
QUALIFICAÇÃO – DOUTORADO E DOUTORADO DIRETO PARA PÓS-
GRADUANDOS MATRICULADOS SOB O REGIMENTO DA RESOLUÇÃO 

COPGR Nº 5473 (anterior a 2015). 

O exame de qualificação é obrigatório para todos os alunos de doutorado e 
doutorado direto que deverão inscrever-se até: 

• Doutorado: 24 meses. 
• Doutorado Direto: 30 meses. 

Contados a partir do início de sua inscrição no curso, A data da inscrição 
encontra-se na ficha do aluno no sistema Janus. 

Após a inscrição, o aluno terá 120 dias para realizar a apresentação da 
qualificação, e ser for reprovado poderá fazer uma segunda apresentação após 
180 dias a contar da primeira apresentação. Persistindo a reprovação o aluno 
será desligado. 

QUALIFICAÇÃO – DOUTORADO E DOUTORADO DIRETO PARA PÓS-
GRADUANDOS MATRICULADOS SOB O REGIMENTO DA RESOLUÇÃO 

COPGR Nº 6542 (A PARTIR DE 2015). 

O exame de qualificação é obrigatório para todos os alunos de doutorado e 
doutorado direto que deverão inscrever-se até 

• Doutorado: 30 meses. 
• Doutorado Direto: 36 meses. 

Contados a partir do início de sua inscrição no curso, A data da inscrição 
encontra-se na ficha do aluno no sistema Janus. 

Após a inscrição, o aluno terá 60 dias para realizar a apresentação da 
qualificação, O candidato que for reprovado no exame de qualificação poderá 
se inscrever para repeti-lo apenas uma vez, devendo realizar nova inscrição no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a realização do primeiro exame. O 
segundo exame deverá ser realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após a inscrição. Persistindo a reprovação, o candidato será desligado do 
Programa. 

EXIGÊNCIAS PARA PODER SE INSCREVER: (NOS DOIS REGIMENTOS). 

1. É necessário completar pelo menos 80% dos créditos mínimos em 
disciplina para a realização do exame. 

2. Enviar um e-mail, para: ppg.clinmedrp@usp.br contendo o título, um 
pequeno ressumo, contando objetivo do projeto, uma lista em ordem de 
preferência, com 6 nomes de docentes de Programas de Pós-
Graduação da FMRP,  com ciência do orientador. 

 Esta lista será submetida para análise pela Comissão de Pós-Graduação em 
Clínica Médica que escolherá três titulares e três suplentes ressaltando que a 
comissão poderá sugerir outros nomes. 

Após a divulgação por e-mail dos membros titulares o aluno deverá entrar em 
contato com a banca aprovada para agendar a data da qualificação e deverá 
também comunicar a secretaria  

Ressaltamos que é de responsabilidade do aluno agendar horário, data e local. 

 

mailto:ppg.clinmedrp@usp.br


NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA 

Doutorado e Doutorado Direto 

O objetivo do exame de qualificação, no Doutorado, é avaliar a capacidade 
do(a) candidato(a) de desenvolver, de forma independente, o seu projeto 
de tese, dentro de sua área de pesquisa. 

O exame consistirá de uma exposição oral de, no máximo, 30 minutos, 
sobre o andamento do projeto de pesquisa do(a) candidato(a). Também será 
feita avaliação da didática do(a) doutorando(a), na forma de uma 
apresentação de uma aula em nível de graduação, com tema previamente 
escolhido pelo aluno(a), no momento da inscrição para o Exame de 
Qualificação, com duração máxima de 40 minutos. A duração máxima do 
exame será de 3 (três) horas. O objetivo é avaliar a maturidade didático-
científica do aluno e os progressos obtidos em seu projeto. 

 A banca examinadora será composta por três examinadores (orientadores 
ligados a programas de PG na FMRP-USP). O examinador com maior posição 
na carreira docente será o coordenador dos trabalhos.  

O aluno deverá também enviar à banca examinadora, com 15 dias de 
antecedência um documento contendo informações sobre o andamento do seu 
projeto de doutorado e deverá ter no maáximo 10 páginas (excluindo a página 
de rosto), cujo conteúdo deverá estar assim distribuído:  

1) Página de rosto contendo o nome do aluno, o título do projeto e o 
nome de seu orientador; 

 2) Resumo;  
3) Objetivos e Justificativas;  
 4) Material e Métodos  
5)Resultados e Discussão; e  
6) Referências (1 página).  

O espaço usado deverá ser de 1½ e fonte Arial 12. O restante 
(referências, citações etc.) deverá seguir o padrão ABNT. 

É responsabilidade do (a) aluno (a) informar com 15 dias de 
antecedência, a data, horário e local da apresentação e enviar o projeto da sua 
apresentação para todos os docentes titulares e para a secretaria da Clínica 
Médica. 

O envio para a banca examinadora será via e-mail, porém, cabe ao 
aluno verificar e entregar a versão impressa, se algum docente da  banca 
docente caso este deseje. 

As apresentações poderão ser públicas, porém o público e 
principalmente o orientador não poderão se manifestar e deverão sair da 
sala, quando solicitado para a banca discutir para decidir o resultado. 
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