
INFORMAÇÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO PARA ALUNOS DE 
MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA 

Prezados (as) alunos (as),  

Informamos que pelo regulamento do Programa de Pós-Graduação 
em Clínica Médica da FMRP/ USP, os alunos de mestrado são obrigados a 
realizarem a qualificação no ano subsequente de sua inscrição. 

NÃO REALIZAR DA QUALIFICAÇÃO IMPLICA EM 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. 

Para alunos(as) de mestrado, a data, horário, local e banca 
examinadora é previamente escolhida pela Comissão de Pós-Graduação em 
Clínica Médica, (CCP-CM)  que normalmente define a realização das 
apresentações no mês de setembro para todos os alunos. A data e horários 
são informados para os alunos com antecedência. 

Caso necessitem antecipar ou prorrogar a qualificação, envie uma 
justificativa assinada pelo orientador, a CCP-CM analisará o pedido.  

 Para poder fazer a qualificação os alunos precisam: 

1. Estar com 80% dos créditos exigidos concluídos. (16 
créditos).  

2. Enviar um e-mail entre os dias 01 a 30 de julho, com o 
nome completo, solicitando o exame e informando que possui a 
quantidade mínima de créditos para qualificar. 

Período de apresentação: 

• As datas de apresentações serão em setembro, os horários 
serão posteriormente informados. 

• Apresentações em PowerPoint ou similar. A instalação dos 
slides será realizada pelo aluno, portanto pedimos para chegar 30 
minutos antes do início das apresentações. 

 

Importante: a qualificação não altera o prazo de entrega da 
entrega do depósito da pró-forma e consequentemente da defesa. 

  EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO. 

O objetivo do exame de qualificação, no mestrado, é avaliar o 
conhecimento do(a) aluno(a)  sobre o tema de seu projeto, além da 
capacidade do(a) candidato(a) em executar seu projeto de pesquisa. 

O exame consistirá de uma exposição oral sobre o 
projeto de pesquisa. 

Na qualificação pede-se uma apresentação do trabalho que seja 
focalizada nos itens:  

• Objetivos,  
• Metodologia e resultados, 
• Incluindo discussão na apresentação dos dados.  
• A duração deverá ser de, no máximo, 15 min. e feita em 

“Power Point”. 
 


