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TUTORIAL PARA QUALIFICAÇÕES REMOTAS DURANTE A QUARENTENA 
 

 
1. O orientador deve obter concordância com a realização da qualificação de forma remota por parte dos 

membros da banca e do aluno. Use o texto abaixo como modelo:  
Caro (nome do orientador),  
Concordo em participar remotamente da banca de qualificação de (nome do aluno) que será realizada através de 

plataforma eletrônica na internet no dia _________ às _________ horas.  
2. Depois de receber as concordâncias o orientador deve consolidar os e-mails em um só documento 

Word, que deverá ser enviado como anexo para o e-mail do Programa de Pós-Graduação. No corpo do 
e-mail, o orientador deverá agendar dia e horário pretendidos para a defesa. O e-mail com o pedido de 
agendamento deve conter ainda outros documentos como anexos:   
• formulário de pedido de qualificação   
• boletim não oficial de Doutorado (SIGA/Portal do Aluno) 

 
3. Os pedidos que seguirem as especificações em 1 e 2 serão avaliados nas reuniões ordinárias do CPGP. 

Atenção: o agendamento deverá ser feito com a antecedência de no mínimo uma semana da reunião 
da CPGP, ou seja, até o final a primeira semana de cada mês; 

 
4. Depois da reunião da CPGP, o orientador receberá da secretaria a ata para preenchimento e a 

declaração da banca. 
 
5. O exame de qualificação não é público e não é necessária a gravação. 
  
6. A ata de qualificação, com as considerações da banca deve ser mandada pelo orientador na hora do 

término do evento para os membros da banca; 
 
7. Cada membro da banca deve mandar na hora um e-mail-resposta para o orientador concordando com 

o texto usado na ata. O orientador pode enviar o texto abaixo como modelo  
para os membros da banca;  
Caro (nome do orientador),  
Como membro da banca de defesa do mestrado/doutorado de (nome do aluno), concordo com o julgamento 

(aprovado sem restrições, aprovado com um tempo de ... reprovado) e com o texto abaixo, redigido pela banca em 

conjunto como avaliação da defesa que acaba de se realizar remotamente.  
10. IMPORTANTE: No mesmo dia da qualificação, a ata preenchida e assinada deve ser enviada pelo 

orientador para nadia@letras.ufrj.br e para secretariaposgraduacao@letras.ufrj.br. 
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À Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade de Letras da UFRJ 

 

______________________________________________________________ orientador(a) da Tese do(a) aluno 

(a) __________________________________________________________ matriculado(a) no curso de 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em ___________________________________ 

________________, Área de Concentração ______________________________________________, vem 

requerer a V.Sa. a realização do Exame de Qualificação do(a) referido(a) aluno(a). Anexa, para 

este fim 01 (um) exemplar do trabalho a ser avaliado pela seguinte banca examinadora: 

1) _________________________________________________________________ (orientador) 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

 

Pede deferimento 

Rio de Janeiro, _____ de ____________________ de 20_____. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do orientador 

 

 

Data prevista do exame: _____/_____/_________ 

 

Aprovação do Coordenador do Curso: 

 

 

 

Aprovação da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade de Letras: 
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RESOLUÇÃO Nº 01/91 

DE 09/01/1991 

 

Fixa normas para Exame de Qualificação 

 

 

 

  A coordenação dos Cursos de Pós-Graduação em Letras da UFRJ, em atendimento 

ao art. 68, do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação em Letras da UFRJ, 

 

REDOLVE: 

 

Art. 1º - Os Exames de Qualificação, realizados em duas etapas até o término do 2º período letivo, 

após a obtenção dos créditos em disciplinas, constarão de: 

a) Trabalho escrito, em que se deverão, em amplitude e profundidade, as linhas gerais do tema 

proposto pelo candidato para elaboração da tese de doutoramento; 

b) Uma entrevista com uma Banca Examinadora, que arguirá o candidato sobre o trabalho 

apresentado. 

 

Art.2º - O trabalho escrito, apresentado de acordo com as normas técnicas estabelecidas por esta 

coordenação, com um mínimo de 25 e um máximo de 50 páginas, deverá apresentar justificativa do 

tema escolhido e da abordagem teórica utilizada, assim como breve avaliação das perspectivas de 

contribuição do trabalho para área de conhecimento. 

 

Art.3º - A Banca Examinadora composta por três professores nela incluído obrigatoriamente o 

Orientador de Tese, será proposta pelo referido orientador e aprovada pela Coordenação. 

 § 1º O Doutorando será considerado apto nos Exames de Qualificação por consenso da 

Banca Examinadora. 

 § 2º O Doutorando que não for considerado apto poderá submeter-se a novos exames, 

decorrido o prazo mínimo de seis meses. 
 


