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NORMATIVA 003/2017 

 

Dispõe sobre os exames e bancas de qualificação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe 

a Resolução n°. 013/2014 – CONSEPE, Regimento Geral da Pós-Graduação Strictu Sensu da 

UDESC, RESOLVE:  

 

APROVAR  critérios e procedimentos para os Exames e bancas  de Qualificação  do mestrado e do 

doutorado  

 

§1° A solicitação de agendamento do Exame de Qualificação será realizada pelo orientador por meio 

de formulário próprio endereçado ao Colegiado do PPGE com a ciência do orientando. 

§2° O mestrando deve qualificar seu projeto no máximo em até 3 (três) semestres  contados a partir 

do semestre da matrícula  inicial no Curso. 

§3° O doutorando deve qualificar seu projeto no máximo em 4 (quatro) semestres contados a partir 

do semestre da matrícula inicial no Curso. 

§4° A banca do Exame de Qualificação do mestrado deve ser composta por pelo menos 3 (três) 

doutores e será presidida pelo orientador. 

§5° A banca do Exame de Qualificação do doutorado deve ser composta por pelo menos  3 (três) 

doutores, sendo um  membro externo à UDESC, e será presidida pelo orientador. 

§6° A prorrogação do prazo, tanto para mestrado quanto para doutorado, será decidida pelo 

Colegiado do PPGE mediante justificativa bem fundamentada por parte do orientador que deve 

encaminhar o pedido até a última reunião ordinária do Colegiado do PPGE antes do vencimento do 

prazo. 

§7° Não há pré-requisitos para o agendamento dos Exames de Qualificação. 

§8° Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGE. 

 

Florianópolis, 06 de junho de 2017. 

 

Ademilde Silveira Sartori 

Coordenadora do PPGE 
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