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9. DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO  
 

9.1. Será observado o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFV. 
 

9.2. Todo estudante candidato ao título de D.S. deverá submeter-se a exame de qualificação. 
 
§ único - O objetivo do exame de qualificação é avaliar se o estudante possui formação científica 
condizente com a de um candidato ao título de D.S. 
 
9.3. Somente poderá prestar exame de qualificação o estudante que tiver integralizado os créditos 

previstos em seu Plano de Estudo. 
 

§ 1º - O estudante matriculado em Estágio em Ensino ou Seminário poderá realizar o exame de 
qualificação, independentemente da integralização do número mínimo de créditos.  

 
§ 2º - O exame de qualificação deverá ser concluído até o último dia de lançamento de notas e 
conceitos referentes ao quinto semestre letivo da admissão do estudante no PPGCF, obtendo o 
conceito “N” em ENF 799 – Pesquisa, caso não atenda. Em casos excepcionais o orientador deverá 
fazer uma solicitação de prorrogação do prazo à CCPPGCF, justificando o pedido. 

 
9.4. O pedido de exame de qualificação, aprovado pelo Orientador, será encaminhado ao 

Coordenador do PPGCF, para apreciação, designação da banca examinadora e 
encaminhamento à PPG. 

 
9.5. A Banca Examinadora será designada com, no mínimo, 5 (cinco) membros titulares e 2 (dois) 

suplentes, todos portadores do título de Doutor. 
 
§ 1º - O presidente da Banca Examinadora será o Orientador.  

 
§ 2º - Em caso de impedimento do Orientador, a CCPPGCF indicará, com conhecimento do 
Orientador, um substituto para presidir a banca. 

 
9.6. O Exame de Qualificação consistirá de provas escrita e oral. 

 
§ único - A prova escrita poderá ser proposta pelo orientador considerando 2 (dois) critérios. 
 

9.6.1. Critério 1: A prova escrita será constituída de uma questão preparada por cada membro 
da banca, sem subitens, as quais deverão ser entregues, simultaneamente, ao 
candidato, na data definida pelo orientador.  

 
§ 1º - A prova versará sobre matérias pertinentes à área de concentração, à qual o candidato 
está vinculado, e sobre matérias relacionadas à sua pesquisa, definidas pela banca 
examinadora. 
 
§ 2º - O Exame de Qualificação deverá ser integralizado no tempo máximo de 60 dias, após 
a entrega das provas escritas ao candidato. 
 
9.6.2. Critério 2: O candidato deverá apresentar 2 (dois) capítulos ou artigos científicos, sendo 

que o primeiro seja um referencial teórico do assunto (Estado da Arte) que identifique 



as lacunas e oportunidades de pesquisa sobre o tema. O outro deve versar sobre os 
resultados experimentais da tese ou da área de conhecimento da tese. 

 
9.7. Na prova oral cada examinador terá um prazo de 30 minutos para arguição. 

 
9.8. Será considerado aprovado o estudante que obtiver a indicação favorável unânime. 

 
9.9. Ao estudante não aprovado no exame de qualificação será concedida mais uma oportunidade, 

decorrido o prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de sua realização. 
 

§ único - A reprovação na segunda avaliação implicará em desligamento do discente do PPGCF. 
 
 


