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Instruções para a realização do Exame de Qualificação por estudante de doutorado 

 

 
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (PPGCS) 

estabelece os critérios para a realização da atividade acadêmica Exame de Qualificação por 

estudante de doutorado. 

 

1. Prestes ao estudante finalizar o último semestre letivo que anteceda o da Qualificação, aquele 

em que o estudante estará concluindo todos os créditos em componentes curriculares 

obrigatórios, o(a) orientador(a) deve encaminhar o formulário com sugestão da banca 

avaliadora à coordenação do PPGCS;  

2. Após a aprovação pela coordenação, o(a) orientador(a) deve tratar de reunir a banca avaliadora 

para definir os temas de estudos ao estudante e encaminhá-los à coordenação do PPGCS. A 

coordenação do PPGCS dará ciência ao estudante a respeito dos temas definidos pela banca 

avaliadora; 

3. Aberto o período de matrícula no sistema de controle acadêmico da Universidade Federal do 

Ceará (SIGAA), o estudante deverá se matricular em Qualificação e realizá-lo em não menos 

que quarenta dias após a ciência dos temas, porém até o fechamento do semestre letivo em que 

efetuou a matrícula; 

4. Quando da realização do exame, o estudante receberá como resultado as menções “Aprovado” 

ou “Necessidade de novo exame dentro de 30 dias”. Se aprovado, o resultado será inserido no 

SIGAA pela coordenação do PPGCS e, portanto, o estudante terá concluído a atividade 

Qualificação. Em caso de “Necessidade de novo exame dentro de 30 dias” o estudante 

continuará matriculado em Qualificação;  

5. No novo exame serão considerados os mesmos pontos para o sorteio e as mesmas fases 

definidas nas Normas Internas do PPGCS. Quando da realização do novo exame, o estudante 

receberá como resultado as menções “Aprovado” ou “Reprovado”. Se aprovado, o resultado 



será inserido no SIGAA pela coordenação do PPGCS e, portanto, o estudante terá concluído a 

atividade Qualificação. Se “Reprovado”, o resultado será inserido no SIGAA pela 

coordenação do PPGCS e, desde que não contabilizadas duas reprovações em componentes 

curriculares, o estudante será imediatamente rematriculado em Qualificação para um último 

exame dentro de 30 dias. Quando da realização desse exame, o estudante receberá como 

resultado as menções “Aprovado” ou “Reprovado”. Se aprovado, o resultado será inserido no 

SIGAA pela coordenação do PPGCS e, portanto, o estudante terá concluído a atividade 

Qualificação. Em caso de reprovação o estudante será desligado do PPGCS. 
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