Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular
(PMBqBM) - Campus Governador Valadares
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA
EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO
IMPORTANTE:
Ler o artigo 21 do Regimento interno do PMBqBM, o Regimento Geral do PMBqBM e o Regimento
Geral da Pós-graduação stricto sensu da UFJF; todos esses documentos constam em
http://www.ufjf.br/pmbqbm/downloads/regulamentos/

Prazo: máximo 36 (trinta e seis) meses para o doutorado contados a partir da data de sua
primeira matrícula no curso.

A monografia de qualificação versará sobre o projeto de pesquisa e os resultados
experimentais parciais indicadores da conclusão com sucesso do projeto de tese e/ou em formato
de artigo a ser submetido para publicação e uma exposição oral, em sessão pública, com duração
de no mínimo 40 (quarenta) e no máximo 60 (sessenta) minutos, seguida de arguição em
sessão fechada por parte da Banca Examinadora. Durante o exame de qualificação serão
abordados aspectos metodológicos e teóricos relacionados à tese.
A monografia deverá ser estruturada com informações sobre o projeto de pesquisa com
pelo menos: introdução (revisão bibliográfica), justificativa, objetivos e metodologia, resultados
parciais ou totais e resultados experimentais parciais A discussão pode ser metodológica. Cada
examinador(a) expressará o seu julgamento considerando o(a) candidato(a) como “aprovado ou
aprovada” ou “reprovado ou reprovada”. Serão considerados aprovados o(a)s candidato(a)s que
obtiverem unanimidade nas manifestações de “aprovado ou aprovada”. Será facultado a cada
examinador(a) emitir parecer e sugestões sobre reformulações do projeto e/ou relatório da
pesquisa.

O(a) discente deverá atentar aos prazos e tomar as seguintes providências:

1º Definir com o(a) orientador(a) a Banca Examinadora.
2º Estabelecer contato com os professores/pesquisadores que farão parte da banca, para
aceite dos mesmos e definição da data, preferencialmente por mensagens trocadas por e-mail.
3º Preencher os formulários necessários ao processo e inscrever na Secretaria do
PMBqBM com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias da data prevista para qualificação:

http://www.ufjf.br/pmbqbm/
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-

“ENCAMINHAMENTO

DA

PROPOSTA

DE

BANCA

EXAMINADORA

DE

QUALIFICAÇÃO PARA DOUTORADO” (formulário disponível no site do PMBqBM/UFJF-GV).
A proposta de banca deve conter 3 (três) membros titulares e os respectivos suplentes, com
atuação em pesquisa na área de interesse do projeto, exceto o(a) orientador(a) e o(a)
coorientador(a) do(a) discente. Os membros não precisam ser externos à UFJF, e somente
poderá ter um membro do PMBqBM que não esteja realizando qualquer tipo de
colaboração/parceria no projeto. A proposta de banca será avaliada pelo Colegiado Local do
PMBqBM.
- Após o parecer do Colegiado Local, preencher uma via da CARTA CONVITE e uma via
do TERMO DE ACEITE (modelos disponíveis no site do PMBqBM/UFJF-GV) e, juntamente com
uma cópia da MONOGRAFIA em pdf, enviá-los por e-mail para cada membro da proposta de
banca aprovada.
NOTA: Se houver membro externo à instituição solicitar à Secretaria do PMBqBM os
procedimentos para proceder à concessão de passagens e diárias.

PÓS-QUALIFICAÇÃO
Entregar no prazo máximo de 3 (três) dias, após a qualificação, a Ata contendo o resultado
da qualificação com as devidas assinaturas dos membros participantes da banca.
O “RELATÓRIO DE VIAGEM/BANCA”, preenchido pelo membro externo presente na
banca, deverá ser enviado em pdf para o e-mail do PMBqBM juntamente com os bilhetes e
canhotos da passagem ida e volta, até 3 (três) dias, após a qualificação, para que a Secretaria
possa proceder ao fechamento da viagem no SCDP, sob pena do ressarcimento por parte do
membro externo dos recursos recebidos e o não recebimento de novos auxílios.
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