
 
 

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COLETIVA DE 

MESTRADO NO PPGPsi  

 

O exame coletivo poderá ser realizado em um período de até três dias e será 

organizado no formato de bancas compostas por membros internos e externos ao 

programa, conforme acordado pela CPG-Psi, em reunião realizada no dia 23 de junho 

de 2010: 

 

Número de membros de Banca de Qualificação de Mestrado e Doutorado: O 

Colegiado deliberou que, para as qualificações do Doutorado e para as 

qualificações do Mestrado, a quantidade mínima é de três membros efetivos, 

sendo pelo menos um membro de fora do PPGPsi e que um doutorando pode 

participar como membro efetivo desde que seja o quarto membro. Houve 

recomendação de que seja incentivada a participação dos doutorandos nessas 

bancas. Bancas de Mestrado e Doutorado devem ser presididas pelo orientador 

ou o co-orientador. (Ata da 25ª Reunião da CPG-Psi) 

  

1. Assim como é previsto para as defesas de Dissertação (Art.36º, §3º do 

Regimento do PPGPsi), “em casos excepcionais, em que ocorra impedimento 

do orientador, a Presidência da Comissão é indicada pela CPG”. 

 

2. É atribuição dos membros da banca de qualificação a análise dos manuscritos 

previamente encaminhados e a arguição dos candidatos nos dias e horários 

designados. 

 

3. Cabe aos orientadores auxiliarem na indicação de membros para as bancas e 

presidirem as bancas de qualificação de seus orientandos. A entrega do 

manuscrito/ texto de qualificação deve ser feita na secretaria do PPGPsi pelos 

candidatos (ou seus orientadores), com pelo menos 30 dias de antecedência. 

 

4. Os orientadores deverão encaminhar à Comissão de Qualificação Coletiva a 

sugestão de nomes para a composição das bancas, cabendo ao colegiado à 

aprovação das bancas e do cronograma do evento.  

 

5. Cada banca deverá ter duração máxima de 90 minutos. No caso das bancas com 

03 membros, o tempo será distribuído da seguinte forma: (a) 20 minutos para 

apresentação do candidato; (b) arguições dos dois avaliadores (25 minutos para 

cada); (c) 20 minutos para comentários do público presente. No caso das bancas 

com 04 membros, a distribuição será a seguinte: (a) 20 minutos para 

apresentação do candidato; (b) arguições dos três avaliadores (20 minutos para 

cada); (c) 10 minutos para comentários do público presente.  

 



 
6. Cada avaliador poderá entregar ao aluno o parecer e o manuscrito impresso, 

com sugestões. O resultado final da qualificação será anunciado para todos os 

presentes ao final de cada período (manhã ou tarde). 

 

7. O manuscrito deverá conter: introdução, objetivos, método, resultados 

preliminares (quando houver) e plano de trabalho para conclusão do mestrado. 

O manuscrito não deve exceder 30 páginas. Se necessário, uma seção 

adicional de Anexos/Apêndices pode ser incluída, com limite máximo de 10 

páginas, incluindo apenas: (a) tabelas e figuras; (b) instrumentos (e.g., 

questionários, escalas, roteiros de entrevistas) e (c) transcrições de 

entrevistas/registro de sessões de observação. O texto deve seguir as normas 

de revistas bem avaliadas pelo Qualis (A1 ou A2), na área do projeto. Os 

trabalhos em sua versão ampliada poderão ser enviados aos avaliadores, mas é 

facultativo a eles o uso deste material como apoio para avaliação do aluno. 

 

8. A qualificação coletiva deverá ser realizada sempre em data compatível 

com a prevista pelo Regimento Interno do Programa, ou seja, até no máximo 

de 18 meses após o ingresso dos alunos no programa. A data será escolhida 

pela CPG-Psi. O exame neste formato é obrigatório aos alunos de Mestrado. 

Será possível o agendamento de data alternativa para o exame de qualificação 

nos casos previstos pela lei (atestado médico, gravidez, morte na família). 

Além dos casos previstos em lei, será possível o adiantamento do exame de 

qualificação do aluno apenas em casos bem justificados pelo orientador/a 

(e.g., afastamento para o exterior por períodos longos de tempo, coleta de 

dados em outros locais), e após aprovação da CPG-Psi. Os alunos que fizerem 

o exame de qualificação em data diferente da data coletiva deverão ser 

submetidos ao exame no mesmo formato e não poderão convidar membros 

externos (i.e., que morem fora da cidade de São Carlos), exceto quando o 

membro externo concorde em fazer a arguição via Skype (ou por 

videoconferência), ou quando a participação do membro externo não implique 

em ônus financeiro para o programa. 

 

9. A participação dos docentes e alunos do PPGPsi, bolsistas e não bolsistas, é 

altamente recomendada.  
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