
RESOLUÇÃO NORMATIVA N.° 01/PPGI/2013, DE 14 DE JUNHO DE 2013. 
 

Dispõe sobre as normas do Exame de Qualificação 
de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Inglês: Estudos Linguísticos e Literários da 
Universidade Federal de Santa Catarina  

 
 
A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INGLÊS: ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o disposto na Resolução 05/CUn/2010 e no Regimento 
Interno do PPGI, e considerando as deliberações do Colegiado do Programa exaradas na 
reunião de 25 de agosto de 2012, RESOLVE: 
 
ESTABELECER as seguintes normas para a qualificação de mestrandos/as do Programa de 
Pós-Graduação em Inglês da Universidade Federal de Santa Catarina: 
 
Art. 1º O Exame de Qualificação será realizado no mês de maio do terceiro semestre de 

estudos. 
 
§ 1º – O/A mestrando/a deverá entregar os trabalhos na Secretaria da PGI até meados do 

mês de maio, em data específica a ser fixada no Calendário Anual do Programa. 
§ 2º – O/A orientador/a deverá entregar o Parecer, conforme modelo disponível na página 

da PGI, até o final do mês de maio, em data específica a ser fixada no Calendário Anual do 
Programa. 
 
Art. 2º O Exame de Qualificação consistirá da defesa do Projeto Final e de um Capítulo 
substantivo da dissertação. 
 
Parágrafo Único – O capítulo a que se refere o caput deste artigo poderá ser qualquer 
capítulo da dissertação, desde que completo e redigido como texto da dissertação. 
 
Art. 3º Os trabalhos serão avaliados por banca formada pelo/a orientador/a e por um/a 

leitor/a convidado/a, por meio de arguição do/a mestrando/a em reunião fechada, não sendo 
necessária uma apresentação oral prévia dos conteúdos por parte do/a aluno/a. 
 
Art. 4º O resultado será expresso pelas menções Aprovado/a ou Reprovado/a, podendo ser 
feitas sugestões ou recomendações. 
 
Parágrafo Único – No caso de Reprovação, os trabalhos deverão ser reapresentados à 

mesma banca, dentro de 30 (trinta) dias a contar da data da primeira avaliação.  
 
Art. 5º Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Inglês. 
 
Art. 6º Esta resolução entrará em vigor após a sua aprovação pelo Colegiado. 

 
 
Florianópolis, 14 de junho de 2013. 
Susana Bornéo Funck 
Coordenadora do PPGI 
 
 
Aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Inglês da Universidade 
Federal de Santa Catarina em reunião de 14 de junho de 2013. 


