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Roteiro inscrição no 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO (EQ) 
 
 
O PROLAM exige aprovação em Exame de Qualificação no Mestrado e no Doutorado.  
 
 

Para a inscrição no Exame de Qualificação, o aluno do Mestrado ou Doutorado deve 
observar a data limite indicada pelo sistema Janus, na ficha do aluno bem como a quantidade 
mínima de créditos em disciplinas exigidos, sendo: 

Aluno de Mestrado deve completar no mínimo 32 dos créditos de disciplinas exigidos; 
aluno do Doutorado com título de Mestre deve completar 24 dos créditos de disciplinas exigidos e 
o aluno de Doutorado sem título de Mestre deve completar 56 dos créditos de disciplinas exigidos. 
 
 
- Relatório de Qualificação 
 
O pós-graduando deverá apresentar um relatório de qualificação em 6 (seis) vias impressas e 
encadernadas em espiral, com a devida autorização de seu orientador em um dos exemplares, 
entregar juntamente com formulário de indicação de banca examinadora de qualificação 
(disponível do site: formulários acadêmicos) devidamente preenchido e assinado pelo orientador. 
 
O relatório a ser submetido para o Exame de Qualificação deverá ser composto pelos 
seguintes itens e na seguinte ordem: 
 

1. ficha do aluno; 
2. análise das disciplinas cursadas; 
3. Currículo Lattes; 
4. projeto de pesquisa; 
5. capítulos desenvolvidos, avanço da pesquisa; 
6. cronograma de atividades futuras. 
 
 

- Prazos 
 
A inscrição para o Exame de Qualificação deverá ser feita até a data limite indicada na ficha do 
aluno, desde que o aluno tenha os créditos mínimos para a inscrição no exame (Observar Ficha 
do Aluno no Sistema Janus). 
 
O Exame deverá ser realizado em até 90 (noventa) dias após a data de inscrição, para alunos 
ingressantes no regimento antigo (antes de maio de 2015) e em até 60 (sessenta) dias após a 
data de inscrição, para alunos ingressantes no novo regimento (após maio de 2015), qualquer 
dúvida consultar ficha do aluno – estarão todos os prazos do aluno na ficha do aluno. 
 
 
- Realização do 2º Exame de Qualificação 
 
Sendo o aluno reprovado no primeiro Exame de Qualificação, poderá repeti-lo uma única vez após 
o prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro 
exame. Para a realização do segundo exame, o aluno deverá realizar novo depósito do relatório 
em 6 (seis) vias e submeter-se à mesma Banca Examinadora ou a outra aprovada pela Comissão 
de Pós-Graduação. 


