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Dúvidas sobre Exame de Qualificação 
 

1. Todo discente do Curso de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais será obrigado a 
realizar o Exame de Qualificação ? 

Resp. Sim. 

2. Existe algum modelo disponível para escrita da qualificação ? 

Resp. Sim. Tem disponível na coordenação do curso e na pag institucional do MPCA os 
elementos pré-textuais para servir de modelo. 

3. Qual o formato e o tempo que o estudante terá para apresentar o seu trabalho de 
qualificação ? 

Resp. O formato do arquivo para apresentação deve ser preferencialmente em PowerPoint; 
e o tempo é estimado entre 15 e 20 minutos. 

4. Qual o tempo disponibilizado para arguição de cada um membro da banca ? 

Resp. Cada membro examinador terá em média 30 minutos para realizar as suas 
arguições, sugestões, críticas e considerações a respeito do trabalho submetido ao exame.  

5. Qual o prazo pra protocolar o exame de qualificação junto a coordenação do curso ? 

Resp. O requerimento do exame de Qualificação deverá ser protocolado pelo discente, em 
até 18 meses da primeira matrícula que devido a paralização pelo covid-19 é novembro de 
2021.  

6. Quanto tempo depois de protocolado posso realizar o exame de qualificação ? 

Resp. Até 30 dias após a data de protocolo junto a coordenação do MPCA. 

7. O que devo colocar na apresentação da qualificação ? 

Resp. 

a) Preferencialmente os dados parciais ou totais coletados pelo discente para formatação 
do TCC. 

b) Apresentação do projeto finalizado que irá ser desenvolvido para confecção do TCC.  

8. Como será formada a banca examinadora ? 

Resp. Será composta pelo orientador e por no mínimo 3 (três) membros, sendo obrigatório 
que um dos membros seja externo ao programa. 

9. Com quanto tempo de antescedência devo enviar para banca o exame de qualificação ? 

Resp. Com 15 dias antes da defesa. 
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10. Qual a titulação mínima exigida para os membros que irão compor a banca examinadora ?  

Resp. Preferencialmente os membros da banca devem possuir título de doutor.  

 


