INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE
QUALIFICAÇÃO E DISSERTAÇÃO / TESE

Todos os alunos deverão submeter-se a exame de qualificação até o término do
terceiro período do curso de mestrado ou até o término do sexto período do curso
de doutorado.
O exame de qualificação consistirá em uma prova oral sobre:
a) o plano detalhado de dissertação ou tese;
b) pelo menos um capítulo da dissertação ou tese ou um artigo cujo tema
se relacione diretamente à dissertação ou tese.
O orientador deverá requerer o agendamento do exame de qualificação junto à
secretaria do PPGF. Do requerimento de agendamento deverão constar a banca
sugerida, o título do trabalho e a data do exame (link)
Para a defesa serão necessários, além do formulário de solicitação da
banca examinadora para defesa de dissertação e/ou tese (link), os seguintes
procedimentos:
a)

Deverão ser entregues, quando do requerimento, 02 (dois) exemplares
encadernados em capa dura da dissertação ou tese (retirar capas na
secretaria do PPGF) e 03 (três) cópias do texto em CD-ROM, formato
PDF, arquivo único, atendendo rigorosamente às normas de elaboração
para trabalhos científicos definidos pela ABNT e/ou instância
competente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. (link do SIBI)

b)

Preenchimento e entrega na secretaria do PPGF do formulário de
autorização para disponibilização da dissertação e/ou tese no site da
Biblioteca (secretaria).

Observações:
• Entrega dos exemplares e CDs: os alunos terão o prazo de 30 dias após a
defesa para a entrega da documentação acima citada.
• No dia da defesa, o aluno deverá entregar na secretaria cópia frente e verso
do diploma de graduação (para mestrado) e graduação e mestrado (para o
doutorado) e cópia da carteira de identidade e CPF.

Largo de São Francisco de Paula, 1 sala 310 – Centro – 20051-070 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2224 6379 – e-mail: ppgf@ifcs.ufrj.br – www.ppgf.org

• Para que o aluno tenha direito à declaração ou certificado de conclusão, é
necessária a entrega de toda a documentação exigida.
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