
 

 
 

  
  

 

PASSO A PASSO DO PÓS-GRADUANDO PARA QUALIFICAÇÃO  DA TESE DE 

DOUTORADO 

 Antes da Qualificação 

1. A Banca Examinadora será indicada pelo Colegiado Local do PMPGCF. A Banca 

Examinadora será composta por três membros efetivos, sendo pelo menos um Externo ao 

PMPGCF/Unipampa e dois suplentes. O orientador não é considerado membro da banca de 

qualificação e sua presença não é permitida no momento da arguição do aluno; 

2. Os alunos de doutorado deverão submeter-se ao Exame de Qualificação no prazo de 

até 36 meses da data de ingresso; 

3. O exame de qualificação será constituído pela apresentação dos resultados parciais 

de sua tese, indicadores da conclusão com sucesso do projeto de tese; 

4. Para agendamento da qualificação, o pós-graduando, juntamente com seu orientador, 

deverá completar e assinar devidamente o Formulário de sugestão de banca (Anexo I), 

respeitando as normas do PMPGCF; 

5. O formulário supracitado preenchido e assinado deverá ser entregue na sala da pós-

graduação à secretária do PMPGCF no prazo mínimo de trinta (30) dias antes da data da 

respectiva qualificação; 

6. A comissão de curso do PMPGCF irá avaliar a solicitação e emitir o formulário de 

indicação de banca e data do exame de qualificação (Anexo II); 

7. O pós-graduando que for submeter-se ao exame de qualificação de doutorado deverá 

encaminhar à Secretaria do PMPG, com antecedência mínima de 30 dias, cópias de um 

relatório contendo os resultados obtidos até o momento da realização do exame, assim 

como plano de atividades visando a conclusão da tese, composto de:  

I - uma breve introdução sobre o estado geral da arte;  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/pmpgcf/qualificacao-curso-de-doutorado/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/pmpgcf/qualificacao-curso-de-doutorado/


 

 
 

  
  

 

II - resultados apresentados sob a forma de artigos científicos (escrito preferencialmente 

em língua inglesa e no modelo das revistas da Área das ciências biológicas II) ou relatório 

de patente;  

III - plano de atividades/perspectivas (incluindo cronograma) para a conclusão da tese. 

 8. Verificar junto à secretaria do PMPGCF, ou diretamente com o orientador, o 

procedimento para o agendamento da sala, no mínimo, trinta (30) dias antes da data de sua 

qualificação; 

9. No caso da necessidade de testar a apresentação, utilizar equipamentos, toalhas, 

bandeiras, multimídia da sala da webconferência para defesas por teleconferência, a 

responsabilidade de providenciar tais equipamentos e serviços será de seu orientador; 

Nota: Recomenda-se fazer teste para checar a qualidade do sinal da rede de internet para os casos em que a 

defesa envolver videoconferência. Se necessário, o pós-graduando ou o orientador deverá abrir um chamado 

com antecedência no STIC local do Campus Uruguaiana para agendar este serviço no link: 

https://chamados.unipampa.edu.br/ 

10. A secretaria do PMPGCF enviará os convites para a banca examinadora e, ao 

mesmo tempo, consultará cada examinador sobre sua preferência em receber exemplar da 

qualificação da tese nos formatos digital ou impresso. Em caso de aceite dos membros da 

banca em formação, os exemplares deverão ser recebidos pelos examinadores quinze (15) 

dias antes da data do exame de qualificação; 

11. O pós-graduando é responsável pela entrega dos exemplares para o exame de 

qualificação, e deverá aguardar as instruções da secretaria do PMPGCF referente à 

necessidade da versão impressa de cada membro da banca examinadora ou outras 

informações relacionadas à defesa, de acordo com o prazo supracitado. 
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No dia da Qualificação 

1. A apresentação geral, qualificação da tese, realizar-se-á em local público, 

organizado e divulgado à comunidade pela secretaria e coordenação do PMPGCF. Por 

motivo justificado, caberá ao coordenador adiar as data do exame; 

2. O pós-graduando deverá chegar à sala agendada para sua qualificação, no 

mínimo, trinta minutos antes do horário do início agendado para a defesa de modo que os 

equipamentos requeridos sejam testados adequadamente; 

3. Caso a qualificação ocorra fora do horário de atendimento dos setores envolvidos, 

o pós-graduando deverá verificar junto ao seu orientador a necessidade da retirada da 

chave ou equipamentos em data anterior; 

4. A documentação necessária para o ocasião da qualificação deverá ser retirada 

pelo orientador na secretaria do PMPGCF, após a comunicação da secretária informando 

que estão prontos;  

5. O pós-graduando terá um tempo máximo de trinta (30) minutos para fazer a 

apresentação geral da sua qualificação, sendo a seguir arguido pelos membros da 

Comissão Examinadora, que disporão de até trinta (30) minutos cada membro, com igual 

tempo para a réplica do pós-graduando;  

6. De acordo com o regimento do PMPGCF, o orientador não poderá estar presente 

no momento da arguição da banca no exame de qualificação de seu orientado; 

7. Em caso de não aprovação do pós-graduando, uma nova sessão do exame de 

qualificação de doutorado deverá ser realizada no prazo máximo de seis meses; 

8. A não aprovação do pós-graduando na segunda sessão do exame de qualificação 

implicará o cancelamento da matrícula e desligamento do curso; 

9. Fará jus à aprovação no Exame de Qualificação o pós-graduando que obtiver o 

conceito final Suficiente para continuação dos estudos. 



 

 
 

  
  

 

 

Após a Qualificação 

1. O orientador deverá entregar a documentação referente ao exame na Secretaria da pós-

graduação para fins de registro do resultado no histórico do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento informativo foi baseado no Regimento Interno do PMPGCF. Esperamos que a leitura deste 

tenha facilitado seu percurso rumo à obtenção de seu diploma. 

 

           


