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Normas Gerais para o Exame de Qualificação de Doutorado 

 
1) O aluno de Doutorado, com anuência do professor orientador deverá submeter-se a 

um Exame de Qualificação até 36 meses após o seu ingresso no Programa. 

 No caso dos alunos que ingressaram no CPGN em 2005 o prazo será de 42 
meses. 

2) O aluno que for submeter-se ao Exame de Qualificação deverá encaminhar à 
Secretaria do Programa com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, quatro cópias 
de um documento escrito com um mínimo de 10 e um máximo de 30 páginas (papel 
A4, letra de 12 pontos, espaço duplo ou 1,5, margens de 2 ou 2,5 cm) , o qual deverá 
contemplar os seguintes pontos:  

 Introdução, contextualizando as perguntas e objetivos do Projeto de Pesquisa 
proposto em relação aos resultados obtidos, fornecendo um estado-da-arte do 
assunto e sendo de suficiente clareza e profundidade para que a Banca não tenha 
dúvidas a respeito da erudição e conhecimento do doutorando; 

 Resultados (com no máximo 10 figuras e tabelas, sendo que em figuras 
multipainel, cada painel será contado como uma figura), destacando os principais 
resultados obtidos no período, incluindo a análise e interpretação dos mesmos; 

 Discussão mostrando claramente a erudição, capacidade de análise e postura 
crítica do candidato frente aos seus resultados e a relação deles com o campo do 
conhecimento em questão. A Discussão não deve ser uma mera tradução/edição 
da discussão dos artigos eventualmente publicados ou escritos. Esquemas e 
quadros sintéticos podem ser usados livremente. Conclusões devem ser sintéticas 
de modo a perceber-se rápida e objetivamente quais os principais achados do 
trabalho. Esta seção pode conter também a interpretação pessoal do candidato da 
sua contribuição, do estado do campo de conhecimento e da relação entre os dois 
aspectos; 

 Referências Bibliográficas (restritas ao mínimo necessário). 

 Anexar cópias de artigos publicados ou submetidos ou manuscritos finalizados 
relativos ao assunto da Qualificação (estes documentos não considerados na 
contagem final de páginas). 

 O documento escrito também deverá obrigatoriamente conter um sumário dos 
resultados adicionais disponíveis e que irão fazer parte da Tese de Doutorado (no 
máximo 1 página com as especificações acima). 

3) Alternativamente e, com anuência do orientador, o aluno de Doutorado poderá realizar 
o Exame de Qualificação através da elaboração e apresentação para a banca 
Examinadora de um artigo de revisão relacionado à linha de pesquisa do orientador, 
em formato adequado para ser submetido à publicação em periódico de divulgação 
científica ou em periódico Qualis A da CAPES na área Biológica II.  

4) O aluno terá um tempo de 50-60 minutos para fazer a apresentação em caráter 
público da sua qualificação,  seguida de arguição pela Banca, a qual será realizada em 
caráter privado; 
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5) A banca examinadora será composta de 4 membros, sendo 3 titulares e 1 suplente, a 
serem escolhidos pelo professor orientador. O orientador deverá estar presente.  

6) Ao término de argüição, a Comissão examinadora deverá preencher um formulário de 
avaliação, aprovando ou não o aluno. Caso tenham sido propostas modificações, uma 
nova versão do Exame de Qualificação deverá ser encaminhada à Comissão 
examinadora, no prazo máximo de 15 dias a contar da data de apresentação, sendo 
que um novo Exame de Qualificação deverá ser realizado no prazo máximo de 6 
meses.  

 A não aprovação no segundo Exame de Qualificação implicará no cancelamento 
da matrícula do aluno.  


