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ASPECTOS GERAIS SOBRE O EXAME DE QUALIFICAÇÃO E SEUS OBJETIVOS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A QUALIFICAÇÃO 

 

Deverá ser realizada com 15 meses após o ingresso na pós-graduação, sendo 

composto por um relatório de atividades e uma apresentação pública desse relatório. O 

relatório de atividades da qualificação deverá ser elaborado nos mesmos moldes da 

dissertação de mestrado (modelo no site http://www.ppgfarmacia.far.ufba.br), sem os 

elementos pré-textuais. O relatório deverá ser encaminhado em três vias para a 

Secretaria do Programa, 30 dias antes do prazo da qualificação, acompanhado de ofício 

do orientador com sugestões de nomes para a composição da banca de avaliação, data 

do exame, título provável da dissertação e nome completo do discente. O orientador 

deverá encaminhar sugestões de dois professores do PPGFAR e dois professores 

externos, pois a banca será composta por um membro interno e um externo ao 

PPGFAR. O colegiado do PPGFAR irá indicar a composição da banca, podendo ou não 

acatar os nomes sugeridos pelo orientador.  

No dia da qualificação, os discentes farão uma apresentação (trinta minutos), 

aberta ao público, dos seus resultados parciais seguida de arguição (trinta minutos) 

pelos membros da banca. Ao orientador é facultado assistir apenas a apresentação oral. 

A qualidade do material escrito, o estágio de desenvolvimento e o potencial para 

publicação, bem como o domínio do tema e clareza da apresentação, serão 

considerados critérios para aprovação na qualificação. Discentes reprovados no exame 

de qualificação deverão repeti-lo até o 17º mês de ingresso no Programa, em data a ser 

escolhida pelo PPGFAR. Uma segunda reprovação no exame implicará na perda 

imediata da bolsa e reprovação no componente curricular pesquisa orientada. 

É altamente recomendável que os discentes assistam exames de qualificação 

de seus colegas antes de se qualificarem, visando a assimilação dos objetivos e 

dinâmica do exame. 


