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EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Informamos que estão disponíveis no ProPGWeb novas 
funcionalidades, que devem ser adotadas a partir de agora, visando 
possibilitar a tramitação das providências necessárias aos Exames de 
Qualificação de maneira digital junto ao referido sistema. 

Esperamos que as novas funcionalidades disponibilizadas pela PROPG e SIn 
facilitem o fluxo e o registro das atividades relacionadas aos Exames de 
Qualificação nos PPGs. 

Seguem as orientações: 

a) aluno e orientador definem uma banca de acordo com as normas do 
PPGF (https://www.ppgf.ufscar.br/pt-br/media/arquivos/normas-
resolucoes-e-manuais/normas-para-exame-de-qualificacao-ago2020.pdf) : 

- 3 titulares, sendo no mínimo 1 credenciado no PPGF e 1 externo e,  

- o presidente da banca tem que ser obrigatoriamente credenciado ao 
PPGF, 

- 2 suplentes, sendo 1 credenciado no PPGF e 1 externo.  

b) Junto com a banca, o aluno define uma data e horário para realização do 
exame. 

c) aluno: insere a solicitação no sistema ProPGWeb  

d) orientador: registra sua manifestação/anuência no sistema ProPGWeb. 

e) PPGF/CPGF (secretaria ou coordenador): registra a manifestação do 
responsável por validar os dados do exame podendo ocorrer as 
possibilidades abaixo: 

I – CPGF analisa a solicitação e depois aprova (status passa a ser 
"aguardando exame"); 

II - Não aprova a solicitação (solicitação é cancelada); 

OBS: depois que o status passa a ser "aguardando exame", os dados da 
solicitação (data, local, membros da banca, documentos etc) não podem 
mais ser alterados. 
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f) Realização do exame 

g) O orientador: Registra o resultado do Exame no ProPGWeb; 

 

h) PPGF (secretaria ou coordenador): registra a manifestação do 
responsável por validar/homologar o resultado do exame (CPGF). 

  

Links de vídeos tutoriais que auxiliam no entendimento do uso do Processo 
de Exame de Qualificação no ProPGWeb: 

Perfil 'Aluno(a)' - https://youtu.be/wM9yBLGxUr8 

Perfil 'Orientador(a)' - https://youtu.be/KNqaygqG_dM 

Perfil 'Coordenador(a)' e Perfil Secretário(a)'  - https://youtu.be/2au_SpjblWs 

Membro de Banca Examinadora' - https://youtu.be/QFHihCHsbpg 
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