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ROTEIRO PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

Prazo: de 18 a 36 meses após o início do curso, garantindo um intervalo entre 
a qualificação e a defesa da tese de, 
no mínimo, 6 (seis) meses. 

1 DA MARCAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: 

Para a marcação do exame de qualificação o aluno e orientador deverão: 
a) Estar dentro do prazo acima estipulado, 

b) Apresentar um artigo relacionado ou não ao tema da tese, realizado durante o 
período do doutorado, aceito para publicação em periódico Qualis B3 ou nível 
superior. 

c) Apresentar ao CPGO toda a documentação necessária à marcação da 
qualificação um mês antes do exame, a saber: marcação do exame de qualificação e 
entrega de 4 (quatro) exemplares do Documento de Qualificação. 

d) Sugerir ao CPGO uma banca examinadora com dois membros titulares, com pelo 
menos um externo à UFMG, e dois membros suplentes, com pelo menos um externo 
à UFMG. 

Observação: Os membros da banca examinadora deverão apresentar vinculação 
com instituição de ensino e/ou 
pesquisa, bem como, apresentar experiência em orientação de pós-graduação 
stricto sensu. 

2 DO DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO 

O aluno que for submeter-se ao Exame de Qualificação deverá encaminhar à 
Secretaria do Programa com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 4 (quatro) 
cópias de um documento escrito (papel A4, letra de 12 pontos, Arial, espaço 1,5, 
margens de 2,5 cm), o qual deverá contemplar os seguintes pontos: 

a) Elementos pré-textuais: capa; folha de rosto; sumário; listas; resumo, título e 
descritores em português e inglês; 

b) Introdução: deverá contextualizar os objetivos e hipóteses do Projeto de Tese em 
relação aos resultados obtidos, destacando o estado-da-arte e a originalidade do 
Projeto; 

c) Objetivos geral e específicos; 

d) Métodos: deverá apresentar detalhamento suficiente de todo percurso 
metodológico utilizado no Projeto de Tese; 

e) Resultados: inclui a apresentação dos principais resultados, com a análise e 
interpretação dos mesmos; 

f) Discussão: mostrando a erudição, capacidade de análise e postura crítica; 

g) Conclusão; 

http://www.odonto.ufmg.br/
mailto:posgrad@ufmg.br


 
 

 

Faculdade de Odontologia 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha 
Belo Horizonte – MG – 31.270-901 – Brasil 
Tel. (31) 3409-2470    Fax: (31) 3409-2472 
 www.odonto.ufmg.br – odonto-posgrad@ufmg.br   
 

 

E-mail: posgrad@odonto.ufmg.br 

 

 

 

 

h) Referências: de acordo com formato Vancouver 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html); 

i) Anexos e apêndices; 

j) Perspectivas futuras; 

k) Atividades desenvolvidas durante o curso de Doutorado (cursos, estágios no país 
e no exterior, participação em eventos, artigos publicados, resumos, prêmios); 

Observação: os itens “d”, “e”, “f” poderão ser substituídos pela inclusão de um artigo 
científico completo no formato do periódico de escolha com classificação B1 ou 
superior. 

3 DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

O exame de qualificação constará de: 

a) Apresentação oral, com duração de 40 a 50 minutos, do trabalho desenvolvido 
como projeto de tese, incluindo referencial teórico, objetivos, métodos, resultados, 
discussão e conclusões. 

b) Arguição oral por cada um dos dois membros titulares da banca examinadora, 
com 30 minutos para perguntas e 30 minutos para respostas. A arguição poderá 
envolver, além dos temas relacionados ao projeto de tese, outras questões relativas 
à área de concentração do candidato. O orientador poderá assistir a apresentação 
oral, porém sem direito a voz. 

4 DO RESULTADO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

O parecer conclusivo será feito pela banca examinadora com as seguintes 
indicações: 
a) Aprovado; 

b) Aprovado com ressalvas; 

c) Reprovado 

Observação: No caso de reprovação no Exame de Qualificação de Doutorado, 
poderá o CPGO, mediante proposta justificada dos examinadores, dar oportunidade 
ao candidato de submeter-se a novo Exame de Qualificação, no prazo máximo de 3 
(três) meses. 

 

 

Aprovado em reunião do 

Colegiado de Pós-Graduação do 

dia 10/06/2014 
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