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RESOLUÇÃO 01/2022 de 10 de novembro de 2022 

 
Estabelece os critérios para a solicitação de qualificação e defesa dos alunos dos cursos 

de Mestrado e Doutorado em Odontologia e Mestrado Profissional em Odontologia em 

Saúde Pública junto ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG 

 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG no uso de suas 

atribuições regulamentares, 

 
RESOLVE estabelecer os critérios abaixo relacionados para a solicitação e organização de 

exame de qualificação e defesa dos alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Odontologia 
e Mestrado Profissional      em Odontologia em Saúde Pública. 

 
 

Item Critérios para solicitação 

Exame de qualificação de Doutorado em 
Odontologia 

 Apresentar um artigo relacionado ou não ao 
trabalho de tese, realizado durante o período 
do doutorado, aceito para publicação em 
periódico Qualis (Odontologia) B2 ou superior. 

Defesa de Doutorado em Odontologia  Apresentar um artigo relacionado ao trabalho 
de tese aceito para publicação em periódico 
Qualis (Odontologia) B1 ou superior; além de 
um comprovante de submissão de artigo 
relacionado ao trabalho de tese em periódico 
Qualis (Odontologia) A1 ou A2. 

Defesa de Mestrado em Odontologia  Apresentar comprovante de submissão de um 
artigo referente ao trabalho de dissertação em 
periódico Qualis (Odontologia) B1 ou superior. 

Defesa de Mestrado Profissional em 
Odontologia em Saúde Pública 

 Apresentar comprovante de submissão de um 
artigo referente ao trabalho de dissertação em 
periódico Qualis (Odontologia) B2 ou superior; 

 Apresentar produto técnico no corpo da 
dissertação. 

 

O tempo para o exame de qualificação será de 40 a 50 minutos. Após a apresentação, serão 
destinados 30 minutos para cada arguição, com 30 minutos de tempo de resposta para o 
discente. A arguição poderá envolver, além dos temas relacionados ao projeto de tese, outras 
questões relativas à área de concentração do candidato. O orientador poderá assistir a 
apresentação oral, porém sem direito a voz. 
 
O tempo de apresentação da dissertação e tese será de 30 a 40 minutos. Após a apresentação, 
serão destinados 20 minutos para cada arguição, com 20 minutos de tempo de resposta para 
o discente. 

 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022 
 
 

 
 
 

Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
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