
Resolução Nº 09 /2017 – PPGPLAN Acadêmico  

 

Estabelece orientação para a apresentação de Relatório de 

Qualificação de Doutorado e outros procedimentos com base 

no Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UDESC (Resolução Nº 013/2014 – CONSEPE) em seus Artigos 

55 a 58. 

 

 

 1 - A qualificação de Doutorado do PPGPLAN é regulamentada pelos artigos 55 a 58 do Regimento 

Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da UDESC e por resolução própria naquilo em que este 

Regimento se mostrar omisso. 

2 – O exame de qualificação de doutorado deve ser realizado até o quinto semestre do curso, em 

data agendada pelos interessados dentro do período de qualificação definido no calendário anual do 

Programa. 

3 – A solicitação de agendamento deve ser encaminhada à Secretaria de Pós-Graduação através de 

formulário próprio e submetida ao CPG em forma de processo. 

3.1. – Os processos podem ser encaminhados ao CPG coletivamente. 

4 – A banca examinadora deverá ser composta pelo orientador/a, como presidente, e pelo menos 

dois/duas convidados/as – sendo um/a externo/a e um integrante dos quadros do PPGPLAN. 

5 – O Relatório de Qualificação deverá ser encaminhado à banca examinadora com 30 dias de 

antecedência – sendo o envio de inteira responsabilidade dos candidatos com supervisão solidária 

do/a respectivo/a orientador/a. 

6 – O Relatório de Qualificação deverá conter no mínimo: 

6.1 – Folha de Rosto – contendo nome da instituição, título do trabalho, nome do/a candidato/a, 

texto informando tratar-se de relatório submetido a exame de qualificação, nome do/a orientador/a, 

local e data.  

6.2 - Folha contendo o nome, titulação e instituição de origem dos integrantes da banca.   

6.3 – Declaração de originalidade (Declara que os dados apresentados são decorrentes de pesquisa 

própria e de revisão bibliográfica referenciada segundo normas científicas). A declaração deve ser 

datada e assinada pelo/a candidato/a. 



6.4 - Resumo (definindo os conteúdos já desenvolvidos e o estágio do trabalho) 

6.5 - Sumário (contento o título principal de cada parte do relatório) 

6.6 – Texto de apresentação do relatório 

6.7 - Plano de redação da Tese detalhando toda a sua estrutura.  

6.8 - Texto - O regimento estabelece o mínimo que o relatório de qualificação deve conter: uma 

introdução, uma revisão teórica relacionada à problemática da pesquisa e o estado da arte da 

pesquisa, seus resultados até o momento apresentando dados do trabalho realizado, as primeiras 

conclusões ou considerações sobre o tema (a Introdução e o primeiro capítulo normalmente dão 

conta desta parte). 

6.9 - Lista contendo a bibliografia citada 

6.10 - Anexos (Projeto de pesquisa ou outros documentos) 

7 – Os/as orientadores/as em parceria com seus orientandos discutirão o formato final do texto 

observando esta normatização mínima.  

8 – Os casos omissos serão deliberados pelo CPG do PPGPLAN-Acadêmico. 

 

Anexo 1 – Modelo de Folha de rosto 

Anexo 2 – Declaração de originalidade  

Anexo 3 – Folha contendo os integrantes da banca 

 

Florianópolis, 14 de novembro de 2017.  

 

  



ANEXO 1 

MODELO DE FOLHA DE ROSTO 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL E                                    
DESENVOLVIMETNO SOCIO AMBIENTAL - PPGPLAN 

 

 

 

 

 

TITULO DO TRABALHO 

 

 

 

Nome do/a Candidato/a 

 

 

 

 

Relatório de qualificação de doutorado apresentado ao Curso 
de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento territorial e Desenvolvimento Socioambiental 
da Universidade do Estado de Santa Catarina sob orientação 
do/a Prof°/ª Dr°/ª Xxxxxx Xxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, data 



ANEXO 2 

 

 

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE 

 

 

 

 

 

 

Declaro que os dados apresentados neste relatório de qualificação de 

doutorado são decorrentes de pesquisa própria e de revisão bibliográfica 

referenciada segundo normas científicas. 

 

 

 

 

 

Nome do/a Candidato/a e assinatura 

 

 

 

 

Florianópolis, xx de xxx de 20xx. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

Folha contendo os integrantes da banca (deletar esta linha) 

TÍTULO EM LETRA MAIÚSCULA 

 

 

Nome do Candidato/a 

 

 

Texto de Qualificação de Tese de Doutorado apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da Universidade do Estado 

de Santa Catarina – UDESC. 

 

BANCA EXAMINADORA 

Profª Drª [Nome Completo] (Orientadorª/ Presidente) UDESC 

Profª Drª [Nome Completo] (Co-orientadorª) [INSTITUIÇÃO] 

Profª Drª [Nome Completo Prof Externo]  [INSTITUIÇÃO] 

Profª Drª [Nome Completo Prof da Casa]  UDESC 

 

OBS: Havendo mais professores na banca, incluir após o(a) co-orientador(a)seguindo a 

seguinte ordem: externos anteriormente aos da casa. Excluir co-orientador(a) caso não 

exista (notar que é uma tabela. Facilmente pode-se incluir ou excluir linhas). Deletar essa 

observação. 


