
 
 

RESOLUÇÃO Nº01/2017, de 09 de maio de 2017. 
 

Estabelece os critérios para o processo  
de qualificação dos alunos do Programa  
de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, 

                                                                                                                                         nível doutorado, 
                                                                                                                                                         e revoga a RESOLUÇÃO Nº01/2015,  

                                                                                                                                                                                                                    de 09 de junho de 2015. 
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL, no uso de suas atribuições legais com fundamento no art. 54 do 

Estatuto da UFMG e considerando a necessidade de estabelecimento de critérios para o processo de qualificação dos alunos de doutorado, 

previsto nas Normas Gerais da Pós-Graduação da UFMG, em regulamento próprio e conforme deliberado pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Biologia Vegetal em reunião realizada em 09/05/2017 resolve: 

Art. 1º - Revogar a resolução nº 01/2015 de 09 de junho de 2015. 

Art. 2º – O exame de qualificação deverá ser realizado até 32 (trinta e dois meses), contados do ingresso no Programa. 
 
Art. 3º – Para ser considerado apto a se submeter ao exame de qualificação, o aluno deverá protocolar na secretaria do Programa, com 
antecedência mínima de 30 dias da data prevista para o exame de qualificação, os seguintes documentos: 
 

I – Resumo expandido do projeto de tese ressaltando as etapas cumpridas, e a cumprir; 
 
II- Manuscrito de um dos capítulos da tese, formatado para a revista a qual será submetida; 
 
II – Formulário de indicação da Comissão Avaliadora composta por 3(três) membros, no qual deverá constar um membro externo ao 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal e à UFMG. Não poderão constar no formulário a indicação do orientador e 
coorientador (es), conforme Artigo 74 § 3º do regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal. No formulário 
deverá constar o status do manuscrito, se em revisão, submetido ou aceito para publicação, devidamente assinado pelo aluno e seu 
orientador. 

 
Art. 4º – A apresentação oral do manuscrito, com duração prevista entre 30 e 50 minutos, será feita em sessão pública, seguida de arguição 
oral pelos 3 (três) membros da banca também em sessão pública, conforme Artigo 74, § 1º do regulamento do Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Vegetal. 
 
Art. 5º – Após apresentação e defesa, a banca se reunirá em sessão fechada para emissão do parecer, podendo ser este: (1) aprovado e apto 
para defesa; (2) aprovado condicionado à revisão e reavaliação do manuscrito por um dos membros da banca; (3) reprovado. 
 
Art. 6º - O artigo apresentado no exame de qualificação deverá ser submetido para publicação até 120 dias após a aprovação no exame, desde 
que este prazo não ultrapasse o 36º mês de ingresso no Programa, requisito para que a qualificação seja homologada pelo Colegiado. 
 
Art 7º - O pedido de homologação do exame de qualificação deve ser encaminhado ao Colegiado acompanhado pelo comprovante de 
submissão do manuscrito com ciência do orientador. 
 
Art. 8º - Os casos omissos serão julgados pelo Colegiado. 
 
Art. 9º - A presente resolução é válida para todos os alunos matriculados no Programa nesta data. 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2017. 
 

Dra. Rosy Mary dos Santos Isaias 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal-ICB/UFMG 


