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RESOLUÇÃO PPADM Nº 02, de 10 de maio de 2017 

 

 

 Estabelece critérios para a realização do exame 

de qualificação de projetos de alunos, conforme 

previsto no Artigo 40 do Regulamento Específico 

do Programa de Pós-Graduação em 

Administração. 

 

 

  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração, no uso de 

suas atribuições, ad referendum da Coordenadoria de Pós-Graduação em Administração (CPG), 

e considerando o previsto na legislação pertinente, especialmente o Artigo 54 e Incisos da 

Resolução nº 1403/2016/UFG e Artigo 40 do Regulamento Específico do PPGADM, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – Revogar a Resolução nº 001/2014/PPGADM. 

 

Art. 2º – Definir critérios específicos para a realização do Exame de Qualificação de Projeto de 

Pesquisa, conforme previsto no Artigo 54 e seus Incisos da Resolução nº 1403/2016/UFG e 

Artigo 40 do Regulamento Específico do PPGADM, na forma da presente Resolução. 

 

Art. 3º – O Exame de Qualificação tem por objetivo verificar o andamento da pesquisa que 

comporá o produto final, avaliar a maturidade acadêmico-científica do estudante para o 

desenvolvimento de seu projeto e contribuir com o aluno, apresentando sugestões de possíveis 

ajustes para o prosseguimento das atividades, tendo em vista a elaboração e defesa do produto 

final. 

 

Art. 4º – A comissão examinadora do Exame de Qualificação deverá ser composta por, no 

mínimo, três docentes/pesquisadores internos ou externos ao Programa, ter aprovação da 

Comissão Administrativa, por delegação de competência prevista no §2º do Art. 17 da Resolução 

1403/2016. 

 

Art. 5º – O Exame de Qualificação deve ocorrer a partir de 12 (doze) meses e até 16 (dezesseis) 

meses contados da data de ingresso do aluno no Programa. 

 

Art. 7º – Para se submeter ao Exame de Qualificação o aluno, além do cumprimento do prazo 

fixado no Art. 4º, deverá ter integralizado pelo menos 18 (dezoito) créditos em disciplinas. 

 

Art. 8º – Os projetos de pesquisa do discente, objetos do Exame de Qualificação, deverão estar 

obrigatoriamente relacionados a uma das Linhas de Pesquisa do PPGADM e a algum projeto de 
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pesquisa do qual o Orientador do discente seja o Coordenador, e ambos cadastrados no sistema 

de pesquisa da UFG ou à instituição à qual o Orientador esteja vinculado. 

 

§ 1º – Ambos os projetos devem ser referenciados no produto final. 

 

§ 2º – Caso o projeto submetido à qualificação necessite de aprovação nos Comitês de Ética da UFG, 

a folha de aprovação do projeto também deverá ser anexada ao produto final.   

 

Art. 9º – A banca examinadora para o Exame de Qualificação será indicada à Coordenação do 

PPGADM pelo Orientador do aluno, por meio de formulário próprio, Anexo I desta Resolução, 

que deverá ser baixado da página do Programa na Internet, preenchido e entregue na Secretaria 

do Programa com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data prevista para a realização do 

Exame. 

 

§ 1º – Juntamente com a solicitação do Exame de Qualificação, deverá ser entregue na Secretaria 

do Programa uma cópia digital do Projeto de Pesquisa. 

 

§ 3º – As vias do Projeto de Pesquisa destinadas aos membros da banca examinadora deverão ser 

entregues pelo aluno, em mãos, aos Professores que a compõem. 

 

Art. 10º – Será considerado qualificado o discente que obtiver aprovação unânime da Comissão 

Examinadora, sendo que os resultados do Exame de Qualificação deverão ser registrados em ata, 

expressos com as anotações “aprovado” ou “reprovado”. 

 

§ 1º – Em caso de reprovação, permitida uma única vez, a Comissão Examinadora determinará 

um prazo, não superior a 90 (noventa) dias, para novo exame. 

 

Art. 11º – No caso de reprovação, o estudante deverá realizar novo Exame de Qualificação, com 

prazo a ser estabelecido no Regulamento Específico do Programa, incorporando as sugestões da 

comissão examinadora 

 

Art. 12º – Casos omissos serão avaliados pela Comissão Administrativa e, em grau de recurso, 

pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Administração. 

 

 

Goiânia, 10 de maio de 2017. 

 

 

Profa. Dra. Maria Salete Batista Freitag 

Subcoordenadora no Exercício da Coordenação 
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Anexo 1 – Resolução nº 2/2017/PPGADM 

 

Solicitação de Formação de Comissão Examinadora 

Exame de Qualificação de Projeto de Dissertação 

 

 

 

À 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração/UFG 

 

 

Informo a Vossa Senhoria que o(a) Discente 

____________________________________________________________, matrícula nº 

____________, aluno do Mestrado Acadêmico em Administração sob minha orientação, 

está autorizado a se submeter ao Exame de Qualificação de seu Projeto de Pesquisa. Para 

tanto, sugiro que o exame se realize na data de ____/ ____/ _____, com início às ___ horas e 

____ minutos, e que a Comissão Examinadora seja composta pelos seguintes membros: 

 

TITULARES 

__________________________ (Orientador/indicar vínculo) 

__________________________ (Examinador 1/indicar vínculo) 

__________________________ (Examinador 2/indicar vínculo) 

 

Suplentes 

__________________________ (Interno) 

__________________________ (Externo/indicar vínculo) 

 

 

Solicito, respeitosamente, as providências necessárias. 

Goiânia-GO., _____ / ____ / _____. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

Nome do Orientador do(a) Discente 

 

 

 


