
Check-list - Pedido de Qualificação 
MESTRADO/DOUTORADO 

ENVIAR SOMENTE POR E-MAIL À SECRETARIA DO PSE 
 
 
ALUNO(A):    

 
 

 
Requerimento devidamente preenchido1 

 Projeto de pesquisa2 

 Citação de pelo menos 1 artigo da Revista Ciência, Cuidado e 
Saúde3 

MEMBROS EXTERNOS (NÃO INTEGRANTES DO QUADRO DOCENTE  DO 
PSE) COM ATUAÇÃO EFETIVA COMO ORIENTADOR EM PROGRAM A DE 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU 
 Identificação - apresentar  apenas  a 1ª página  do currículo  

Lattes 
 Atuação efetiva em Programa de pós-graduação - apresentar  

apenas a 1ª. página do item ORIENTAÇÃO do currículo  Lattes 

PENDÊNCIAS: 
 

 

 

1As bancas examinadoras de dissertação ou tese devem ser compostas, respectivamente, 
de no mínimo três e cinco examinadores, com título de doutor e reconhecida experiência na 
temática objeto do estudo em análise ou no método utilizado, um dos quais o orientador ou seu 
representante. 

– na composição da banca deve haver pelo menos um suplente da instituição e um suplente 
externo ao programa no caso de dissertação e externo a instituição no caso de tese; 

- as bancas examinadoras de dissertação devem ter, pelo menos, um membro externo ao 
programa; 

- as bancas examinadoras de tese devem ter, pelo menos, um membro de outra instituição; 
- o orientador de dissertação ou tese ou seu representante é o presidente da banca 

examinadora; 
- os membros da banca entre si e com o pós-graduando não podem apresentar grau de 

parentesco consangüíneo ou natural e o parentesco por afinidade ou parentesco civil; 
- As sugestões de nomes para compor a banca examinadora deverão ser aprovadas e 

homologadas pelo Conselho Acadêmico do Programa. 
2Após a aprovação da banca pela coordenação do PSE, o envio do Projeto para os 

membros da banca pode ser apenas por e-mail. Verifiquem com cada um dos membros a 
necessidade do envio da versão impressa do projeto. O envio via correio ou pessoalmente é 
por conta do aluno. 

3Recomendado. 


