
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO 

RESOLUÇÃO 03/2014 PPGCS 

 

Regulamenta o exame de qualificação 
no âmbito do Programa de Pós-
graduação em Ciência do Solo - 
PPGCS. 

 
 
O colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo, no uso das suas atribuições 
constantes no Regimento Geral dos cursos de pós-graduação da UDESC (Resoluções 013 e 
033/2014 CONSEPE/UDESC), 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar a presente Resolução que regulamenta os critérios para o exame de 
qualificação no âmbito do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo. 
 
Art. 2º O Exame de qualificação de doutorado constituir-se-á de provas escrita e oral, versando 
sobre conteúdos gerais e da tese, no qual fiquem demonstrados os conhecimentos do 
candidato, bem como a sua capacidade crítica.  
 
Art. 3º O prazo máximo para inscrição e realização do Exame de Qualificação segue o disposto 
no parágrafo 3o, do artigo 56 do Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
 
Parágrafo único - Para o Exame de Qualificação deverão ter sido cumpridos os seguintes 
requisitos: 

I – Atendimento do artigo 46 do Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; 
II – Conclusão de pelo menos 75% dos créditos exigidos pelo Programa; 
III - Ter desempenho acadêmico com conceito médio ponderado pelo número de créditos 
igual ou superior a B.  

 
Art. 4º O Exame de Qualificação será feito pela Comissão Examinadora composta pelo 
orientador e 03 (três) membros doutores, sendo, um deles, externo ao quadro da UDESC. 
Deverá ser indicado também um membro suplente. 
 
§ 1º A indicação da Comissão Examinadora e das datas dos exames escrito e oral, deverá ser 
feita através de ofício à Secretaria do PPGCS pelo orientador do acadêmico com pelo menos 
30 dias de antecedência ao início das provas e homologada pelo Coordenador do Programa. 
 
§ 2º Cabe ao orientador do candidato encaminhar aos membros da comissão examinadora, 
com pelo menos 20 dias de antecedência ao início das provas, cópias do histórico escolar do 
candidato, do plano de estudos, do projeto de tese aprovado no PPGCS e do relatório de 
pesquisa e de atividades realizadas. 
 
Art. 5º O Exame de Qualificação obedecerá às seguintes condições: 
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I - Cada componente da Comissão aplicará uma prova escrita versando sobre conteúdos 
gerais e da tese, conferindo conceito aprovado ou não aprovado.  
II - O aluno reprovado na prova escrita realizará nova prova escrita em data a ser 
determinada pela Comissão examinadora. 
III – Após a aprovação na prova escrita o aluno deverá submeter-se à prova oral num 
prazo de até quinze dias. 
IV – A prova oral constará de questionamentos sobre conteúdos gerais e da tese. 
V – O aluno reprovado na prova oral realizará nova prova oral com todos os componentes 
da banca, em data a ser determinada pela Comissão examinadora. 
VI – Será aprovado no Exame de Qualificação, o aluno considerado apto por todos os 
componentes da Comissão examinadora. 
VII – Será considerado reprovado no Exame de Qualificação e desligado do Programa o 
aluno que for reprovado em duas provas escritas ou em duas provas orais. 

 
Art. 6° Para o Curso de Mestrado não será realizado exame de qualificação, sendo necessária 
a apresentação de relatório das atividades previstas no plano de estudos, aprovado pelo 
Comitê de orientação num prazo de 13 meses após a admissão no curso. 
 
Art. 7° Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência do Solo da UDESC. 
 
Art. 8o Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Lages, 11 de novembro de 2014. 
 
Álvaro Luiz Mafra 
Coordenador do PPGCS 


