
  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO 

 

 
Programa de Pós-Graduação em Computação 
Campus Porto - UFPel 
Rua Gomes Carneiro, 1, Bloco B, Sala 421 
CEP 96010-610 – Pelotas, RS 
 

http://inf.ufpel.edu.br/ppgc 
secretaria-ppgc@inf.ufpel.edu.br 

 

 
Resolução nº 001/2016, de 27 de Abril de 2016 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC), 

considerando deliberação do Colegiado do Programa, registrada na Ata 04/2016, 

RESOLVE deferir as regras para Exame de Qualificação do curso de Doutorado em 

Ciência da Computação, complementando as especificadas no Regimento, como 

segue:  

Art 1 O Exame de Qualificação é realizado através de apresentação pública 

pelo Doutorando e avaliada por Banca Examinadora composta de no 

mínimo dois membros, portadores de título de Doutor, sendo pelo menos 

um pertencente ao Corpo Docente do PPGC; 

Art 2 O Exame de Qualificação deverá ocorrer no primeiro mês do quarto 

semestre letivo do Doutorando, contados da data da sua primeira 

matrícula; 

Art 3 O Doutorando deverá entregar aos membros da banca examinadora um 

documento contendo uma revisão crítica e ampla da literatura no tema do 

seu projeto de pesquisa. 

§ 1° O documento terá formato de artigo científico, contendo entre 15 e 

20 páginas. 

§ 2° O documento será entregue aos membros da Banca no mínimo 15 

dias antes da apresentação. 

Art 4 A apresentação versará sobre o conteúdo do documento apresentado, no 

contexto do projeto de pesquisa do Doutorando; 

§ 1° A apresentação terá duração máxima de 20 minutos; 

§ 2° Cada membro da banca examinadora terá até 20 minutos para 

questionamentos, de forma a verificar a obtenção pelo Doutorando 

dos conhecimentos que julga necessários à continuidade do 

Doutorado; 

Art 5 Os membros da Banca Examinadora preencherão formulário próprio 

indicando a aprovação ou reprovação do Doutorando; neste último caso, 

indicarão também uma data para novo Exame. 

Art 6 Esta resolução se aplica a todos alunos regularmente matriculados no 

curso de Doutorado em Ciência da Computação. 

Para referência, abaixo está replicada a seção relevante do Regimento vigente nesta 

data: 

Art. 66 O Exame de Qualificação é Atividade Obrigatória para alunos de Douto- 

rado e visa avaliar conhecimentos em áreas necessárias à Tese, em prazo e 

formato definidos pelo Colegiado através de Resolução própria.  
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§ 1° Exame de Qualificação será avaliado por uma Banca de Avaliação de 

Exame, com membros definidos pelo Colegiado;  

§ 2° Não farão parte da Banca de Avaliação de Exame do Aluno seu ori- 

entador e co-orientadores.  

§ 3° No caso de reprovação no Exame de Qualificação, o aluno poderá 

prestar um único novo Exame, em período máximo estipulado pela 

Banca de Avaliação de Exame;  

§ 4° A reprovação em dois Exames de Qualificação ou a não prestação do 

Exame no prazo estabelecido levará ao desligamento do Aluno do 

Programa. 

 

 

 
Prof. Dr. Ricardo Matsumura de Araújo 

Coordenador do Programa de 
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