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Aparecida de Goiânia, 15 de setembro de 2022.

O Colegiado de Curso do Mestrado Proﬁssional em Artes - Rede PROFARTES, em reunião realizada no dia 9 de setembro de
2022, ao discu r sobre as especiﬁcidades dos formatos e procedimentos de Exames de Qualiﬁcação e de Trabalho Final de
Conclusão na RESOLUÇÃO Nº 03/2015 – PROF-ARTES e na RESOLUÇÃO Nº 04/2015 – PROF-ARTES,
respectivamente, decidiu,
decidiu no âmbito do Instituto Federal de Goiás:
1. Que todos os membros das bancas de Exame de Qualiﬁcação e de Trabalho Final de Conclusão receberão a
Certificação de Avaliador, sem distinção de "titular" ou de "suplente";
2. Que a presença de membros suplentes em bancas de Exames de Qualiﬁcação e de Trabalho Final de Conclusão será
uma decisão conjunta do presidente da banca com o avaliador convidado;
3. Que no caso de membro suplente presente em bancas de Exames de Qualiﬁcação e de Trabalho Final de Conclusão, a
sua participação oral também será uma decisão conjunta entre ele e o presidente da banca;
4. Que, para Exames de Qualiﬁcação, a apresentação oral do trabalho pelo discente será uma decisão do presidente da
banca (orientador), inclusive a definição do tempo da apresentação, quando for o caso;
5. Que a composição da banca poderá ter a par cipação de somente 1 (um) avaliador que não tenha o tulo de doutor
e que tenha, minimamente, o título de mestre na área de conhecimento do trabalho a ser avaliado;
6. Que sobre o formato e procedimentos da banca de Exame de Trabalho Final de Conclusão, cumpram-se as normas
da RESOLUÇÃO Nº 04/2015 – PROF-ARTES, referentes à obrigatoriedade da apresentação oral do trabalho pelo
discente, dentro do limite de 45 minutos; e à arguição oral dentro do limite de 45 minutos de cada membro da banca;
7. Que novas orientações poderão ser discu das e deliberadas pelo Colegiado de Curso, de maneira a atender tanto os
regimentos e resoluções gerais da Rede PROFARTES, quanto os regimentos e resoluções gerais da pós-graduação
stricto sensu no IFG.
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