
 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual do Ceará 
Centro de Humanidades 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
Regimento do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 

 

 

 

CAPÍTULO XI 
 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 71 - Após aprovação do Projeto de Dissertação ou Tese, o orientador deve 

requerer Banca de Qualificação, composta por 03 (três) membros efetivos e 01 (um) 

suplente. 

 

Art. 72 - A Qualificação deve ocorrer, para o Mestrado, até 18 (dezoito) meses, 

contados a partir do início do primeiro semestre letivo do aluno no curso, e, para o Doutorado, 

até 30 (trinta) meses, contados da mesma forma. 

 

Art. 73 - Requerida a Banca de Qualificação, o aluno encaminhará ao Coordenador 

do Programa, 04 (quatro) cópias do Projeto de Dissertação, ou do Projeto Tese, 

para leitura dos membros efetivos e suplente da Banca de Qualificação. O prazo 

mínimo para o Mestrado será de 15 (quinze) dias antes da sessão de qualificação e, 

para o Doutorado, será de 30 (trinta) dias. 

 

§ 1o - Quanto à titulação, a Banca de Qualificação do Mestrado é composta por 

(03) professores com o título de Doutor, sendo presidida pelo orientador.  

 

§ 2o - Quanto à origem institucional, a Banca de Qualificação do Mestrado é 

composta pelo orientador, 02 (dois) membros internos ao Programa e 01 (um) 

membro suplente, admitindo-se a participação de 01 (um) membro externo como 

membro titular da banca em substituição a um dos membros do Programa.  

 

§ 3º - Quanto à origem institucional, a Banca de Qualificação do Doutorado é 

composta pelo orientador, 01 (um) membro interno ao Programa, 01 (um) membro 

externo e 01 (um) membro suplente.  

Art. 74 - A Banca de Qualificação é indicada pelo orientador e designada, através 

de Portaria, pelo Coordenador do Programa. 

 

Art. 75 - A designação da Banca de Qualificação pelo Coordenador será feita após 

homologação da Banca pela Comissão do PosLA. 

 

Art. 76 - Na Sessão de Qualificação, o aluno terá até 30 (trinta) minutos para 

expor seu Projeto de Dissertação ou Tese, após os quais cada examinador disporá 

do tempo necessário para análise, questionamentos e sugestões. 
 


