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INSTRUÇÃO NORMATIVA FQMAT-UFSJ Nº 01, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014* 

Estabelece normas para a realização do 
Exame de Qualificação de Mestrado no 
Programa de Pós-graduação em Física e 
Química de Materiais da UFSJ 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais da 
Universidade Federal de São João del-Rei no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 
55 da seção IV do Regimento Geral da Universidade Federal de São João del-Rei e considerando:  

• RESOLUÇÃO CONSU Nº 062, de 7 de novembro de 2011 que aprova Regulamento 
dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de São João 
del-Rei–UFSJ; 

• RESOLUÇÃO CONSU Nº 022, de 30 de junho de 2014 que Aprova o Regimento 
Interno do Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais – FQMat.  

• RESOLUÇÃO CONSU Nº 20, de 26 de outubro de 2020 que estabelece a 
regulamentação dos atos normativos e comunicados publicados e divulgados pela 
Universidade Federal de São João del-Rei; 

 
Resolve,  
 

Art. 1º - O aluno do Curso de Mestrado deverá realizar o Exame de Qualificação de 
Mestrado até o 18º mês a partir da sua admissão no Programa, prorrogáveis até o 20° mês. 
 

§ 1°. O Exame de Qualificação de Mestrado constará de uma exposição oral pública 
sobre o trabalho de pesquisa do aluno diante de uma Banca Examinadora, e de uma sessão de 
arguição fechada com apenas a presença da banca e do orientador. 
 

§ 2°. Para a realização do Exame de Qualificação, o estudante deverá ter integralizado 
todos os créditos exigidos em unidades curriculares e seminários. 
 

Art. 2º - A Banca Examinadora deverá ser requisitada ao Colegiado até o final do 17º 
mês a contar da admissão no Programa, por meio de formulário disponível na página do 
Programa de Pós-Graduação na internet. 
 

 
* Alterada na 131a Reunião Ordinária do Colegiado do Programa FQMAT, em 21 de fevereiro de 2019. 
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§ 1º - A Banca Examinadora, indicada pelo Colegiado, será composta por 02 (dois) 
membros titulares e 01 (um) suplente, sendo todos docentes ou pesquisadores com o título 
de doutor. Deverão fazer parte da banca pelo menos um membro do quadro de docentes do 
FQMAT como titular e outro como suplente.   
 

§ 2º - O presidente da banca examinadora será indicado pelo colegiado. 
 

§ 3º - Caso o aluno não realize o Exame de Qualificação de Mestrado no prazo máximo 
de 02 (dois) meses após a definição da banca, deverá solicitar ao Colegiado a revalidação ou 
composição de nova Banca, com a devida justificativa do orientador. 
 

Art. 3º - O aluno deverá entregar na Secretaria do Programa, no prazo máximo de vinte 
dias corridos antes da realização do Exame de Qualificação, 04 (quatro) exemplares de um 
resumo expandido do seu trabalho de pesquisa, contendo os resultados já obtidos e as etapas 
a serem concluídas (máximo de 30 páginas e mínimo de 20 páginas; papel A4; fonte Arial 11 
ou Times New Roman 12; espaçamento entre linhas de 1,5; margens superior e esquerda de 
3 cm e inferior e direita de 2 cm; com numeração de páginas). A Secretaria encaminhará esses 
resumos para os Membros da Banca. 
 

Parágrafo único – Caberá à Banca Examinadora aceitar ou não o recebimento do 
resumo expandido fora do prazo, devendo para tanto notificar a sua decisão à Secretaria. 
 

Art. 4º - O Exame de Qualificação de Mestrado constará de uma exposição oral, pública, 
perante a Banca Examinadora. 
 

§ 1º - O aluno disporá de 30 a 40 (trinta a quarenta) minutos para expor oralmente seu 
trabalho de dissertação, cujo desenvolvimento (incluindo os resultados já obtidos e as etapas 
a serem concluídas) deverá ser avaliado pela Banca Examinadora. 
 

§ 2º - Após a apresentação do candidato, cada examinador terá, no máximo, trinta 
minutos para argui-lo sobre o tema exposto, quando se avaliará a proficiência do aluno, 
considerando os seguintes aspectos: 
 
I - os conhecimentos gerais na área de concentração do Curso; 
II - o domínio do tema específico de sua pesquisa; 
III - a relevância dos resultados apresentados; 
IV - a capacidade de interpretação dos dados e divulgação dos resultados (produção científica). 
 

Art. 5º - A Banca deverá preencher a Ata de acordo com o modelo disponibilizado pelo 
programa. Na Ata, deverá conter as opções: 
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I – Aprovado 
II – Reprovado 
 

§ 1º - Em ambos os casos a ata deve detalhar os pontos que subsidiaram a decisão da 
banca. No caso de reprovação, a banca DEVERÁ emitir um relatório detalhando suas causas. 
Sugestões e contribuições da banca examinadora para o trabalho também deverão ser 
descritas em detalhe na ata.  
 

§ 2º - A Banca Examinadora deverá encaminhar o parecer à Secretaria da Pós-
graduação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do exame, com a 
assinatura de todos os membros participantes.  
 

§ 3º- Este Exame poderá repetido apenas uma vez, em prazo máximo de sessenta dias 
corridos após a reprovação. 
 

Art. 6º - O aluno que for reprovado 02 (duas) vezes no Exame de Qualificação será 
desligado do Programa. 
 

Art. 7º - Deverá ser observado um prazo de, pelo menos, 02 (dois) meses entre a 
realização do Exame de Qualificação e a defesa da Dissertação. 
 

Art. 8º - Casos excepcionais ou omissos, devidamente documentados, serão analisados 
pelo Colegiado do Programa. 
 

Art. 9º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
 
 

Prof. Marco Antônio SCHIAVON 
 

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais 
da UFSJ 

 
 


