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Orientações gerais para agendamento do exame de qualificação de mestrado e 
doutorado 

  
1. Definir com o orientador se a banca será realizada em formato remoto ou presencial 

e se o orientador poderá presidir a banca e se precisará do suporte da secretaria. 
 

2. Consultar secretaria do PPCSA: 3225-8628 (quando retornar o atendimento 
presencial) ou pelo e-mail: ppcsa.famed@ufu.br para verificar a disponibilidade de 
local/plataforma para a realização do exame de qualificação. O orientador, 
presidente da banca, pode optar pela Plataforma que preferir e ficar responsável 
pelo monitoramento do exame de qualificação. 
 

3. Para que o agendamento da qualificação possa ser realizado é necessária a 
integralização de todos os créditos exigidos para o Curso correspondente. Caso 
tenha feito disciplinas em outro Programa de Pós-graduação, será necessário fazer 
aproveitamento dos créditos pelo portal do estudante 
(https://www.portalestudante.ufu.br/). 
 

4.  Envio do Certificado de Aprovação do Exame de Proficiência em Língua 
Estrangeira. 
 

5. Envio do Relatório de Estágio de Docência; (caso o aluno seja bolsista). 
 

6. Consultar o histórico escolar no portal de estudante para verificar se há alguma 
pendência no campo “Observações”. Caso haja alguma pendência documental, a 
mesma precisa ser regularizada inserindo o documento faltante no portal do 
estudante. 
 

7. Qualquer pendência não resolvida anula o agendamento da qualificação. 
 

8. Os campos (*) presentes no formulário são de preenchimento obrigatório. 
 

9. Formulário de solicitação de agendamento de exame de qualificação deverá ser 
preenchido e assinado por orientador e aluno. Não serão aceitos formulários 
preenchidos manualmente e/ou incompletos. Todos os campos deverão ser 
digitados. Gentileza não alterar o layout do documento. O Cadastro ORCID do 
Discente e Docente Orientador deverá ser realizado através do link a seguir: 
https://orcid.org/register  
 

10. Encaminhar para o e-mail: ppcsa@famed.ufu.br, os seguintes documentos:  
• Formulário solicitação – Word (http://www.ppcsa.famed.ufu.br/servicos/agenda-

exame-de-qualificacao-e-defesa-de-dissertacaotese).  

• Cópia do histórico escolar – PDF. 

• Manuscrito referente à dissertação em formato de artigo e seus anexos em único 

arquivo - PDF (em português ou no idioma proposto pela revista).  

• Normas do periódico escolhido. 

• Artigo semelhante já publicado no periódico escolhido. 
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 O material citado acima deverá ser encaminhado no máximo de 15 dias e no mínimo 

de 07 dias que antecedem a data prevista para a realização do exame. 

 Não enviar por e-mail qualquer documentação para os componentes da Banca. O 
envio da Carta Convite e Material do Exame de Qualificação é de responsabilidade 
da secretaria do PPCSA. 
 
A banca examinadora deverá ser composta pelo orientador e por dois doutores, 
sendo, preferencialmente, pelo menos um pertencente ao Programa, conforme 
RESOLUÇÃO SEI Nº 07/2018, DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO - Art. 44 § 2º 
 
A apresentação do trabalho à banca examinadora é oral. Porém, não há 

necessidade de utilização de material audiovisual.  

O aluno deverá apresentar o artigo e ou patente em 20 minutos. 

Cada professor terá direito a 25 minutos para questionamentos e o aluno a igual 

tempo para resposta. 

Após arguição e discussão, a banca informa o resultado com os conceitos: 

aprovado ou reprovado. 

Em caso de reprovação, novo exame deverá ser marcado, em prazo estabelecido 

pela banca, sendo que o mesmo poderá ser repetido uma única vez.  

Tempo máximo previsto para a atividade: 2 horas e 50 minutos.  

O exame de qualificação não é aberto ao público. 

 
 

 

 

 

 

 


