
 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR EM ARTES, URBANIDADES E      
SUSTENTABILIDADE 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 02, de 03 de fevereiro de 2016 

Normas de Regulamentação para realização do Exame de Qualificação do          
Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em      
Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da UFSJ (PIPAUS/UFSJ) 
 

Art. 1°. O aluno do Curso de Mestrado deverá realizar o Exame de Qualificação de Mestrado                
entre o 13° e o 16° mês a partir da sua admissão no Programa. Se desejar realizar o exame antes                    
deste prazo, o aluno deverá solicitar ao Colegiado.  

§ 1°. O Exame de Qualificação de Mestrado constará de uma exposição oral pública              
sobre o trabalho de pesquisa (teórico e prático) do aluno diante de uma Banca              
Examinadora e de uma sessão de arguição pela banca.  

§ 2°. O relatório de qualificação deverá ser composto por, no mínimo, o projeto de               
pesquisa atualizado contendo a definição metodológica, o relatório das disciplinas          
cursadas, o sumário e um capítulo da dissertação e deverá estar vinculado à parte              
prática que no momento da qualificação deverá ser apresentada, no mínimo,           
enquanto projeto de prática.  

§ 3°. Para a realização do Exame de Qualificação, o estudante deverá ter             
integralizado todos os créditos exigidos em unidades curriculares e ter sido           
aprovado no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira. 

§ 4° O estágio à docência é requisito obrigatório para qualificação no caso de alunos               
bolsistas. 

Art. 2°. A Banca Examinadora deverá ser solicitada ao Colegiado no mínimo 30 (trinta) dias antes                
do Exame, por meio da entrega na Secretaria do Programa do formulário preenchido  (anexo I). 

§ 1°. O Exame de qualificação tem que ocorrer até no máximo o 16º mês a contar da                  
admissão no Programa.  

§ 2°. A Banca Examinadora, indicada pelo Colegiado, será composta por 03 (três)             
membros, todos com título de doutor, a saber: o orientador mais dois docentes,             
além de dois suplentes (um interno e outro externo). Um membro da banca, no              
mínimo, deverá ser externo ao programa (PIPAUS) e/ou externo à UFSJ. (Alterado            
pelo Colegiado em 18/05/2018).  

§ 3°. O presidente da banca examinadora é o orientador (ou o coorientador, desde              
que este seja credenciado no PIPAUS). Na impossibilidade do orientador (ou o            
co-orientador) compor a banca, o Colegiado irá indicar o presidente. (Alterado pelo            
Colegiado em 18/05/2018).  

§ 4°. Caso o aluno não realize o Exame de Qualificação de Mestrado no prazo               

 



máximo de 30 dias após a definição da banca, deverá solicitar ao Colegiado a              
revalidação ou composição de nova Banca, com a devida justificativa do orientador.  

§ 5°. A consulta de disponibilidade de dia e horário dos possíveis membros da Banca               
Examinadora é de responsabilidade do Orientador.  

 

Art. 3°. O aluno deverá entregar na Secretaria do Programa, no prazo máximo de 30 dias                
corridos antes da realização do Exame de Qualificação, 04 (quatro) exemplares impressos e 01              
(uma) em versão digital em formato pdf. A Secretaria encaminhará o material para os Membros               
da Banca.  

Art. 4°. O Exame de Qualificação de Mestrado constará de uma exposição oral, pública, perante               
a Banca Examinadora, sendo que:  

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

§ 2°. Após a apresentação do candidato, cada examinador terá até 60 minutos para              
argui-lo sobre o tema exposto, quando se avaliará a proficiência do aluno,            
considerando os seguintes aspectos:  

I. Os conhecimentos gerais em Inter/transdisciplinaridade em artes, urbanidades e          
sustentabilidade;  

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); 

V. A articulação entre o trabalho prático e a pesquisa teórica; 

VI. A adequação do andamento da pesquisa ao prazo máximo de integralização. 

Art. 5°. A Banca deverá preencher a ata (anexo II). Nela, deverá ser marcada uma das seguintes                 
opções:  I. Aprovado  II. Reprovado  e conter o parecer. 

§ 1°. A Banca Examinadora deverá encaminhar o parecer à secretaria do Programa             
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do Exame.  

§ 2°. Este Exame poderá ser repetido apenas uma vez, em prazo máximo de 90               
(noventa) dias corridos após a reprovação.  

Art. 6°. O aluno que for reprovado duas vezes no Exame de Qualificação será desligado do                

 



Programa.  

Art. 7°. Deverá ser observado um prazo de, pelo menos, 90 (noventa) dias entre a realização do                 
Exame de Qualificação e a defesa da Dissertação.  

Art. 8°. Casos excepcionais ou omissos, devidamente documentados, serão analisados pelo           
colegiado do Programa.  

Art. 9°. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 

Resumo das Normas para a Qualificação 

Prazo Entre o 13° e o 16° mês a partir da sua admissão no Programa. 

Banca Examinadora 03 (três) membros: o orientador (ou co-orientador), dois        
docentes titulares, sendo que pelo menos um deve ser externo          
ao PIPAUS e/ou à UFSJ, e um suplente.  

Solicitação da Banca   
Examinadora  

 

Deverá ser solicitada 30 (trinta) dias antes da defesa por meio do            
anexo I entregue na secretaria do programa (entrega do         
formulário impresso e assinado) 

Prazo para a entrega do     
relatório de Qualificação   
impresso 

Até 30 (trinta) dias corridos antes da realização do Exame de           
Qualificação  

Número de exemplares para    
qualificação  

04 (quatro) exemplares impressos e uma versão digital em pdf . 

Apresentação oral  

 

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. A sessão de apresentação do         
trabalho será pública. 

Arguição  

 

Duração de até 60 (sessenta) minutos de sessão não pública por           
membro da banca. 

Reprovação  

 

Este Exame poderá repetido apenas uma vez, em prazo máximo          
de 60 (sessenta) dias corridos após a reprovação. O aluno que           
for reprovado duas vezes no Exame de Qualificação será         
desligado do Programa  

 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
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ANEXO I 
 
 
 

Eu, _________________________________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no      

Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e         

Sustentabilidade – PIPAUS – solicito ao Colegiado de curso a indicação de Banca             

Examinadora para avaliação de meu exame de Qualificação. 

 

 

 

 

 

São João del-Rei, ___ de ___ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Nome do aluno 

 


