
CAPÍTULO VII  

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO MESTRADO 

Art. 74 - A Dissertação deverá ter por base um projeto de pesquisa, cujo tema se 
inscreva em uma das Linhas de Pesquisa do Curso; 

Art. 75 - Quando o Projeto de Dissertação estiver consolidado, deverá ser 
submetido à homologação pelo Colegiado do Programa de acordo com prazos 
estipulados por esse Colegiado. 

Art. 76 - O exame de qualificação tem o objetivo de avaliar e qualificar o Projeto de 
Dissertação, bem como a capacidade do mestrando em sua consecução no prazo 
proposto. 

Parágrafo único - No exame de qualificação, deverá ser considerada a 
realização parcial da Dissertação (o que poderá ser evidenciado por um ou 
mais capítulos finalizados, ou por todos os capítulos em andamento), assim 
como a realização parcial do trabalho artístico desenvolvido pelos alunos de 
poéticas visuais; estrutura metodológica coerente, adequação do texto final 
às normas da UFPel; consistência do conteúdo apresentado (fundamentação 
teórica consistente ao objeto de pesquisa proposto); obrigatoriedade de 
texto dissertativo e exposição artística para alunos de poéticas visuais. 

Art. 77 - Será exigido o exame de qualificação de todos os candidatos ao título de 
Mestre. 

Art. 78 - Em prazo estabelecido pelo Colegiado do Programa (em até 15 
meses a contar do ingresso no curso), o aluno deverá realizar o exame de 
qualificação do trabalho, apresentando os resultados parciais obtidos bem como o 
cronograma de conclusão previsto. 

Art. 79 - O aluno deverá ter concluído, no mínimo, setenta e cinco por cento 
(75%) dos créditos requeridos neste regimento para solicitar o exame de 
qualificação. 

Art. 80 - A comissão examinadora deverá ser constituída de três membros 
efetivos e um suplente, os quais serão sugeridos ao Colegiado do Programa de 
comum acordo pelo orientador e orientando. 

§ 1o A comissão examinadora deverá ser constituída pelo orientador, que será o 
presidente desta, um membro do Programa e demais membros 
(preferencialmente um deles externo ao Programa), todos doutores 
vinculados a Programas de Pós- Graduação reconhecidos pela CAPES. 

§ 2o Sugere-se que a Comissão Examinadora mantenha-se a mesma para a 
Prova de Defesa de Dissertação. 



§ 3o Na impossibilidade de o orientador participar da defesa do exame de 
qualificação, ele deverá comunicar oficialmente à coordenação do programa, 
indicando os motivos. 

§ 4o O co-orientador ou o Coordenador ou o Coordenador Adjunto, indicado pelo 
orientador e homologado pelo Colegiado do Programa, poderá presidir os 
trabalhos de defesa de exame de qualificação. 

§ 5o Não poderão fazer parte da Comissão Examinadora, parentes afins do 
acadêmico até o terceiro grau, inclusive. 

§ 6o A Comissão Examinadora será homologada pelo Colegiado do Programa 
e homologada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mediante portaria. 

§ 7o Em caso de reprovação, o mestrando deverá submeter-se a novo exame de 
qualificação, em período de no máximo três meses a contar da data do exame 
anterior. 

§ 8o O orientador presidirá a banca examinadora, mas não fará avaliação do 
aluno. 

§ 9o O exame de qualificação consistirá na apresentação dos resultados parciais 
do trabalho e na defesa oral desses perante a banca examinadora. 

 


