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PROCEDIMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO 

QUALIFICAÇÃO PARA O MESTRADO 
 
O agendamento da qualificação deve ser feito na Secretaria Acadêmica até a segunda quarta-feira útil do mês de 
fevereiro com a entrega dos seguintes documentos: 

• Formulário Concordância do Orientador impresso e assinado 

• Histórico Escolar (rubricado pelo orientador) e contendo todos os graus mínimos (e lançados) para a qualificação 

• Formulário sobre inserção social do projeto impresso e assinado 

 

A qualificação para o Mestrado ocorre  entre o 12º e 14º mês a contar da data de inscrição no curso
1
; 

A Banca de Qualificação de Mestrado é composta, no mínimo, de três professores, sendo um deles o Orientador. 

Na data da qualificação de Mestrado o aluno deve ter cursado, com aprovação, pelo menos 04 Disciplinas Obrigatórias de 

60 horas cada (Psicossociologia de Comunidade I; Metodologia e Técnicas de Pesquisa I; Estudo de Casos I; Estudo de 

caso II) e 03 Disciplinas Eletivas (de 45 horas cada). 

 

QUALIFICAÇÃO PARA O DOUTORADO 
 
O agendamento da qualificação deve ser feito na Secretaria Acadêmica até a primeira quarta-feira útil do mês de 
março com a entrega dos seguintes documentos: 

• Formulário sobre inserção social do projeto impresso e assinado 

• Histórico Escolar (rubricado pelo orientador) e contendo todos os graus mínimos (e lançados) para a defesa 

• Formulário Concordância do Orientador impresso e assinado 

• Cópia do projeto, do artigo submetido para publicação e do formulário sobre inserção social do projeto em CD 

• Comprovante de submissão do artigo para publicação em periódico com avaliação B1 ou superior pela área de 

psicologia 

 

A qualificação para o Doutorado ocorre  entre o 20º e 24º mês a contar da data de inscrição no curso
1
; 

A banca de Qualificação de Doutorado é composta, no mínimo, de três professores, sendo um deles o Orientador. Ao 

menos um dos membros da banca deverá ser externo à UFRJ. 

Na data da qualificação de Doutorado o aluno deve ter cursado pelo menos 04 Disciplinas Obrigatórias de 60 horas cada 

(Psicossociologia de Comunidade II; Metodologia e Técnicas de Pesquisa II; Estudo de Casos I; Estudo de caso II; Estudo 

de Casos III;  Estudo de caso IV)  e 04 Disciplinas Eletivas (de 45 horas cada). 

 

 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

1) O aluno deverá, concomitantemente, enviar e-mail para a Secretaria do Programa (secretariaeicos@gmail.ufrj.br), 

com: 

• Título do Trabalho 

• Dia e horário da Qualificação 

• Composição da Banca (incluindo CPF do membro externo ao Programa), com link para o Currículos 

Lattes do(s) membro(s) externo(s). 
  
2) A documentação exigida para o agendamento da Qualificação deve ser entregue com todos os itens solicitados, 

juntos, e com a devida assinatura do Coordenador. Não será aceita solicitação faltando algum item. 

 

                                                           

1  Alunos bolsistas deverão defender obrigatoriamente no mês de março (12 e 24 meses, respectivamente para M e D, 

após ingresso no curso). Possíveis atrasos por motivos excepcionais devem ser solicitados por escrito ao Colegiado, 

justificados e comprovados, com ciência e parecer do orientador, até o prazo de agendamento da qualificação para que 

não haja perda da bolsa por atraso de prazo. 


