
UFRRJ 

Programa de Pós-Graduação 

Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) 

Normas para Exame de Qualificação – Doutorado 

 

Art. 1º - O exame de qualificação é obrigatório para os candidatos ao Doutorado.  

 

Art. 2º - O exame de qualificação deverá ser concluído dentro do prazo máximo de 36 

meses, após o ingresso do candidato no Curso ou seis meses antes da defesa de tese.  

 

Art. 3º - A solicitação do exame de qualificação deverá ser feita à Coordenação do 

PPGMV pelo Professor Orientador, com a ciência do candidato, após a conclusão dos 

créditos mínimos exigidos e da coleta de dados, 90 dias antes do exame.  

 

Art. 4º - A avaliação do candidato consistirá, uma apresentação oral como de seminário 

em sessão pública sobre os resultados de seu trabalho de tese seguido de arguição. Essa 

arguição abordará temas relativos à tese de doutoramento. Para tanto o aluno deverá 

indicar, previamente à banca, cinco artigos, no mínimo; que abordem os mais relevantes 

avanços na área da tese.  

 

Art. 5º - A Banca de Exame de Qualificação será constituída pelo Orientador (como 

moderador) e no mínimo dois professores, do corpo de orientadores do curso ou 

membros externos qualificados, que serão indicados pelo orientador e aprovada pelo 

Colegiado executivo.  

 

§ 1º - O Professor Orientador poderá sugerir até três nomes, sendo dois 

titulares e um suplente, para a composição da Banca, que serão avaliados pelo 

Colegiado Executivo.  

 

§ 2º- O Colegiado Executivo do PPGMV poderá indicar um quarto nome, 

externo ao Comitê de Orientação do aluno, e aprovar ou substituir os nomes 

indicados pelo Orientador.  

 

§ 3º- Após aprovação da Banca Examinadora pelo Colegiado Executivo do 

Curso o aluno terá até 90 dias para concluir o Exame de Qualificação.  

 

Art. 6º - Será considerado aprovado no exame oral o candidato que for avaliado como 

apto pela maioria simples dos membros da banca examinadora.  

 

Art. 7º - Se reprovado no exame oral, o candidato terá nova oportunidade até dois meses 

antes do prazo final para defesa.  

 

Parágrafo Único - A Banca Examinadora determinará a nova data para a 

qualificação.  

 

Art. 8º - Será considerado reprovado no Exame de Qualificação o candidato que for 

reprovado em duas avaliações. 

PPGMV
Sticky Note
Ou seja:1ª possibilidade:  após o aluno completar o mínimo de 40 créditos e realizar coleta de dados, a qualificação deve ocorrer em até 36 meses (contados a partir do ingresso do aluno no PPGMV). 2ª possibilidade: após o aluno completar o mínimo de 40 créditos e realizar coleta de dados, a qualificação deve ocorrer seis meses antes da defesa.


