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NORMAS PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO PPGQO
1) O exame de qualificação tem por objetivos:


Aferir a capacidade do doutorando em compreender e avaliar criticamente os
conhecimentos relacionados sobre um tema científico.



Propor novos desdobramento ou aplicações destes conhecimentos.



Identificar problemas e propor soluções concernentes ao tema.



Fazer considerações sobre as críticas dos avaliadores sobre a proposta defendendo
idéias correlacionadas com clareza e propriedade.



Mostrar conhecimentos no que se refere aos fundamentos teóricos da área de sua
formação.

2) O exame de qualificação só poderá ser feito por estudantes que já tenham completado 2/3
dos créditos mínimos exigidos.

3) O exame de qualificação deverá ser concluído, impreterivelmente, dentro do prazo
máximo de 42 meses após o ingresso do estudante no PPGQO eantes da defesa de tese.

4) A Banca Examinadora do Exame de Qualificação deve ser composta por TRÊS membros
titulares e um suplente.

5) O orientador deve encaminhar ao Colegiado do PPGQO, um exemplar do projeto de
pesquisa do doutorando e um oficio indicando seis nomes para membros titulares e suplentes

para compor a banca de qualificação, sendo no mínimo dois externos ao programa. O
Colegiado pode aprovar ou substituir os nomes indicados pelo Orientador, bem como avaliar
a pertinência do tema do projeto proposto.

6) Depois de indicados e aprovados os nomes da banca pelo PPGQO, o estudante levará
cartaconvite do PPGQO para os membros da banca examinadora e um exemplar do projeto
de pesquisa (ver item 7) e deverá marcar a data para o exame, avisando a Coordenação.

7) O exame de qualificação será composto de três partes
a) Elaboração pelo doutorando de um projeto de pesquisa original utilizando modelo
de formulário que tem por objetivo estabelecer as normas para apresentação do
Projeto de pesquisa principal para o exame de qualificação. Todo o projeto deverá
ser preenchido com a seguinte configuração de página:
 Página: formato A4;
 Espaçamento das margens: 2,5centímetros;
 Letra: Times New Romam, tamanho mínimo 12 pts.
 As instruções dadas no início de cada campo devem seguir rigorosamente os
itens:
1. Título do projeto (tamanho livre, recomendase até 250 caracteres);
2. Resumo (até 300 palavras);
3. Introdução (apresentando o estado da arte do tema, até duas páginas);
4. Objetivos (até duas páginas);
5. Justificativas, metodologia e forma de análise dos resultados (até vinte páginas);
6. Bibliografia fundamental (espaço livre);
7. Cronograma de execução; e
8. Viabilidade financeira.
 Este projeto não poderá estar relacionado ao tema de pesquisa em curso para
elaboração da tese.

b) Avaliação do doutorando em sessão fechada, na qual o estudante inicialmente irá fazer
uma exposição oral (1520 min) sobre o tema proposto no projeto.

c) A seguir a banca irá argüir o candidato sobre o tema do projeto e sobre diferentes assuntos
relacionados à área de conhecimento do estudante no PPGQO.
A banca também deverá considerar os seguintes quesitos:


Domínio sobre os fundamentos teóricos relacionados à área de pesquisa do tema
apresentado no projeto.



Qualidade de redação do projeto.



Validade científica do projeto.



Clareza e qualidade de argumentação durante a manifestação do doutorando.
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