Mestrado Profissional em Nutrição
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1
SOLICITAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO
Aprovada na reunião do Conselho de Curso do Programa em 06.09.2013
Retificado em 30/06/2015 para atender ao que dispõe o Regulamento de Trabalhos de Conclusão de Curso - Processo
033/2015 – Parecer 029/2015.

O Conselho do Programa de Pós-graduação em Nutrição (Mestrado Profissional) em consonância
com as disposições regulamentares e com base na experiência já acumulada dessa instituição,
estabelece as seguintes diretrizes para a solicitação do exame de qualificação:
1. Sob a supervisão do orientador, deverão ser atendidos os seguintes requisitos e entregues na
Central de Atendimento ao Aluno com no mínimo 3 dias de antecedência da Reunião de
Conselho de curso do Mestrado Profissional em Nutrição:
a) entregar 6 cópias em espiral do projeto de Pesquisa.
b) Entregar relatório de atividades do pós graduando 6 meses e 18 meses apos o início do
curso;
c) apresentação do currículo Lattes (atualizado) do aluno;
2. Os dados acima elencados deverão ser acompanhados de ofício assinado pelo orientador
com a sugestão de 8 nomes para a composição da banca examinadora do exame de
qualificação. Dos 8 nomes, pelo menos 3 deverão ser membros não pertencentes ao Programa.
Aos 8 nomes se somam os do orientador e do coorientador, considerados membros natos
(titular e suplente, respectivamente).
Os nomes apresentados pelo orientador são considerados como sugestão. Cabe ao Conselho
do Programa a responsabilidade pela composição da banca e para tal o Conselho tem plena
autonomia.
3. Cabe ao Conselho do Programa indicar os nomes que comporão a banca, devendo sempre,
constar, pelo menos, um membro não pertencente ao Programa e a Instituição;
4. A data de realização do exame de qualificação será estabelecida de comum acordo, entre o
orientador e a banca;
5. Cabe ao orientador informar à banca a data e o horário da realização do exame de
qualificação e notificá-los à Secretaria de Pós-graduação com no mínimo 15 dias de
antecedência para as devidas providencias;
6. O resultado do exame será encaminhado ao Conselho do Programa.

