
 
 

 

INSCRIÇÃO PARA O 3º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

Leia atentamente às instruções: 

 

1- Conforme Instrução Normativa 01/2014 do MPAstro (arquivo anexo), poderão 

inscrever-se para o realizar a 3ª etapa dos “Seminários de Qualificação”, os discentes 

que estiverem matriculados no 4º semestre do curso. A 3ª etapa deverá ocorrer entre os 

meses de fevereiro e abril. 

 

2- A ficha, ao final deste, deverá ser entregue a partir de 13 de fevereiro até 15 de abril 

de 2015, por e-mail (pgastro@uefs.br) ou pessoalmente na secretaria do Colegiado do 

MPAstro. 

 

3- O orientador deverá indicar três nomes de docentes pertencentes ao quadro do 

Mestrado, sendo dois para serem membros titulares e um para suplente. O 3º membro 

titular será o orientador ou na impossibilidade deste, o coorientador, sendo vetada a 

participação do orientador e do coorientador na banca do estudante que 

orientam/coorientam 

 

4- Cabe ao orientador, conversar antes com os membros e o estudante, a fim de verificar 

suas disponibilidades, e indicar três datas, com horários, nas quais os membros e o 

estudante estarão disponíveis. 

 

5- O exame de qualificação poderá ocorrer de 10 até 30 dias da entrega da ficha de 

inscrição, de forma que os membros possam ler o material entregue no ato da inscrição. 

 

6 – O intervalo de dias descrito no item 05 deverá estar em acordo com o limite da 

ocorrência do 3º Seminário que é o mês de abril. Dessa forma, quem entregar a 

inscrição na data limite (15/04) deverá contar com até 15 dias apenas para a realização 

da pré-defesa. 

 

6- O material entregue poderá ser um boneco da dissertação, ou apresentação dos 

resultados, de forma que fique claro, a viabilidade da defesa do trabalho nos próximos 6 

meses.  

 

7- O material deverá ser entregue unicamente para a secretaria em formato digital que 

procederá à distribuição aos membros da banca, assim como a notificação formal do 

Exame em até 07 dias da entrega do material.  

 

8- Casos não previstos acima serão resolvidos pela Coordenação do Colegiado do curso. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – 3º Seminário de Qualificação 

 

 

Título do Projeto: _______________________________________________________ 
 

Estudante: _____________________________________________________________ 

 

Orientador: ____________________________________________________________ 
 

Co-orientador: __________________________________________________________ 

 

Membros titulares:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Membro suplente: 

 

 

Duas datas possíveis com horário disponível para o estudante e membros da banca. 

 

 


