
RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 002/PPGQ/2011 
 

Estabelece normas para a passagem 
direta ao Doutorado de alunos 
regularmente matriculados no Curso 
de Mestrado Acadêmico do Programa 
de Pós-Graduação em Química da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

 
Art. 1o. O professor orientador, por solicitação expressa ao Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação, poderá recomendar a passagem direta de 
aluno regularmente matriculado no Curso de Mestrado Acadêmico para 
Doutorado desde que atendidos os requisitos e condições estabelecidos no 
Art. 34 do Regimento do Programa e nesta Resolução Normativa.  
 
Art. 2o. Para solicitar a passagem direta do Mestrado Acadêmico para o 
Doutorado, o aluno deverá previamente: 
 
I – cursar as disciplinas e obter os 24 créditos no Mestrado Acadêmico; 
II – ter média global não inferior a 3,6 nas disciplinas cursadas; 
III – ter proficiência em língua inglesa; 
IV – ter sido aprovado em Seminários.    
 
Art. 3o. Uma vez atendido integralmente o que estabelece o Art. 2o o aluno, 
em comum acordo com o orientador, deverá optar por uma das seguintes 
modalidades de apresentação da dissertação: 
 
Modalidade I - Alunos que tiverem pelo menos um artigo aceito de forma 
definitiva em uma revista classificada como A1 ou A2 no Qualis da CAPES, 
relacionado ao projeto da dissertação, deverão apresentar um trabalho escrito 
simplificado que deve incluir como anexo o referido artigo. O trabalho escrito 
simplificado deverá, em um máximo de 30 páginas, apresentar ainda 
Introdução com abordagem do assunto estudado e um capítulo de Discussão 
e Perspectivas que demonstrem claramente a viabilidade da proposta de 
Doutorado e a equivalência do trabalho proposto com o já realizado no 
Mestrado Acadêmico; 
 
Modalidade II - Alunos que não tiverem artigo aceito em revistas classificadas 
como A1 ou A2 no Qualis da CAPES deverão apresentar um trabalho escrito 
com no máximo 50 páginas, onde conste uma Introdução com abordagem do 
assunto estudado e capítulos descrevendo Parte Experimental, Resultados e 
Discussão. Além disso, deve ser apresentado um capítulo de Perspectivas 
que demonstrem claramente a viabilidade da proposta de Doutorado e a 
equivalência do trabalho proposto com o já realizado no Mestrado Acadêmico. 
 
Art. 4o. A apresentação do trabalho escrito será avaliada por uma Banca 
Examinadora constituída e com atribuições de acordo com o estabelecido nos 
artigos 75 a 79 do Regimento do Programa.  
 



Art. 50. Ao aluno aprovado pela Banca Examinadora será conferido o título de 
Mestre, sendo então indicado para ingresso ao Doutorado. 
 
Art. 60. Ao aluno aprovado pela Banca Examinadora será concedida a 
equivalência do trabalho apresentado com o Exame de Qualificação ao 
Doutorado. 
 
Art. 70. O aluno reprovado pela Banca Examinadora poderá dar continuidade 
ao Mestrado Acadêmico, sem qualquer impedimento. 
 
Art. 80. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Delegado do 
Programa. 


