
 

 

 

Orientações sobre a qualificação   
 

 

- Informações sobre o Exame de qualificação do Tema 1: 

1.        Horário: O Exame de Qualificação referente ao Tema 1 ( semestre 2017/2) será realizado no dia 28 
de janeiro de 2018, simultaneamente em todas as instituições associadas. O exame terá duração de duas 
horas, começando às 14:00 hs e terminando às 16:00 hs (hora de Brasilia). 

2.        Quem deverá/poderá fazer este Exame de Qualificação: todos os alunos aprovados no Tema 
1 deverão fazer este exame. 

3.        Atenção: Os alunos reprovados na avaliação feita em cada instituição associada para o Tema 
1, não poderão fazer este exame. 

4.        Este primeiro Exame de Qualificação será aplicado no formato impresso em todas as 
associadas.  Os alunos deverão utilizar caneta preta ou azul para fazer a prova.” 

- Informações quanto aos procedimentos: 

1.        Todos os eventos relacionados à aplicação do Exame de Qualificação em cada instituição 
associada são de total responsabilidade do Coordenador local do curso. No seu eventual impedimento, 
deverá indicar um substituto, informando à Coordenação Nacional e à subcomissão de Qualificação. 

2.        O arquivo referente ao Exame de Qualificação será encaminhado ao Coordenador do curso ou seu 
substituto (endereço e-mail pessoal de acesso exclusivo do próprio), que deverá  imprimir as provas e 
mantê-las em local seguro até a hora de sua aplicação. Nesse momento, também serão encaminhadas 
orientações básicas quanto á aplicação. 

3.   O  exame deverá começar pontualmente às 14:00 horas e deverá terminar às 16:00  horas (hora de 
Brasília). 

4.        Terminada a Aplicação, o coordenador local do curso (ou do Tema 1) deverá corrigir as questões 
de múltipla escolha mediante gabarito a ser fornecido e colocar a nota no local determinado para tal na 
folha de rosto. Feito isso, o Coordenador local do curso deverá escanear: (1) a folha de rosto com a nota 
das questões de múltipla escolha, (2) a lista de presença assinada pelos alunos, (3) a ata de aplicação da 
prova, assinada pelos aplicadores da prova, e enviar para a subcomissão de Qualificação. Todos os 
documentos originais (as provas dos alunos, a lista de presença e a ata) deverão ficar arquivados na 
Coordenação local do curso. 

5.         Qualquer problema quanto ao horário de inicio da prova deve ser comunicado imediatamente à 
subcomissão de qualificação. Contato: telefones e mails de plantão a serem definidos. 

6.  Por favor, lembrem-se de que somos uma rede de 19 instituições fazendo a mesma prova. 

Cordialmente,  
 
Renata Mendes  
Secretária Executiva  
PROFBIO - Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional  
Instituto de Ciências Biológicas - Universidade Federal de Minas Gerais  
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