
Resolução N. 02/2017 - Regulamenta o processo de qualificação no Programa de Pós-

graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 

Sustentável, reunido em sete de abril de 2017, considerando as Normas Gerais da Pós-

graduação, a Resolução Complementar 01 de 27/10/2090 do CEPE  e o Regulamento do 

Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, resolve: 

Art. 1º - Todo aluno matriculado no curso de Mestrado ou de Doutorado deverá, 

obrigatoriamente, submeter-se a Exame de Qualificação, em que se evidenciem a amplitude e 

a profundidade de seus conhecimentos, bem como sua capacidade crítica. 

Parágrafo 1º - O Exame de Qualificação no Mestrado deverá ser realizado no prazo mínimo de 

12 (doze) meses e máximo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de sua primeira 

matrícula. 

Parágrafo 2º - O Exame de Qualificação no Doutorado deverá ser realizado no prazo mínimo 

de 18 (dezoito) meses e máximo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua 

primeira matrícula. 

Art. 2º - O Exame de Qualificação será constituído de duas partes, a saber: 

1ª parte: defesa pública do plano final de dissertação ou tese, que consiste na apresentação da 

evolução do trabalho de pesquisa do Mestrado ou Doutorado. 

2ª parte: publicação de, pelo menos, 1 (um) artigo completo em anais de eventos técnico-

científicos qualificados pela área Interdisciplinar da CAPES, ou 1 (um) artigo completo ou seu 

aceite em periódico qualificado pela mesma área ou área disciplinar afim, ou, optativamente, 

o aceite de registro de produto tecnológico no CT&T/UFMG/INPI para fins de obtenção de 

patente, com a aprovação e participação do orientador.  

Art. 3º - O plano de dissertação ou tese, assinado pelo aluno e seu orientador, deverá conter 

os seguintes elementos: título, ainda que provisório; justificativa e objetivos do trabalho; 

revisão da literatura; material e métodos previstos; fases do trabalho e cronograma de sua 

execução; relação da bibliografia consultada; estimativa de despesas e resultados preliminares, 

quando couber.   

Art. 4º - Para ter o seu plano de dissertação ou tese aprovado pelo Colegiado, o estudante 

deverá:  

I - entregar, na Secretaria do Programa, um número de exemplares do plano final de 

dissertação ou tese igual ao número de membros da banca, mais um; 

II - ser aprovado no Exame de Qualificação; 

III - entregar cópia do artigo aceito para publicação em anais de evento ou periódico 

indexado, ou, optativamente, o aceite de registro de produto tecnológico no 

CT&T/UFMG/INPI, para fins de obtenção de patente, conforme o Artigo 69 deste 

Regulamento. 



Art. 5º - Cabe ao Colegiado tomar as providências necessárias para a defesa dos planos de 

dissertação ou tese e cabe ao Orientador tomar as providências para a marcação da defesa. 

Art. 6º - O plano final de dissertação ou tese deverá ser apresentado e defendido 

publicamente durante o Exame de Qualificação perante banca examinadora composta pelo 

Orientador, que a presidirá, e, pelo menos, mais 2 (dois) membros para o Mestrado e, para o 

Doutorado, pelo menos mais 4 (quatro) membros. 

Parágrafo 1º - O resultado do Exame de Qualificação será registrado em Ata e homologado 

pelo Colegiado do PACPS. 

Art. 7º - O aluno deverá obter a condição de APROVADO no Exame de Qualificação para ser 

considerado em fase de elaboração de dissertação ou tese. 

Art. 8º - Em caso de reprovação no Exame de Qualificação, será oferecida uma segunda 

oportunidade ao mestrando ou doutorando, a se realizar no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias após a realização do primeiro Exame. Não sendo aprovado, o aluno será desligado do 

Programa. 

 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


