EXAME DE QUALIFICAÇÃO
REGRAS VÁLIDAS PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM ANTES DE AGOSTO DE 2012
Este exame consiste da apresentação oral ou aula expositiva sobre 03 temas da área escolhida
pelo estudante, de acordo com a lista de temas definida por cada Programa Temático e
aprovada pela CPGP, disponível no endereço: http://www.biof.ufrj.br; Pós-graduação Ciências
Biológicas Biofísica; área do aluno; temas para o exame de qualificação.
O aluno deverá escolher dentro de uma lista definida, 03 temas, não sendo obrigatório realizar o
exame dentro da área do Programa Temático de seu(s) orientador(es).
Em casos excepcionais, e com justificativa embasada por escrito, os temas escolhidos poderão
ser de listas diferentes.
O exame de qualificação deverá ser efetuado até 06 (seis) meses antes da defesa da tese de
doutorado. O estudante e seu orientador deverão encaminhar, ao(s) Programa(s) Temático(s)
responsável(is) pelas listas de temas escolhidos, uma carta solicitando a aprovação da banca
para o exame, contendo 4 (quatro) nomes. O Programa Temático ao qual o aluno está vinculado
também deverá aprovar os temas escolhidos e a proposta da banca. A CPGP selecionará 03
(três) desses nomes. Após tomar conhecimento dos nomes escolhidos, o estudante, ou seu
orientador, deverá entrar em contato com cada professor examinador, marcando a melhor data
para o exame.
O estudante deverá submeter a aprovação da banca e dos temas escolhidos à CPGP com pelo
menos 30 dias de antecedência da data prevista para a defesa do exame de qualificação.
Caso seja reprovado, o estudante terá outra chance de realizar o novo exame em até 6 meses,
nos mesmos temas e na presença da mesma banca.
Procedimento:
Por apresentação oral entende-se que o estudante deverá fazer uma exposição ilustrada sobre
cada um dos pontos, com duração média de 20 a 30 minutos para cada um dos 3 pontos
escolhidos. Após a apresentação, o estudante deverá ser arguido sobre os temas.

