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Hebdomadário da Pós-Graduação. 6(11), 2019: Qualificação de doutorado - Novo formato
A mudança do exame de qualificação foi amplamente discutida nos e-mails e na reunião da
CCP de ontem. As conclusões serão descritas a seguir com agradecimentos a todos que participaram
do processo. O novo formato ainda não está em vigor, dependerá de publicá-lo na página do
programa e do regulamento em que o aluno estiver matriculado.
1 - Não haverá prova didática, a avaliação didática se fará na apresentação do trabalho de
pesquisa.
2 - O exame de qualificação se integrará com uma rotina de relatórios anuais (exigência do
novo regimento) de forma que cada etapa do doutorado terá avaliação própria, conforme
cronograma:
Doutorado (4 anos)
Processo seletivo: Apresentação e discussão do projeto
Relatório do 1º ano (12 meses): avaliação de itens específicos (formulário próprio) para demonstrar
aprovação do projeto no CEP, confirmação da viabilidade, aquisição da metodologia e, pelo menos,
os primeiros dados coletados. Essa seria a última possibilidade de mudanças do projeto. O relatório
escrito será avaliado por assessor em anonimato e poderá motivar apresentação para banca visando
esclarecimentos.
Qualificação (2º ano, 24 meses): Seguiremos formato sugerido pela maioria, entrega de documento
em formato de tese com resultados preliminares ou definitivos, tabelas e figuras
metodologicamente apropriadas e com discussão (mesmo que apenas para descrever significado
dos potenciais resultados, cronograma e análise crítica) . A apresentação do trabalho de pesquisa se
fará também no formato audiovisual (aula de defesa) com duração de 40 a 60 minutos, seguida por
arguição.
Relatório de 3º ano (12 meses após qualificar): apresentação do manuscrito escrito em inglês no
formato para submissão. O artigo científico (relatório) será avaliado por assessor empregando
formulário específico e essa avaliação poderá motivar apresentação para banca visando
esclarecimentos.
Depósito da tese (48 meses): tem que apresentar comprovante de submissão do artigo.

Doutorado Direto (5 anos)
Para o doutorado direto, o mesmo formato de relatórios e qualificação será empregado,
com mudanças nos prazos proporcionais ao tempo de 5 anos em vez de 4 anos.
Relatório do 1º ano: 12 meses
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Qualificação: 2º ano e meio, 30 meses
Relatório de 4º ano: 12 meses após qualificar
Depósito: 60 meses.
Agradecimentos a todos que participaram ativamente desse debate:

Prof. Alceu Afonso Jordão Jr.
Profa. Ana Maria Ferreira Roselino
Prof. Anderson Marliere Navarro
Prof. Antonio Pazin Filho
Prof. Cacilda da Silva Souza
Prof. Eduardo Barbosa Coelho
Sr. Emerson Quirino Oliveira (Secretário)
Profa. Fabíola Traina
Prof. Júlio Cesar Moriguti
Prof. Lauro Wichert Ana
Profa. Lea Maria Zanini Maciel
Prof. Luisa Karla de Paula Arruda
Doutorando Marcel Nani Leite
Prof. Marco Andrey Cipriani Frade
Profa. Maria Carolina Oliveira
Profa. Nereida Kilza da Costa Lima
Prof. Ricardo O. Brandt
Prof. Valdair Francisco Muglia
Prof. Valdes Bollela
Sra. Vânia Maria Queiroz (Secretária)
Profa. Vivian Suen
Texto preparado por Elcio Vianna

