EXAME DE QUALIFICAÇÃO
DOUTORADO
1.

O aluno deverá preencher o formulário anexo, com as atividades desenvolvidas
durante o período de doutoramento;
2.
O(a) aluno(a) deverá ter 50% dos créditos concluídos e o orientador deverá
encaminhar ao Coordenador do Programa os documentos abaixo:
2.1. Carta de indicação do candidato ao EGQ e sugestão dos nomes de pelo
menos 6 professores para a constituição da banca de qualificação.
Recomenda-se que os professores sugeridos sejam preferencialmente do
Campus-USP de Ribeirão Preto;
2.2. O formulário referido no item 1;
2.3. O manuscrito de um trabalho redigido em inglês, ou a publicação
definitiva dos resultados obtidos relacionados à sua tese.
3.

A Comissão Coordenadora do Programa definirá os nomes para a constituição
da banca examinadora, dentre as sugestões encaminhadas pelo Orientador.

4.

Após a definição da data da realização do exame, o candidato fará a defesa de
seu manuscrito diante da banca examinadora escolhida, a qual deverá ser
composta por três docentes especialistas na área referente ao documento
apresentado. O orientador não deverá fazer parte da banca e, o coordenador
do Programa fará parte da banca somente na condição de especialista na
área.

5. A Comissão Julgadora fará a análise e argüição do conjunto das atividades
desenvolvidas pelo pós-graduando(a), durante o período do doutoramento, listadas
no formulário entregue junto com o manuscrito.
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NORMAS PARA JULGAMENTO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO

1. Apresentação e defesa de um manuscrito redigido em inglês com os resultados
relacionados à sua tese.

2. Análise e argüição pela Comissão Julgadora do conjunto das atividades
desenvolvidas pelo(a) pós-graduando(a) durante o período do doutoramento.

3. Após o encerramento da argüição, cada examinador expressará o seu
julgamento (aprovado ou reprovado), considerando: a) os itens preenchidos
do questionário; e b) a qualidade do manuscrito.

4. Será considerado habilitado o candidato que for aprovado pela maioria dos
examinadores.

5. A Comissão Julgadora deverá apresentar um relatório (ata do Sistema Janus),
ao Coordenador do Programa para encaminhamento à CPG com o resultado do
Exame de Qualificação.

EXAME GERAL DE QUALIFICAÇÃO
ALUNO: __________________________________________________________________
Orientador: _______________________________________________________________
Ano de ingresso: ________________ Data provável de conclusão: _________________
Preencha no formulário abaixo os ítens solicitados desenvolvidos durante o período de
doutoramento.
1. Participação em congressos (nome do evento, local, data, entidade e organizadores).

2. Resumos enviados e/ou apresentados em congressos (título, autores, reunião, data)

3. Trabalhos publicados (título, autores, revista ou livro)

3a. Relacionados à tese.
3a.1. 1o autor:
3a.2. co-autor:

3b. Não relacionados à tese
3b.1. 1o autor:
3b.2. co-autor:

4. Publicação da Dissertação de Mestrado (autores, título, revista)
4a. em revista de divulgação internacional
4b. em revista de divulgação nacional

5. Atividades Didáticas (Participação nos Cursos Optativos da Área, Seminários ou Cursos
de Didática)
5a. na FMRP-USP

5b. Fora da FMRP/USP

6. Participação no Curso de Verão (data e tema)

7. Cursos Extra-Curriculares
7a. na FMRP-USP
7b. fora da FMRP-USP

8. Apresentação do tema da tese em Seminários no próprio Programa.

9. Palestra(s) e/ou curso(s) ministrados/realizados em áreas correlatas e/ou apresentações
orais em eventos científicos (título, local, data).

10. Desenvolvimento e/ou adaptação de novas técnicas ou métodos.

11. Outras informações relevantes

