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Hebdomadário da Pós-Graduação. 6(9), 2019: Qualificação de doutorado. Qual é sua 
opinião? 
 

 Com a finalidade de rever, discutir e aperfeiçoar o formato do exame de qualificação de 

doutorado, apresentamos a seguir a situação atual e solicitamos a alunos e orientadores opiniões e 

propostas. 

 Segundo o Regimento (da USP) recentemente aprovado e Regulamento do PPG em Clínica 

Médica, em fase final de aprovação, o exame do doutorado e doutorado direto deve obedecer: 

VII.2.2 O objetivo do exame de qualificação no Doutorado é avaliar a capacidade do candidato de 

desenvolver, de forma independente, o seu projeto de tese, dentro de sua área de pesquisa.  

VII.2.3 As formas de apresentação e avaliação do exame de qualificação serão específicas para 

cada um dos cursos e estarão disponibilizadas e atualizadas na página de internet do Programa. 

 O formato atual descrito nas páginas do PPG encontra-se a seguir.  

 “O aluno deverá enviar à banca examinadora, com 15 dias de antecedência, um 

documento contendo informações sobre o andamento do seu projeto de doutorado com um 

máximo de 10 páginas (excluindo a página de rosto), cujo conteúdo deverá estar assim distribuído: 

1) Página de rosto contendo o nome do aluno, o título do projeto e o nome de seu orientador; 2) 

Resumo; 3) Objetivos e Justificativas; 4) Material e Métodos; 5) Resultados e Discussão; e 6) 

Referências (1 página). O espaço usado deverá ser de 1½ e fonte Arial 12. O restante (referências, 

citações, etc.) deverá seguir o padrão ABNT.” 

 Para apresentação à banca: 

 “O exame consistirá de uma exposição oral de, no máximo, 30 minutos, sobre o 

andamento do projeto de pesquisa do(a) candidato(a).  

 Também será feita avaliação da didática do(a) doutorando(a), na forma de uma 

apresentação de uma aula em nível de graduação, com tema previamente escolhido pelo 

aluno(a), no momento da inscrição para o exame de qualificação, com duração máxima de 40 

minutos. A duração máxima do exame será de 3 (três) horas”. 

 O que primeiramente tem sido motivo de dúvida e dificuldades para arguição, 

principalmente, pelos membros de outros programas é o documento proposto que não se enquadra 

em projeto, nem em artigo, nem em tese ou proforma. Os alunos investem tempo e são criticados 

pela falta de informações do texto que é limitado a 10 páginas.  

 Poderíamos solicitar um artigo científico em formato para publicação? Ou, retirar limite de 

10 páginas e ter um rascunho da tese? 

Texto preparado por Elcio Vianna  


