UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

FLUXOGRAMA PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO
(reavaliado e aprovado em reunião de Colegiado em 05/09/2013)

No dia da Qualificação

Após divulgação
do calendário da
Qualificação pelo
Colegiado

Procurar a Secretaria do
Curso para certificação onde
acontecerá o exame

Procure seu orientador para definir os membros
da banca, data e horário da qualificação
(preencher formulário de indicação de banca –
disponível no site/secretaria)

Após o Exame de Qualificação
Para a formação da banca examinadora,
o orientador deverá escolher, no mínimo,
dois examinadores doutores para o
Mestrado e três examinadores doutores
para o Doutorado

Devolver as fichas de
avaliação à Secretaria

Agendar junto aos
membros a data e a hora
da qualificação

Aprovado
sob
condição

Procurar a Secretaria do Curso e
entregar o formulário de indicação

Solicitar os convites (prazo de
entrega de 5 dias úteis), o
Termo de Recebimento de
Trabalhos e as fichas de
avaliação para entrega à banca

Entregar cópia impressa e
encadernada, juntamente com a
ficha de avaliação, aos membros
da banca (com antecedência
mínima de 15 dias úteis da data
da qualificação) e coletar a
assinatura do Termo de
Recebimento.
Entregar à Secretaria o
Termo de recebimento
assinado em até 5 dias
antes da apresentação

Sem correção

Procure seu orientador
para os encaminhamentos
necessários.
Entregar uma cópia em
cd/dvd do projeto à
Secretaria e o documento
comprobatório de
submissão do artigo de
revisão no prazo de 15
dias

Com correção

Não
Aprovado

Procure a
Coordenação
para
remarcar o
Exame de
Qualificação

Procure seu orientador para o
atendimento das correções realizadas
pelos membros da banca. Enviar projeto
corrigido ao presidente da banca para
emissão de parecer de aprovação das
correções do projeto e, no prazo
máximo de trinta dias, contados a partir
da data do Exame, entregar o parecer à
Secretaria junto com a cópia em cd/dvd
do projeto e o documento
comprobatório de submissão do artigo
de revisão
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Observações:
A banca examinadora da Qualificação do Projeto de Dissertação deverá ser composta
por, no mínimo, dois e, no máximo, três examinadores, devendo pelo menos um deles
ser externo ao Programa. A banca examinadora da Qualificação do Projeto de Tese
deverá ser composta por, no mínimo, três e, no máximo, cinco examinadores, pelo
menos dois deles sendo externos ao Programa.
O orientador e o coorientador não poderão fazer parte da banca. O orientador deverá
informar a data e horário, conforme a disponibilidade dos membros da banca.
A aprovação no exame de qualificação dar-se-á quando o aluno entregar a cópia do
projeto em cd e o documento comprobatório de submissão do artigo de revisão
integrativa, no prazo estabelecido neste fluxograma. O não cumprimento do prazo
implicará em novo exame de qualificação.
O projeto deve atender as normas de apresentação, aprovadas em reunião do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em 02/06/2011 e em
14/06/2012.

