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COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE 

COLETIVA (MESTRADO PROFISSIONAL)  

 

RESOLUÇÃO n.02/2015 /COLEGIADO PLENO do PPGSCol 

Aprova os procedimentos para o Exame de Qualificação de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

da UNESC.   

 

O Presidente do Colegiado Pleno do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol), no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o decidido pelo Colegiado em 

reunião do dia 11 de junho de 2015. 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Aprovar os procedimentos para o Exame de Qualificação de Mestrado 

no PPGSCol da UNESC. 

Art. 2º - As normas constituirão o anexo da presente Resolução. 

Art. 3º - Alterações das normas anexas dependerão de aprovação do 

Colegiado do PPGSCol 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 
Criciúma, 11 de junho de 2015. 
 
 
 

 

PROFa. MARIA INÊS DA ROSA   

PRESIDENTE DO COLEGIADO PLENO DO PPGSCOL  
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ANEXO DA RESOLUÇÃO n. 02/2015/COLEGIADO DO  PPGSCol 

 

PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO NO 

PPGSCol DA UNESC 

Art. 1º - O mestrando deverá realizar o exame de qualificação até 12 (doze) 

meses após o efetivo ingresso no Mestrado. 

§ Único –O aluno deverá entregar, na secretaria do PPGSCol, 3 (três) cópias do 

projeto de pesquisa do mestrado até 10 dias antes da qualificação. 

Art. 2º - O exame de qualificação constará da apresentação pública do projeto 

de pesquisa e/ou desenvolvimento de produtos aplicados à saúde pelo candidato. 

§ 1º – A Comissão Examinadora do Exame de Qualificação será composta por 3 

(três) membros com título mínimo de Doutor, sendo o Orientador do candidato seu 

membro nato e presidente e os demais indicados pelo Coordenador do Programa, 

ouvido o Orientador.  

§ 2º - Poderá ainda ser convidado um membro extra com comprovada atuação 

prática na área de pesquisa do aluno, não ficando o programa responsável pelas 

despesas advindas desse convite 

Art. 3º - O Exame de Qualificação constará de apresentação do projeto em 

até no máximo 30 (trinta) minutos, sendo concedido a cada examinador o tempo de 

até 20 (vinte) minutos para arguição e igual tempo para resposta. 

Art. 4º - Será considerado aprovado o candidato que for considerado 

qualificado pela comissão examinadora, baseado na apresentação pública  e do 

projeto de pesquisa, devendo submeter seu parecer para homologação do 

Colegiado de Coordenação. 

§ 1º  A avaliação será expressa em forma de conceito “APROVADO” , “NÃO 

APROVADO” e “APROVADO COM CONDIÇÕES” . 

§ 2º Em caso de reprovação, é garantido o direito de realizar novo Exame de 

Qualificação em até  três meses após a realização do primeiro. 

§ 3º A Ata do Exame de Qualificação é lavrada e assinada pelos integrantes da 

Banca Examinadora, devendo ser  submetida para homologação do Colegiado de 

Coordenação. 


