até 90 dias, não excedendo o prazo de 

36 meses de ingresso no Curso, para realização de novo exame, perante a mesma banca, 

IMPRORROGÁVEIS.  



 §2º.  No caso de outro insucesso o candidato será desligado do Curso. 

 

Art. 7o. Os resultados parciais e final do Exame de Qualificação serão lançados 

em Ata própria que, após assinada por todos os membros da Comissão Examinadora, será 

imediatamente comunicada ao estudante e entregue à Secretaria do Curso. 

 

 Art. 8o. Solicitação de prorrogação de exame de qualificação, por motivo 

justificado, deverá ser realizada, no mínimo, 15 dias antes da data do exame. 

Art. 8º Os casos omissão serão apreciados pelo Colegiado do Programa. 

 Art. 9º Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Sala de Reuniões 

Belo Horizonte 07 de maio de 2019  

Ronald Kennedy Luz 

 

 

 


