
ANEXO I - Exame de Qualificação – Esclarecimentos e 

Recomendações 

 

Prezados Discentes e Docentes do PPGGEv,  

Já encontra-se funcionando o novo sistema de Qualificação via PropgWeb e 

aqui apresentamos algumas recomendações gerais.  

Abaixo seguem links com vídeos Tutoriais feitos pela ProPG para orientar a 

todos os envolvidos no processo (Discente / Banca Examinadora / 

Orientador).  

Links dos vídeos tutoriais: 

• Perfil 'Aluno(a)' - https://youtu.be/wM9yBLGxUr8 

• Perfil 'Orientador(a)' - https://youtu.be/KNqaygqG_dM 

• Perfil 'Coordenador(a)' e Perfil 

'Secretário(a)'  - https://youtu.be/2au_SpjblWs 

• 'Membro de Banca Examinadora' - https://youtu.be/QFHihCHsbpg 

 Para facilitar, seguem algumas instruções abaixo: 

- 1º Passo: Da Solicitação Inicial: Primeiramente o discente deve certificar-

se que cumpriu todos os requisitos disponíveis nas Normas Complementares – 

Exame de Qualificação 

(http://www.ppggev.ufscar.br/pt/downloads/regimentos-internos/). 

Posteriormente, acessar seu espaço no Propgweb e iniciar o procedimento de 

solicitação de Qualificação. Preenchendo os campos e inserindo os 

documentos requisitados.  

1) Deve ser criado pelo discente uma nova sala no Google Meet e inserido um 

Link já no momento da submissão (Obs: É importante que este link seja 

acessado ao menos uma vez anteriormente para permanecer ativo até o dia da 

qualificação).  

2) Deve ser sugerida uma data e horário para o exame. Preferencialmente a 

data proposta deve ocorrer entre 15-30 dias da solicitação inicial e acordada 

previamente com a banca sugerida e ocorrer próxima de uma reunião da CPG)  

3) Devem ser sugeridos 3 nomes para composição da Banca Examinadora 

(Dois titulares e 1 suplente). Caso algum nome sugerido não esteja na 

listagem existente no sistema, deve ser solicitada à secretaria o cadastro do(a) 

Prof.(a) no PropgWeb, para que posteriormente ele(a) possa ser inserido 

pelo(a) aluno(a) como membro da banca. Para tal cadastro é necessário 
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fornecer os seguintes dados do(a) Prof(a): Nome completo / CPF/ Data de 

Nascimento/ E-mail/Instituição de vínculo. 

4) Devem ser inseridos os documentos necessários para Qualificação (Atentar 

para que a Visibilidade do documento seja disponível aos membros da Banca 

– há um campo específico para isso), sendo estes: 

4.1) Para o Mestrado:   

- Projeto de Pesquisa em Formato .pdf 

- Relatório de Qualificação, segundo modelo presente no site do PPGGEv 

(http://www.ppggev.ufscar.br/pt/downloads/formularios/)  

- Cópia do Curriculo Lattes (que deve estar atualizado ao menos no ano da 

solicitação da qualificação e preferencialmente no mês da qualificação) 

- Documento: “Instruções para Banca Examinadora – Qualificação” 

disponível para download na página do PPGGEv. 

4.2) Para o Doutorado:    

- Projeto de Pesquisa em Formato .pdf 

- Relatório de Qualificação, segundo modelo presente no site do PPGGEv 

(http://www.ppggev.ufscar.br/pt/downloads/formularios/)  

- Cópia do Curriculo Lattes (que deve estar atualizado ao menos no ano da 

solicitação da qualificação e preferencialmente no mês da qualificação). 

- Apresentação de artigo publicado ou no status “Under review” em uma revista 

Qualis A1, A2, A3 ou A4 que tenha participação do discente (não 

necessariamente como 1º autor) onde seu orientador conste como último autor 

ou autor principal.  

- 2º Passo: Da Aceitação pelo Orientador:  

- Após finalizada a submissão pelo discente, o orientador receberá um e-mail 

automático e deve acessar seu espaço no PropgWeb, conferir a documentação 

e aceitar a solicitação.  

- 3º Passo: Da Aceitação pela Coordenação  

- Após finalizada a submissão pelo discente e o aceite do orientador, a 

coordenação receberá um e-mail automático e deve acessar seu espaço no 

PropgWeb, conferir a documentação e aprovar a solicitação. Feito isto, o 
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discente e orientador receberão um e-mail informando que o processo foi aceito 

e os membros da banca receberão um e-mail com toda documentação e 

informação sobre o processo.  

- 4º Passo: Do Contato do Discente com a Banca Examinadora: 

- Após a confirmação de aceite pela coordenação, recomenda-se que o Discente 

entre em contato por e-mail com a banca examinadora (Inclusive com o 

suplente indicado) para confirmar o recebimento dos arquivos e a data e horário 

propostos. Quando tudo for confirmado, não é necessário realizar nenhum 

informe adicional à secretaria/Coordenação do programa.  

- 5º Passo: Do dia do exame.  

- Recomenda-se que 1h antes do exame, o Discente acesse o link do google 

meet informado (para verificar se ainda está ativo) e entre em contato por e-

mail com a banca examinadora (Membros titulares) para confirmar o link da 

apresentação. O suplente, deve apenas se contactado se algum dos membros da 

banca não puder participar.  

 - 6º Passo: Do Resultado do Exame  

- Finalizada a qualificação, cada membro da banca examinadora deve, 

individualmente, encaminhar ao Orientador por e-mail o resultado do processo 

de Qualificação. Deve ser informado se o(a) aluno(a) foi Aprovado ou 

Reprovado e inserir um pequeno parecer de até 5 linhas (*Importante, pois o 

sistema limita o número de caracteres a serem inseridos).  

- 7º Passo: Do Registro do Resultado do Exame pelo Orientador  

- O Orientador, de posse dos pareceres dos membros da banca, deve acessar seu 

espaço no PropgWeb e inserir o resultado. A partir deste momento, o(a) 

aluno(a) e a banca examinadora terão acesso aos pareceres informados no 

sistema e a banca receberá seus certificados de participação automaticamente. 

- 8º Passo: Da Homologação do Resultado e finalização do Processo.  

- Na reunião da CPG subsequente, o resultado será efetivamente homologado 

pelo programa e registrado no sistema.   

O(a) aluno(a), nas modalidades Mestrado ou Doutorado, que possuir um artigo 

científico publicado e/ou aceito para publicação em revistas de Qualis A1, A2, 

A3 ou A4 em que o próprio discente figure como primeiro autor e que os dados 

contidos resultem diretamente de sua dissertação/tese, estará dispensado do 

exame de qualificação. Esta solicitação deve ser feita pelo(a) orientador(a) via 

SEI.  


