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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2019 – PPGL/UNICENTRO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO Stricto Sensu
MESTRADO EM LETRAS

Estabelece  critérios  para  a  avaliação  do
Exame de Qualificação do Programa de Pós-
Graduação  em  Letras,  da  Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação, em Letras, reunido em 22 de
abril de 2019, deliberou e aprovou a normativa que regulamenta a avaliação do exame de
qualificação,  usando  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  5º,  do  Capítulo  II,  do
Regulamento do Programa, aprovado pelos órgãos internos da UNICENTRO, por meio
da Resolução nº 039-CEPE/UNICENTRO, 31 de outubro de 2016,

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar os critérios de análise para Exame de Qualificação do Programa de
Pós-Graduação em Letras da UNICENTRO, conforme anexo I, parte integrante
deste documento.

Artigo 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.

Programa de Pós-Graduação em Letras, em 22 de abril de 2019.

                                          

   

Prof. Dr. Maria Cleci Venturini 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
                   Stricto Sensu em Letras

           Portaria Nº 281/2013 – GR/ UNICENTRO



ANEXO I

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE ALUNOS DO CURSO
DE  MESTRADO,  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  LETRAS,
MATRICULADOS NA UNICENTRO

• Art. 1º O Exame de Qualificação é realizado até 18 meses, após o início do Curso. Art. 2º
O texto de qualificação deverá seguir as normas da ABNT e apresentar, no mínimo, 60
páginas e  estrutura  de  pesquisa  dentro  dos  critérios  exigidos de  uma dissertação de
mestrado. 

• Art. 3º O texto de qualificação deve ser enviado à banca com uma antecedência mínima
de 30 dias. 

• Art.  4º  A banca examinadora da qualificação é constituída por três membros titulares,
sendo um deles o orientador e mais dois membros suplentes, indicados pelo orientador e
homologado pelo colegiado do programa.  

§  1º O orientador é o presidente da banca e na sua ausência assume a presidência o
co-orientador, pertencente ao Programa de Pós-Graduação e, em casos especiais, a
coordenação do curso conduz o processo.

§ 2º Um membro titular e um membro suplente devem ser externos ao programa.

• Art. 5º A participação do membro externo na banca poderá ocorrer via parecer escrito ou
por meio de webconferência. 

• Art. 6º O conceito atribuído no exame de qualificação é Aprovado ou Reprovado. 

§ 1º  No caso de reprovação, o orientador deverá solicitar  à coordenação do PPGL a
realização de novo exame de qualificação, o que deverá ocorrer no prazo máximo de dois
meses. A defesa deve ocorrer um mês após à nova qualificação, portanto, três meses
após o primeiro exame de qualificação.  

§ 2º A concessão de segunda oportunidade para exame de qualificação não justifica por si
só,  a  concessão  de  prorrogação  do  prazo  do  curso,  que  é  de  24  meses,  mas  vai
ocasionar um atraso de um mês. 

• Art. 7º Casos omissos, nesta normativa, serão deliberados pelo Colegiado do PPGL.
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