
Novo formato do Exame de Qualificação (EQ) de Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente do Instituto de Botânica, 

para alunos matriculados a partir de 2017 

1) O Exame de Qualificação será a apresentação de um artigo científico oriundo da 
tese, artigo esse ainda não submetido para publicação o que possibilitará 
discussão e o enriquecimento do manuscrito antes do envio para a revista. O 
aluno deve ser o primeiro autor do artigo.  

2) O arquivo em pdf do manuscrito deve ser enviado para o endereço 
pgibtsp@gmail.com e a solicitação de composição da banca deve ser feita 
diretamente no Sistema da Pós-Graduação (SisPG), até a sexta feira anterior à 
reunião do CCPG. 

3) A apresentação do trabalho no Exame de Qualificação não será apenas uma 
simples descrição do que foi feito e dos resultados obtidos, mas o aluno terá que 
posicionar o trabalho dentro do quadro geral de conhecimento da área de 
pesquisa relacionada. A apresentação do trabalho terá a duração mínima de 30 
minutos e máxima de 50 minutos. 

4) O prazo para a qualificação será até 36 meses após a primeira matrícula do 
aluno. 

5) A revista escolhida para envio do artigo a ser apresentado no EQ deve ser, ao 
menos, qualificada pela CAPES (Qualis A ou B, preferencialmente B2 ou 
superior). A revista ou as possíveis revistas para publicação, bem como seus 
respectivos Qualis, devem ser mencionados no pedido de composição de banca. 

Essa proposta leva em conta a premissa de que, essencialmente, o EQ deve ter 
por escopo avaliar a capacidade de o aluno apresentar uma aula coerente e bem 
esquematizada sobre um determinado assunto e demonstrar conhecimento sobre o 
estado da arte na área de seu projeto. O projeto da tese não será mais avaliado no EQ. 

Os alunos anteriores a 2017 poderão optar pelo novo formato do Exame de 
Qualificação, atendendo ao disposto no item 2. 
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