
Normativas do Exame de Qualificação 

O objetivo do Exame de Qualificação para o Mestrado é verificar a capacidade de 

síntese, avaliar a maturidade do aluno na sua área de investigação, bem como a metodologia 

da pesquisa a ser desenvolvida. Este trabalho escrito deverá conter a revisão bibliográfica 

correspondente ao tema da pesquisa, estando parcial ou integralmente concluída. O aluno 

deverá inscrever-se ao Exame de Qualificação até 15 (quinze) meses após o início da contagem 

dos prazos, cabendo ressaltar que deverá ter cumprido o número mínimo de créditos do 

Curso. 

 O aluno deverá entregar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
exame de qualificação, quatro volumes provisórios, em espiral, do trabalho 
escrito. A formatação destes exemplares deverá atender às normas da ABNT e 
da língua portuguesa em vigência na ocasião da defesa; 

 O Exame de Qualificação consistirá de apresentação oral; 

 O colegiado do Curso aprovará a banca examinadora da qualificação, 
constituída por três docentes, sendo que pelo menos um membro da banca 
não pode fazer parte do corpo de orientadores do aluno;  

 O exame de qualificação terá a menção aprovado(a) ou reprovado(a). Se 
reprovado no exame de qualificação, o aluno deverá realizar o segundo exame 
de qualificação em até 30 (trinta) dias após a data de reprovação. 

 

Resolução no. 013/2014 – CONSEPE 

(Regimento Geral da Pós-Graduação stricto sensu da UDESC 

Art. 55. O exame de qualificação tem por objetivo avaliar a maturidade do aluno na área de 
conhecimento do Programa. 
Art. 56. O exame de qualificação é obrigatório para o aluno de pós-graduação, de acordo com 
regras e critérios estabelecidos nas normas do Programa, respeitadas as normas fixadas neste 
Regimento. 
§ 1º Aos Programas poderá ser facultada, nos cursos de Mestrado, a não realização do exame 
de qualificação, devendo ser substituído por outro meio de acompanhamento da dissertação. 
§ 2º A realização de avaliações adicionais será facultada ao Programa, desde que previstas em 
suas normas. 
§ 3º A inscrição para o exame de qualificação, em curso de doutorado, deverá ocorrer em até 
50% do prazo máximo para depósito da Tese. O exame deverá ser realizado em até sessenta 
dias após a data de inscrição. 
Art. 57. No exame de qualificação, o aluno pode ser aprovado para o Mestrado, para o 
Doutorado ou reprovado, não havendo atribuição de conceito. 
§ 1º Será considerado aprovado no exame de qualificação o aluno que obtiver aprovação da 
maioria dos membros da comissão examinadora. 
§ 2º O aluno que for reprovado no exame de qualificação poderá se inscrever para repeti-lo 
apenas uma vez e persistindo a reprovação o aluno será desligado do Programa e receberá 
declaração das disciplinas cursadas. 
Art. 58. A comissão examinadora, aprovada pelo CPG, deve ser constituída por no mínimo três 
membros, com titulação de doutor. 


