PROCEDIMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO
O exame de qualificação é uma das exigências para a obtenção do título de Mestre ou Doutor.

QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO




Envio para o qualificacaopos@icmc.usp.br e para pipges@ufscar.br do PDF da monografia de qualificação até
18 meses contados a partir da data da matrícula. O orientador deverá estar copiado na mensagem e a data do
envio será considerada a data da inscrição.
Indicação, pelo orientador, da Comissão Examinadora através da Intranet, no máximo 10 dias antes da reunião
da CCP/CPG.
O prazo para realização do Exame é de 60 dias a partir da data da inscrição.

QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO




Envio para o qualificacaopos@icmc.usp.br e para pipges@ufscar.br do PDF da monografia de qualificação até
28 meses contados a partir da data da matrícula. O orientador deverá estar copiado na mensagem e a data do
envio será considerada a data da inscrição.
Indicação, pelo orientador, da Comissão Examinadora através da Intranet, no máximo 10 dias antes da reunião
da CCP/CPG.
O prazo para realização do Exame é de 60 dias a partir da data da inscrição.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O AGENDAMENTO DOS EXAMES



Data e horário do exame devem ser informados ao Serviço de Pós-Graduação do ICMC e à secretaria de PósGraduação do Departamento de Estatística da UFSCar com pelo menos 15 dias de antecedência da realização,
para que haja tempo hábil para as providências da realização.
Em caso de indisponibilidade de um dos titulares, um suplente só poderá ser convocado após encaminhamento
para o Serviço de Pós-Graduação do ICMC e a secretaria de Pós-Graduação do Departamento de Estatística
da UFSCar de um comunicado por escrito (carta ou e-mail) do titular em questão justificando o impedimento. O
suplente a ser chamado será definido pela Coordenação e apenas após essa definição será convocado.
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