
                                                       
  

 

FORMULÁRIO DE DEFESA DE QUALIFICAÇÃO 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
(A banca deve ser formada por no mínimo 3 docentes, sendo o orientador, um docente do PPGA e um docente convidado externo ao PPGA. É 

permitido também um quarto docente, sendo este o co-orientador, sendo do PPGA ou não) 
 

Discente: ____________________________________________________________________________ 
Matrícula nº.: ____________________________ E-mail: ______________________________________ 
 

Data da defesa da qualificação, conforme aprovação do colegiado: ______ / __________ / ________ 

TÍTULO DA PESQUISA: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

VISTO DO DOCENTE ORIENTADOR:  ________________________________________________________ 
BANCA (docentes):  

1. Docente: ___________________________________________ Orientador (a) do PPGA 
E-mail: ________________________________________________  
 

2. Docente: _________________________________(caso tenha) Co-orientador (a) do PPGA ou externo 
E-mail: ________________________________________________  
 

3. Docente: ____________________________________________ Membro interno do PPGA 
E-mail: _________________________________________________ 
 

4. Docente: ____________________________________________ Membro externo ao PPGA  
(Para a qualificação o docente externo até pode ser lotado na UFJF mas deve ser externo à Faculdade de Administração e Ciências 
Contábeis-FACC, sendo, portanto, de outro departamento dos da FACC) * 

E-mail: __________________________________________________ 
 

5. Docente: ___________________________________________ Membro suplente externo ao PPGA** 
E-mail: __________________________________________________ 
 

* Para a banca de dissertação, o membro externo deverá ser necessariamente pelo regulamento da UFJF, totalmente externo à 
UFJF, não sendo, portanto, docente de qualquer curso da instituição. 
** O membro suplente externo ao PPGA será convocado caso o membro interno externo ocorra em falta à banca) 
 

Eu, discente do PPGA ____________________________________________________, regularmente 
matriculado (a), venho requerer com anuência do docente orientador (a) a defesa da qualificação do 
Mestrado de Administração, sendo esta solicitação já atendida em reunião de colegiado do PPGA. 
 

Juiz de Fora, ____________de _______________________________ de _______________. 
 

________________________________________ 
Assinatura do discente 

 

Procedimentos válidos: 

• Todos os campos deste formulário devem ser preenchidos para protocolo junto à secretaria do PPGA. 

• Este formulário deve ser entregue à secretaria do PPGA para trâmite de defesa de qualificação. 

• A secretaria do PPGA deve comunicar oficialmente, por e-mail aos membros da banca, sobre data, local e realização da mesma. 

 


