Curso de Pós- Graduação
Bioquímica e Imunologia
UFMG

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO
Doutorado
Nome do aluno: _____________________________________________________
Título do projeto:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
OBS: Favor enviar junto com o formulário, o PDF do “Texto da Qualificação”
MEMBROS EXTERNOS
Sugestão de nomes para a banca: - A ser preenchido pelo Orientador do aluno

(Favor incluir o nome completo, e-mail de contato, instituição a que pertence e justificativa para
cada indicação)
A Comissão de acompanhamento escolherá um membro para compor a banca do Exame de Qualificação.
Titulares:
1. _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________
2. _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________
3. _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________
MEMBROS INTERNOS
Os dois membros internos da banca do Exame de Qualificação serão indicados po rum membro da
Comissão de Acompanhamento Discente.
Portanto, não será necessário sugerir.
Quaisquer dúvidas, favor consultar a normas do Exame de Qualificação.
Nome(s) Data e Assinatura(s) do(s) Orientador(es):
Aprovação da Comissão de Bancas:

________________________________________
__________________________
________________________________________
________________________________________
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PROCESSO PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO:

1) A secretaria envia email com o título da qualificação para um dos membros da comissão
decidir sobre os membros internos e sobre o membro externo. Para cada qualificação um
membro da comissão ficará responsável por tomar essa decisão. O membro da comissão
também poderá ter acesso ao projeto da qualificação para tomar essa decisão.
2) O membro externo poderá ser excolhido a partir de uma lista que o orientador irá sugerir.
Mas a comissão de acompanhamento poderá optar por um nome que não consta na lista, se
julgar que nenhum nome está de acordo.
3) Uma vez montada a lista, essa é enviada à comissão de acompanhamento para aprovação.
4) A secretaria comunica ao orientador a banca. O orientador tem direito a veto justificado
por escrito.
5) O aluno e o orientador são responsáveis por marcar a data, horário com os membros da
banca e comunicar à secretaria.
6) A secretaria emite a carta-convite que irá acompanhar o projeto que será entregue pelo
aluno/orientador aos membros da banca.

OBS: Pós-docs podem constar da lista. A secretaria irá fazer um controle de quais
orientadores participaram de bancas de qualificação para que ninguem fique
sobrecarregado. Essa lista pode ser inclusive enviada para o membro da comissão de
acompanhamento que irá decidir pelos membros internos.

