
Instruções para Banca Examinadora – Qualificação 

 

 

Dos Requisitos para Solicitação de Qualificação 
Constituem requisitos para o aluno realizar o exame de qualificação (Obs: 
Estes requisitos serão verificados previamente pela coordenação):  
 
1) Ao Mestrado: (a) ter integralizado 18 créditos em disciplinas; e (b) ter sido 

aprovado no exame de proficiência em língua Inglesa. 
 
2) Ao Doutorado: (a) ter integralizado 36 créditos em disciplinas; (b) ter sido 

aprovado no exame de proficiência em língua Inglesa; e (c) apresentar um 
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.  

 

Do Exame 
O exame ocorrerá em duas etapas: 

 
Etapa 1: O discente deverá fazer uma exposição oral de seu projeto de 
pesquisa e dos resultados obtidos, utilizando recurso audiovisual. A 
apresentação deverá ter duração mínima de 30 minutos e máxima de 40 
minutos. A sessão será aberta ao público, sendo proibida, porém, qualquer 
interferência dos presentes. 

 
Etapa 2: A banca examinadora arguirá o discente acerca da temática 
conceitual relacionada ao projeto de pesquisa e aos resultados obtidos e 
demais atividades desenvolvidas. Cada membro da banca contará com 30 
minutos para sua arguição. Ficará a cargo do aluno a decisão sobre a 
permanência ou não do público nesta etapa do exame. Não será permitida a 
presença do orientador e/ou co-orientador durante a etapa de arguição. 

 

Da Avaliação  

Finalizada a qualificação, cada membro da banca examinadora deve, em até 3 

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

processo de Qualificação (segundo modelo abaixo). Deve ser informado se 

o(a) aluno(a) foi Aprovado ou Reprovado e inserir um pequeno parecer de no 

máximo 5 linhas (*Importante, pois o sistema limita o número de caracteres a 

serem inseridos). Em caso de reprovação em seu primeiro exame de 

qualificação, o(a) aluno(a) poderá se submeter a um novo exame. Este novo 

exame deverá ser realizado impreterivelmente no prazo máximo de 60 dias, 

contados a partir da data da referida reprovação, respeitando-se as normas 

estabelecidas neste documento. Havendo uma segunda reprovação, o aluno 

estará inapto a permanecer matriculado no Programa. 

 



FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO  

 

 

Resultado:  (     ) Aprovado                    (     ) Reprovado 

 

 

Parecer (*Em até 5 linhas):  

 

 

 

 

 

* Favor encaminhar estas informações por e-mail para o(a) 

orientador(a) 

 

 


