Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Programa de Pós-Graduação em Economia e
Desenvolvimento

Exame de Qualificação (EQ)

1. O objetivo do exame de qualificação no mestrado é avaliar o tema de seu projeto de
pesquisa, além da capacidade do(a) estudante em executá-lo dentro do prazo limite
para a conclusão do curso.
2. O exame de qualificação ocorre perante uma comissão examinadora que deve ser
constituída por três membros (podendo ser um deles externo à Universidade), com
titulação mínima de doutor, devendo sua formação ser compatível com o campo de
pesquisa em que se insere o tema da dissertação.
3. A banca de qualificação deve ser aprovada pelo Conselho de Pós-Graduação em
Economia e Desenvolvimento (CPED), com pelo menos, 30 dias de antecedência, por
meio de ofício encaminhado ao presidente do Conselho e deve conter a assinatura do
orientador, bem como do co-orientador do trabalho, caso seja este o caso.
4. O prazo máximo para realização o exame de qualificação é de 6 meses antes da data
máxima para o depósito da dissertação.

Da Entrega do Material a ser Avaliado
5. O aluno deverá entregar à Coordenação do Programa de Pós-Graduação, com no
mínimo 15 dias de antecedência da realização da reunião do CPED, três cópias do
documento encadernado (em espiral) composto dos seguintes elementos:
i.

Título preliminar;

ii.

Justificativa;

iii.

Objetivo;
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iv.

Revisão da literatura;

v.

Metodologia;

vi.

Sumário estruturado dos capítulos;

vii.

Cronograma de trabalho

viii.

Pelo menos 1 (um) capítulo completo;

Do Exame de Qualificação
6. A exposição oral no seminário, em sessão pública, é seguida de arguição pela
Comissão Examinadora, composta pelo Orientador e por mais dois membros
designados por este último. Caso haja co-orientador, este também pode contar como
um membro adicional da banca.
7. A exposição oral não deverá exceder a duração total de 30 (trinta) minutos e cada
membro da Comissão Examinadora dispõe de 30 (trinta) minutos para sua arguição,
ou o tempo definido pelo presidente da Comissão Examinadora, representado pelo
orientador do trabalho.
8. No exame de qualificação, serão avaliados os seguintes quesitos:
i.

o conhecimento do candidato sobre o tema de dissertação e sobre a literatura básica
relacionada;

ii.

a grau de clareza com que foi definida a pergunta que orienta o trabalho, bem como a
metodologia adotada para sua adequada verificação;

iii.

a estrutura proposta para a dissertação;

iv.

a qualidade e a clareza da redação;

v.

o respeito às normas técnicas de citação e de formatação acadêmica do trabalho;

