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Diadema, 10 de novembro de 2017. 
 

QUALIFICAÇÃO – PPG/PECMA 
 

1. A qualificação deverá ocorrer entre o 12º e 18º mês a partir da data de matrícula do 

aluno junto ao Programa (caso o aluno não cumpra este prazo, deve ser oficialmente 

solicitado prorrogação); 

2. Para qualificar, o aluno deve ter cumprido no mínimo 2/3 das atividades previstas (16 

créditos); 

3. O aluno deve entregar documento com aprovação pelo Comitê de Ética (CEP). Este 

documento do CEP deve ser impresso no site do CEP no login do aluno/orientador e 

deve conter parecer com assinatura (entregar quando da solicitação da aprovação da 

banca caso não tenha sido entregue antes); 

4. A Comissão Julgadora será indicada, em conjunto, pelo aluno e orientador, devendo ser 

sugeridos 3(três) nomes. A Comissão Julgadora deverá ser composta por 2(dois) 

doutores, internos ou externos ao PECMA, e o orientador, que presidirá os trabalhos. 

Deverá ser indicado 1(um) membro suplente. O formulário próprio deve ser entregue na 

secretaria com pelo menos 45(quarenta e cinco) dias de antecedência para aprovação 

da CEPG – PECMA; 

5. As datas indicadas no formulário são datas prováveis e podem ser modificadas, desde 

que comunicadas à secretaria via e-mail; 

6. Quando da confirmação da data, o aluno/orientador deverá solicitar para a secretaria 

(secretaria.pecma@gmail.com) reserva de espaço para a qualificação. Colocar no 

assunto RESERVA LOCAL QUALIFICAÇÃO – DATA – PRIMEIRO NOME DO ALUNO; 

7. A solicitação deverá ser acompanhada de histórico escolar do aluno e três exemplares 

de uma versão completa do relatório de qualificação impressa e dois exemplares digitais 

(conforme Regimento do Programa Seção II Artigo 37 Paragrafo Único); 

8. O exame de qualificação deverá ser realizado com exposição oral do trabalho pelo aluno 

respeitando o tempo de 15 a 30 minutos, seguido de arguição de até 30(trinta) minutos 
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por cada membro da banca julgadora. O candidato contará com igual tempo para suas 

respostas (conforme Regimento do Programa Seção II Artigo 38 Paragrafo 2º); 

9. A Banca de Qualificação emitirá parecer cuja conclusão deverá expressar uma das 

seguintes situações:  

a. I. Aprovado ou II Reprovado; (conforme Regimento do Programa Seção II Artigo 

38 Paragrafo 3º); 

b. Será considerado aprovado o aluno que receber este conceito de pelo menos 

2(dois) membros da comissão de qualificação, (conforme Regimento do 

Programa Seção II Artigo 38 Paragrafo 4º); 

c. Será permitida apenas uma repetição do exame de qualificação no prazo 

máximo de 6(seis) meses, (conforme Regimento do Programa Seção II Artigo 38 

Paragrafo 5º). 


