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EXAME GERAL DE QUALIFICAÇÃO 
 
 

Segundo o que estabelece o Regulamento do Programa de Pós-Graduação 

em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional (PPG MADRE) da Universidade do 

Oeste Paulista (UNOESTE), após o término dos créditos, o aluno deverá submeter-se ao 

Exame Geral de Qualificação, antes da defesa da dissertação ou da tese, para validação 

de formação global em função do título pretendido.  

A data deverá ser estabelecida pelo Colegiado do Curso, mediante 

requerimento enviado pelo orientador ao Colegiado, no qual estabelece também a 

sugestão da banca examinadora (três membros titulares e dois suplentes, podendo todos 

pertencerem ao Programa – Artigo 38 do Regimento do PPG MADRE) para mestrado e 

doutorado, para análise e homologação pelo Colegiado. A data para realização será 

de, no máximo, até seis meses após a integralização dos créditos em disciplinas, 

considerando um prazo mínimo de 20 dias após a data de sua homologação. O modelo 

de requerimento está disponível na página do Programa, aba Documentos. 

Solicitações de prorrogação, somente serão analisadas pelo Colegiado, 

mediante documento enviado ao Colegiado (sem modelo estabelecido), assinado pelo 

orientador, contendo justificativas e prazo determinado de prorrogação (por exemplo, 

prorrogação por 30 dias, ou prorrogação até dia xx/xx/xxxx). 

O Exame Geral de Qualificação consistirá da apresentação e defesa, no 

mínimo, do projeto desenvolvido, incluindo resultados preliminares obtidos. É 

necessário que o material escrito possua os seguintes elementos pré-textuais como 

Capa, Folha de rosto, Páginas preliminares e Sumário, conforme as Normas e Padrões 

para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos e Científicos da UNOESTE, disponível na 

biblioteca e no site da Universidade, bem como a organização do corpo do texto 

(Introdução, contendo Objetivos e Justificativa, Material e Métodos, Resultados,  

Discussão,  Conclusão Preliminar, Referências).  

O material escrito (três cópias, opcionalmente em frente e verso, 

encadernadas em espiral com capa plástica transparente com contra-capa preta) e uma 

cópia por e-mail ao mmadre@unoeste.br (arquivo em pdf), deverão ser entregues na 

secretaria juntamente com o requerimento (modelo padrão na página do Programa). 

 

 

 



DA APRESENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO 

 

1. O orientador deverá ser responsável pela abertura, condução e fechamento da 

sessão de Exame Geral de Qualificação. 

2. O aluno terá de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos para apresentar seu trabalho 

oralmente. 

3. Após apresentação oral, cada componente da banca examinadora terá até 30 

(trinta) minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o discente de outros 30 (trinta) 

minutos para responder a cada um dos examinadores. 

4. A arguição deverá seguir a seguinte ordem: 

1- Professor convidado de outra Instituição de Ensino ou Pesquisa; 

2- Professor convidado de outro Curso da Unoeste; 

3- Professor do PPG MADRE Unoeste; 

4- Caso os examinadores sejam de outra Instituição, o primeiro 

examinador será aquele que obteve o título de Doutor mais recentemente. 

5 - Orientador. 

 

  5. A divulgação do resultado será realizada após o encerramento da arguição, 

levando em consideração o conhecimento sobre o texto escrito, a sua exposição oral e a 

defesa na arguição pela banca examinadora, com a leitura da ata. 


