
 
 
 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO – ALUNOS DE DOUTORADO 
 
REQUISITOS BÁSICOS 
 
·         Ter concluído um trabalho científico parte da tese de doutorado; 
·         Prazo máximo: o aluno precisa estar qualificado até 32 meses do doutorado 
(exigência do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal) 

Referendado pela Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas 
Gerais em 28 de fevereiro de 2013. 
  
 
PROCEDIMENTOS 
 
·         Formulário de indicação de banca de exame de qualificação (disponível na 
mesma pasta on-line que estas instruções): verificar a data de reunião do 
Colegiado e submeter o formulário para aprovação com mínimo de 45 dias de 
antecedência (45 dias entre a reunião de aprovação e a defesa). Indicar a banca 
com três titulares (um necessariamente externo; pode sugerir dois externos, 
situação em que o Colegiado avalia se o investimento será adequado) e dois 
suplentes (pelo menos um externo, principalmente se só um titular estiver nesta 
condição). Devem ser indicados os nomes adicionais pedidos no formulário, pois 
já ficam também aprovados pelo Colegiado. Importante: a responsabilidade pelo 
agendamento da defesa é do orientador e aluno, não cabendo à Secretaria fazer 
os contatos para ajustes com a banca. 
·         Folha de rosto: preencher e imprimir como a folha de rosto do trabalho 
(disponível na mesma pasta on-line que estas instruções), que deverá ser 
entregue até 30 dias antes da qualificação (5 cópias do trabalho, entregar à 
Secretaria para envio à banca); 
·         Aquisição de passagens e concessão de diárias: Entre 15 e 20 dias antes da 
qualificação, encaminhar para o e-mail da Coordenação (verificar confirmação de 
recebimento!) a proposta de concessão de passagens e diárias (PCDP, disponível 
na mesma pasta on-line que estas instruções) para cada convidado externo a 
Belo Horizonte (externo à região metropolitana). O sistema federal (SCDP) 
impede a emissão de passagens com menos de 10 dias de antecedência e é 
preciso que o convidado esteja adimplente com o SCDP, de modo que é 
aconselhável solicitar as passagens e diárias com mínimo de 15 dias, para haver 
tempo hábil para a resolução de problemas. 
 
 


