Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
EXAME DE QUALIFICAÇÃO DOUTORADO
ORIENTAÇÕES

1. O objetivo do exame de qualificação é contribuir para o desenvolvimento do trabalho de
elaboração da tese de doutorado, principalmente no que se refere a definição do tema e
delimitação do problema de investigação, hipóteses/questões e objetivos, marco teórico e
conceitual, escolha e definições metodológicas, além do capítulo teórico-conceitual, com a
revisão da literatura/estado da arte.
2. Na Ata constará a nota de zero a cem pontos. No Histórico Escolar constará apenas a
condição de aprovado ou reprovado.
3. A banca será formada por três doutores: o orientador; um professor externo à PUC Minas;
um professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
4. O aluno deverá entregar aos membros da banca:
4.1. Projeto contendo
i. Introdução: apresentação do tema/objeto
ii. Delimitação do problema e formulação das hipóteses ou questões de pesquisa
iii. Objetivo geral e objetivos específicos
iv. Justificativa
v. Revisão da literatura/ Estado da Arte
vi. Metodologia
 Técnicas e procedimentos de coleta de dados/informações;
 Fontes e forma de acesso às fontes;
 Tratamento que será dado aos dados e às informações coletadas.
vii. Cronograma
viii. Proposta de Estrutura da Tese
ix. Referências bibliográficas
- Extensão do projeto: entre 15 a 30 páginas
4.2. Capítulo teórico conceitual
5. Sugerem-se os seguintes procedimentos, sob a coordenação do orientador, para o exame de
qualificação:
a) Apresentação dos participantes.
b) Caso se considere necessário, dez minutos para o pós-graduando referir-se ao material
entregue aos examinadores com a contextualização da pesquisa, observações adicionais
e/ou esclarecimentos.
c) Deliberação da banca sobre o exame de qualificação, sem a presença do aluno na sala.
d) Elaboração da ata do exame de qualificação.
e) Comunicação ao doutorando pela banca do resultado do exame de qualificação.
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6. Entrega à Secretaria da Ficha de Avaliação (modelo do Programa), preenchida e assinada
pelos avaliadores, contendo as principais recomendações para o desenvolvimento do
trabalho de elaboração da tese. Caso o examinador prefira, poderá optar por um formato próprio
onde coloque suas observações sobre os itens sugeridos na ficha que considerar pertinentes.
PRAZOS

Os doutorandos que ingressaram no 1º semestre deverão fazer o exame de qualificação até 31 de
março do quinto (5°) semestre letivo.
Os doutorandos que ingressaram no 2° semestre deverão fazer o exame de qualificação até 31 de
agosto do quinto (5°) semestre letivo.
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