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Resolução 01/2019 

PRAZOS DE ENTREGA DAS CÓPIAS IMPRESSAS E DIGITALIZADAS DE DISSERTAÇÕES 

DE MESTRADO, TESES DE DOUTORADO E RESPECTIVOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 

 

 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química (CPGQ) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em reunião realizada no dia 8 de abril de 2019, no 

uso de suas atribuições,  

 

RESOLVE 

Art. 1º - Que para o agendamento da apresentação dos Exames de Qualificação de 

Mestrado e de Doutorado, o aluno deverá entregar na secretaria do PPGQ: 

(i) Formulário preenchido eletronicamente para composição da banca examinadora; 

(ii) Cópias impressas a serem enviadas aos membros titulares da banca e a versão 

digitalizada em formato PDF a ser enviada aos membros suplentes, ambas em até 20 dias antes 

da data prevista para a realização do exame de qualificação. 

§ 1º - As cópias impressas serão em número de 2 (duas) e 3 (três) para os Exames de 

Qualificação de Mestrado e de Doutorado, respectivamente . 

§ 2º - Os membros titulares poderão optar pelo recebimento da versão digitalizada dos 

Exames de Qualificação de Mestrado e de Doutorado. 

 

Art. 2º - Que para o agendamento das defesas de Dissertação de Mestrado e Tese de 

Doutorado, o aluno deverá entregar na secretaria do PPGQ: 

(i) Formulário preenchido eletronicamente para composição da banca examinadora; 

(ii) Cópias impressas a serem enviadas aos membros titulares da banca e a versão 

digitalizada (PDF) a ser enviada aos membros suplentes da banca, ambas em até 30 dias antes 

da data prevista para a realização da defesa. 

§ 1º - As cópias impressas serão em número de 3 (três) e 4 (quatro) para as defesas de 

Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado, respectivamente . 

§ 2º - Os membros titulares poderão optar pelo recebimento da versão digitalizada da 

Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado. 
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Art. 3º - A presente resolução entra em vigor na data de sua aprovação, ficando 

revogada a Resolução 04/2017 do PPGQ. 

  

 

 

Prof. Dr. Fabiano Severo Rodembusch 
Programa de Pós-Graduação em Química/PPGQ 
Coordenador 
Instituto de Química/UFRGS 
 

 


