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Regulamento do Exame de Qualificação de Mestrado 

Art. 1º. O Exame de Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação Strcito 
Sensu em Engenharia de Produção e Sistemas – MEPROS - é um passo muito 
importante no trabalho de desenvolvimento de uma dissertação. Todos os alunos de 
mestrado deverão realizá-lo, como pré-requisito para a realização da defesa final de 
dissertação.  

Art. 2º. Deverão ser realizados os seguintes procedimentos no processo de qualificação: 

a) Preparação do texto para o exame de qualificação, com responsabilidade do 
mestrando e de seu orientador; 

b) Preenchimento do formulário de solicitação de qualificação com a definição da 
banca, com responsabilidade do orientador; 

c) Entrega da documentação (incluindo a apresentação das quatro cópias do texto 
da qualificação, para receberem chancela) na secretaria de pós-graduação do 
MEPROS, com responsabilidade do mestrando e de seu orientador, com 15 dias 
(corridos) de antecipação em relação à data de defesa; 

d) Entrega das quatro cópias do texto da qualificação aos membros da banca do 
exame de qualificação, com responsabilidade do mestrando e de seu orientador, 
com 15 dias (corridos) de antecipação em relação à data de defesa;  

e) Definição da data, hora de defesa e reserva de sala, com responsabilidade do 
orientador; 

f) Divulgação da data, hora e local da qualificação, com responsabilidade da 
secretaria de pós-graduação do MEPROS; 

g) Preparação da documentação de defesa, com responsabilidade da secretaria de 
pós-graduação do MEPROS; 

h) Retirada da documentação (ata) da defesa na secretaria de pós-graduação do 
MEPROS, com responsabilidade do orientador; 

i) Realização do exame de qualificação, sob a presidência do orientador; 
j) Entrega da documentação (ata) da defesa na secretaria de pós-graduação, com 

responsabilidade do orientador. 

Art. 3º. Sobre o prazo para a realização do exame de qualificação: O exame de 
qualificação deverá ser realizado até o mês de setembro do quarto semestre letivo do 
período regular previsto no regulamento do MEPROS, em data a ser definida pelo 
orientador.  



Parágrafo único: Em situação de não cumprimento do prazo previsto para a 
realização da qualificação, o caso será levado ao Colegiado do MEPROS para 
deliberação, em caráter extraordinário, sobre o encaminhamento a ser conduzido. 

Art. 4º. Sobra a composição da banca: A banca do exame de qualificação é composta 
pelo orientador e dois membros (sendo obrigatoriamente um membro interno do 
MEPROS). Um suplente também interno ao MEPROS deve ser indicado para substituir 
um dos demais membros caso ocorra alguma eventualidade. A responsabilidade pela 
indicação dos membros da banca é do orientador. 

Art. 5º. Sobre o formato do exame de qualificação: Todas as defesas são públicas 
(qualquer pessoa pode comparecer) e devem durar, em princípio, 1 hora. Esta 1 hora é 
dividida em três partes: 20 minutos de apresentação do aluno, arguição da banca sobre o 
tema e reunião fechada da banca para definição do resultado. Os resultados possíveis 
são: aprovado ou reprovado. Caso o aluno seja reprovado, ele tem direito a fazer outro 
exame de qualificação num prazo estipulado pela coordenação do MEPROS. 

 


