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De acordo com os Artigos 55 e 56 e os Parágrafos 1º. e  4º. do Regulamento do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Goiás, o exame de qualificação é obrigatório para o nível de 

Doutorado e tem como objetivo avaliar o desenvolvimento da Tese de 

Doutorado e os conhecimentos obtidos pelo aluno durante o curso, devendo 

obedecer as seguintes normas: 

I- Apresentar solicitação formal do Professor Orientador à Comissão de Pós-

Graduação; 

II- O Doutorando deve ter integralizado os créditos exigidos em disciplinas e 

atividades complementares. 

III- O Exame de Qualificação será efetuado por uma Banca Examinadora 

composta por 03 (três) membros titulares e 02 (dois) suplentes, indicados pelo 

Orientador. 

IV – O Orientador deverá participar da qualificação, com direito a voz, podendo 

ser substituído pelo Co-Orientador em caso de impedimento, não sendo 

permitido compor a Banca Examinadora. 

V – A Banca Examinadora será presidida por um dos membros da Banca 

Examinadora, indicado pelo Coordenador do Programa. 

VI- Os membros titulares, bem como seus suplentes, deverão ser portadores do 

Título de Doutor ou equivalente. 

VII- É obrigatória a entrega de exemplares da Tese aos membros titulares e aos 

suplentes da Banca Examinadora com pelo menos 20 dias de antecedência. 

VIII- A data e o local do Exame de Qualificação serão marcadas pela 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação, em comum acordo com o 

Orientador e o Doutorando. 

IX - O resultado do Exame de Qualificação será expresso por uma das seguintes 

avaliações: Apto e Inapto. 

X - O aluno considerado inapto no Exame de Qualificação poderá ter uma nova 

oportunidade em época a ser estabelecida pela Comissão de Pós-Graduação. 
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