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Exame de Qualificação Mestrado Profissional em Medicina 

 
 Inscrição: o aluno deverá inscrever-se em, no máximo, 12 (doze) meses após sua primeira matrícula 

no curso e ter completado, no mínimo, 6 (seis) créditos em disciplinas. Para a inscrição, será 
necessário enviar para o e-mail do programa: 

 Formulário de inscrição no Exame de Qualificação do Programa; 
 Relatório circunstanciado do projeto de pesquisa, em formato PDF. Deverá seguir os 

moldes do que está definido no regulamento do Programa para a dissertação final. 
 

 Comissão examinadora: o aluno deverá sugerir no formulário de inscrição, membros titulares e 
suplentes para composição da Comissão Examinadora,  podendo sofrer alterações a critério da CCP 
e de acordo com a disponibilidade dos membros.  
 

 Conforme regulamento do Programa, “a comissão examinadora de exame de qualificação 
para Mestrado deve ser constituída por três examinadores, com titulação mínima de 
doutor, sendo (pelo menos) um deles orientador pleno do Programa. O orientador do 
estudante poderá ser membro da comissão examinadora do exame de qualificação, a 
critério da CCP”. 

 
 A aprovação da inscrição, será em Reunião Ordinária da CCP e o prazo de 90 (noventa) dias para a 

realização do exame, começará a contar a partir da data de aprovação.  
 

 Agendamento do exame: aos cuidados do aluno, após a indicação da Comissão Examinadora pela 
CCP e conforme orientações da secretaria do programa. 
 

 Apresentação oral: do relatório circunstanciado sobre o andamento do projeto de pesquisa, 
resultados parciais, discussão preliminar e o cronograma atualizado. Na apresentação oral, o aluno 
terá até 60 (sessenta) minutos para apresentar, seguido de até 30 (trinta) minutos de arguição de 
cada membro da banca e até 30 (trinta) minutos para resposta do aluno. 

 


