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Resolução Nº 01/2019  

  

Estabelece normas e orientações para 

apresentação de Projetos de Pesquisa e 

constituição de Bancas Examinadoras de 

Qualificação e de Defesa no âmbito do PGA 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação 

(stricto sensu) de 10 DE DEZEMBRO DE 2014, atualizado de acordo com a Resolução  

CAE nº 03/2017, e por seu Regimento, vigente desde 06 DE DEZEMBRO DE 2018, 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. O Exame de Qualificação de Mestrado e Doutorado deverá atender os 

seguintes critérios:  

I – Será composto, necessariamente, por Projeto de Pesquisa de no máximo 20 

(vinte laudas) para o Mestrado e 30 (trinta) laudas para o Doutorado ficando de fora 

deste limite elementos pré-textuais e pós-textuais, tais como referências 

bibliográficas, apêndices e anexos;  

II – O prazo para a realização do Exame de Qualificação segue o Regulamento do 

PPGA sendo realizado até, no máximo, a primeira semana do terceiro semestre 

acadêmico, para o Mestrado e a primeira semana do quinto semestre acadêmico, para 

o Doutorado;  

III – Se reprovado, o aluno terá 120 (cento e vinte) dias para reapresentar o trabalho 

à mesma banca examinadora e será desligado do Programa, em caso de segunda 

reprovação.  
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Art. 2º. As bancas avaliadoras para exames de Qualificação de Mestrado e Doutorado 

serão compostas a partir dos seguintes critérios:  

I - Serão constituídas por 3 (três) membros: o orientador, que a presidirá, e dois 

avaliadores;  

II - Dentre os avaliadores, ao menos um deverá ser externo ao Programa, 

preferencialmente, oriundo de outra Instituição de Ensino Superior;  

III - Todos os avaliadores deverão ser credenciados em Programas de Pós-Graduação, 

lato ou stricto sensu, preferencialmente, a Programas com avaliações em igual grau ou 

superior ao PPGA.  

IV – Recomenda-se ao orientador não organizar bancas de defesa com repetição dos 

mesmos participantes. 

Parágrafo único. O membro externo poderá não estar vinculado a Programas de Pós-

Graduação ou a Instituições de Ensino Superior desde que justificado pela sua produção 

acadêmica registrada no Lattes e/ou destacada repercussão na temática. 

Art. 3º. As bancas examinadoras para defesa de Dissertações de Mestrado e para Teses 

de Doutorado serão compostas observando os critérios e limites abaixo.  

I - As bancas de Mestrado serão constituídas por 3 (três) membros: o orientador, que a 

presidirá, e dois avaliadores. As bancas de Doutorado serão constituídas por 5 (cinco) 

membros: o orientador, que a presidirá, e quatro avaliadores;  

II - Dentre os avaliadores, nas bancas de Mestrado ao menos um deverá ser externo ao 

Programa, preferencialmente, oriundo de outra Instituição de Ensino Superior; nas bancas 

de Doutorado ao menos 2 (dois) deverão ser externos ao Programa, preferencialmente, 

oriundos de outra Instituição de Ensino Superior;  

III - Todos os avaliadores deverão ser credenciados em Programas de Pós-Graduação, 

lato ou stricto sensu, preferencialmente, a Programas com avaliações em igual grau ou 

superior ao PPGA;  

IV – Recomenda-se ao orientador não organizar bancas de defesa com repetição dos 

mesmos participantes. 
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Parágrafo único. O membro externo poderá não estar vinculado a Programas de Pós-

Graduação ou a Instituições de Ensino Superior desde que justificado pela sua produção 

acadêmica registrada no Lattes e/ou destacada repercussão na temática. 

Art. 4º. Na apresentação da Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado serão 

observados os limites abaixo:  

I - A Dissertação de Mestrado terá o máximo de 200 (duzentas) laudas de texto, 

espaçamento 1,5, fonte Times New Roman 12, em papel tamanho A4;  

II - A Tese de Doutorado terá o máximo de 300 (trezentas) laudas de texto, espaçamento  

1,5, fonte Times New Roman 12, em papel tamanho A4;  

III - Para a contagem do limite máximo de páginas serão excluídos os elementos pré-

textuais, referências bibliográficas, apêndices e anexos.  

Art. 5º. Os casos omissos serão apreciados pelo Colegiado do PPGA.  

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

  Aprovada em Reunião do Colegiado do PPGA em 04 de novembro de 2019. 

 Atualizada em Reunião do Colegiado do PPGA em 09 de março de 2020. 

 

 

Fátima Tavares  

Coordenadora  

Programa de Pós-Graduação em Antropologia, UFBA  


