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INSTRUÇÃO NORMATIVA No 03/2019/PPGFI 
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Regulamenta o procedimento para o 

Exame de Qualificação ao Doutorado. 

 

O Pleno do PPGFI no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de 

regulamentar o Artigo 40 do regimento do PPGFI, 

 

RESOLVE: 
 
Art. 1° - O Exame de Qualificação ao Doutorado (EQD) é composto de duas etapas, 

denominadas EQI e EQII. 

§ 1° - O doutorando estará aprovado no EQD se for aprovado no EQII. 

§ 2° - O doutorando estará reprovado no EQD, se for reprovado duas vezes em 

qualquer uma das etapas do EQI ou EQII. 

§ 3° - A reprovação no EQD resultará no desligamento do doutorando do Programa 

de Pós-Graduação em Física. 

 

Art. 2° - O EQI consiste na avaliação de uma monografia ou de um artigo submetido 

que demonstre o desenvolvimento da pesquisa do doutorando.   

§ 1° - A avaliação será realizada por 1 (um) professor doutor de reconhecida 

experiência em pesquisa e orientação, escolhido pelo CoPG. 

§ 2° - O orientador do aluno não poderá participar da avaliação. 

§ 4° - O EQI deverá ser realizado até 21 (vinte e um) meses após o ingresso do 

candidato no Curso de Doutorado. 

§ 5° - Para fazer o EQI, o doutorando encaminhará, no prazo máximo de 20 (vinte) 

meses após seu ingresso no Doutorado, a solicitação para realização do exame, conforme 

modelo do Anexo I, incluindo um dos seguintes documentos: 

a) Monografia versando sobre as atividades desenvolvidas durante a 

execução do projeto de pesquisa do doutorando, com no máximo 15 (quinze) 

páginas, incluindo página de título, resumo e bibliografia, em formato livre. 
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b) Artigo aceito ou submetido após início do doutorado em periódico presente 

no Anexo II e com fator de impacto maior ou igual a 1,0 (um) ponto definido 

pelo JCR, comprovando que o artigo está em processo de análise do(s) 

parecerista(s) do periódico, e que o doutorando seja o primeiro autor. 

§ 6° - Toda a documentação deve ser enviada eletronicamente em formato PDF por 

e-mail, com anuência comprovada do orientador, para a secretaria do PPGFI. 

§ 7° - O avaliador deverá analisar a documentação entregue e terá o prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data de recebimento do material do doutorando, para emitir a nota 

do EQI, acompanhando parecer sobre a nota final, de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme 

modelo de relatório do Anexo III. O não cumprimento deste prazo implica que o avaliador 

considera o candidato aprovado no EQI. 

§ 8° - O doutorando será considerado aprovado no EQI se obtiver no mínimo 7 (sete) 

pontos na avaliação.  

§ 9° - Caso o aluno não seja aprovado no primeiro exame, poderá repeti-lo uma vez, 

desde que não ultrapasse o prazo máximo de 27 (vinte e sete) meses após seu ingresso no 

Curso de Doutorado. 

§ 10° - O doutorando que não foi aprovado na primeira tentativa do EQI, deverá 

entregar nova documentação até o 26° mês após seu ingresso no curso, conforme descrito 

nos § 5° e 6°, e avaliador usará os mesmos procedimentos dos § 7° e 8° para estabelecer a 

nota final do doutorando. 

§ 11 - O doutorando será considerado aprovado na segunda tentativa do EQI se 

obtiver no mínimo 7 (sete) pontos na avaliação.  

§ 12 - Fica isento de fazer o EQI o doutorando que, na data limite para solicitação do 

referido exame, tenha pré-requisito para solicitar o EQII.  

 

Art. 3° - O EQII consiste em uma apresentação e arguição baseada em um artigo do 

doutorando. 

§ 1° - O EQII será elaborado por uma comissão examinadora constituída por 3 (três) 

professores de reconhecida experiência em pesquisa e orientação, escolhidos pelo CoPG. 

§ 3° - O orientador do aluno não poderá participar da comissão. 

§ 4° - Para fazer o EQII, o doutorando encaminhará, no prazo máximo de 32 (trinta e 

dois) meses após seu ingresso no Doutorado, solicitação para realização do exame, conforme 

modelo do Anexo I, anexando um dos seguintes documentos: 
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a) 1 (um) artigo aceito após o início do doutorado em periódico presente no 

Anexo II e com fator de impacto maior ou igual a 1,0 (um) ponto definido pelo 

JCR, sendo o doutorando o primeiro autor. 

b) 2 (dois) artigos submetidos após início do doutorado em periódico(s) 

presente no Anexo II e com fator de impacto maior ou igual a 1,0 (um) ponto 

definido pelo JCR, comprovando que os artigos estão sendo analisados por 

parecerista(s) do(s) periódico(s) e que o doutorando é o primeiro autor de pelo 

menos um deles. 

§ 5° - Toda a documentação descrita no § 4° deve ser enviada no formato eletrônico 

em pdf e devidamente assinados, para o e-mail da secretaria do PPGFI. 

§ 6° - O EQII deverá ser realizado até 33 (trinta e três) meses após o ingresso do 

candidato no Curso de Doutorado. 

§ 7° - O presidente da comissão examinadora, juntamente com o doutorando e os 

demais membros da comissão, definirão a data, horário e local para execução do EQII, dentro 

do prazo estabelecido no § 6°. 

§ 8° - A apresentação de que trata o caput do artigo deve ser de no mínimo 25 e no 

máximo 40 minutos e a comissão examinadora avaliará o doutorando com base nos critérios 

definidos no Anexo IV. 

§ 9° - O tempo máximo de arguição para cada examinador é de 30 (trinta) minutos, 

com igual tempo para resposta do doutorando.  

§ 10° - A comissão examinadora terá até 15 dias após a realização do exame para 

divulgar a nota do doutorando, apresentando relatório conforme Anexo IV. O não cumprimento 

deste prazo implica que a comissão examinadora considera o candidato aprovado no EQII. 

§ 11 - O doutorando será considerado aprovado no EQII se obtiver no mínimo 7 (sete) 

pontos na avaliação da comissão examinadora.  

§ 12 - Caso o aluno não seja aprovado na primeira apresentação, poderá repeti-la 

uma vez, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 38 (trinta e oito) meses após seu 

ingresso no Curso de Doutorado. 

§ 13 - O presidente da comissão examinadora, juntamente com o doutorando e os 

demais membros da comissão, O CoPG definirá data, horário e local para execução da 

segunda apresentação do EQII, dentro do prazo estabelecido no § 12, que será realizada nos 

mesmos moldes da primeira, conforme § 7° a 10 deste artigo. 
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Art. 4° - Esta instrução Normativa entra em vigor nesta data, ficando revogadas todas 

as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 11 de novembro de 2019. 

 

       

Prof. Dr. Ronaldo Santos da Silva 

Presidente do Pleno do PPGFI 
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ANEXO I - IN N° 03/2019/PPGFI 
Formulário de solicitação de realização do Exame de Qualificação do Doutorado 

 
I- Identificação: 

Nome do Discente  

Número de matrícula  

Data de ingresso no Doutorado  

Nome do Orientador  
 
II - Etapa do exame: 
 EQ I  EQ II 
 1a tentativa  2a tentativa 

 
III - Sugestão de membros da banca examinadora (preencher 3 nomes para EQI e 4 para o 
EQII): 

Nome Instituição 

  

  

  

  
 
IV - Documentação anexada (marcar de acordo com a etapa do exame): 

EQ I EQ II 

��� Monografia versando sobre o projeto de 
pesquisa do doutorando 

��� 1 (um) artigo aceito após o início do doutorado em 
periódico com fator de impacto maior ou igual a 1,0 ponto 
definido pelo JCR, sendo o doutorando o primeiro autor. 

��� Artigo aceito ou submetido após início do 
doutorado em periódico com fator de impacto 
definido pelo JCR, comprovando que o artigo 
está em processo de análise do(s) 
parecerista(s) do periódico, e que o doutorando 
seja o primeiro autor. 

��� 2 (dois) artigos submetidos após início do doutorado em 
periódico(s) com fator de impacto maior ou igual a 1,0 ponto 
definido pelo JCR,  comprovando que os artigos estão 
sendo analisados por parecerista(s) do(s) periódico(s) e 
que o doutorando é o primeiro autor de pelo menos um 
deles. 

 
Sugestão de Data e horário: ______/_______/______ às ________ 

 

V- Assinaturas:  ______________________                   _____________________ 

   Discente      Orientador  
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ANEXO II  
 
 

Ver no site no NPGFI 
 
 

Este anexo será atualizado sempre que houver atualização por parte das Agência 
regulatórias. 
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ANEXO III - IN N° 03/2019/PPGFI 
Formulário de avaliação do EQI 

I- Identificação: 
Nome do Discente  

Examinador  
 
II - Critérios e pontuação: 

Critério Pontuação Examinador  

Andamento geral do trabalho de tese em termos das metas 
alcançadas 4  

Qualidade da revisão da literatura e fundamentação teórica 1  

Precisão e correção da linguagem científica e técnica 1  

Adequação dos métodos e técnicas utilizados para alcançar as metas 1  

Capacidade de análise e de interpretação dos resultados e 
discussões 1  

Adequação das conclusões obtidas com os resultados e discussões. 1  

Para a monografia: formatação e organização geral da monografia, 
inclusive referências, citações, figuras e tabelas e cumprimento dos 
limites mínimos e máximos de páginas.  
Para o artigo: qualidade na preparação do artigo submetido, incluindo 
organização das referências bibliográficas, qualidade das figuras e 
tabelas, e organização geral do texto. 

1  

Total 10  

 
III - Média final: _______________       Situação:  ��� Aprovado  ��� Reprovado 
 
IV - Comentários: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

_________________________ 
Docente avaliador  
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ANEXO IV - IN N° 03/2019/PPGFI 
Formulário de avaliação do EQ II 

 
I- Identificação: 

Nome do Discente  

Examinador I  

Examinador II  

Examinador III  
 
II - Data/Hora da realização do exame: _________ 
 
III - Critérios e pontuação: 

Critério Pontuação Examinador 
I 

Examinador 
II 

Examinador 
III 

Capacidade de síntese  1    

Correção na linguagem científica na 
apresentação e no(s) artigo(s) 2    

Capacidade de argumentação e de 
discussão dos resultados 2    

Domínio dos conceitos físicos gerais 
relacionados com o(s) trabalho(s) 3    

Desenvoltura na apresentação e 
qualidade e organização do material 
apresentado 

1    

Cumprimento do prazo de 
apresentação (desconto de 0,1 por 
minuto além da duração máxima de 45 
minutos ou por minuto a aquém da 
duração mínima de 30 minutos) 

1    

Total 10    
 
 
IV - Média final: _______________       Situação:  ��� Aprovado  ��� Reprovado 
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V - Comentários: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
VI - Assinaturas dos membros da comissão examinadora: 
 
____________________   ____________________  ____________________ 
 Examinador I    Examinador II    Examinador III 
 
 


