ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA
PÚBLICA E CONSTITUIÇÃO DAS BANCAS EXAMINADORAS

Para o aluno realizar o exame de qualificação deverá ter cumprido, no mínimo, os
créditos dos componentes curriculares obrigatórios e uma optativa;

Mestrado
O Exame de qualificação para o Mestrado, a ser realizado entre o 13º e o 18º
mêsapós o ingresso, deverá contar com a aprovação do Orientador, de 02 (dois)
Professores,sendo 01 (um) professor convidado.
Para requerer a QUALIFICAÇÃO, o mestrando deverá estar matriculado nas
disciplinas de FCHB81 – Pesquisa Orientada e FCHB82 – Projeto de Dissertação.

Doutorado
O Exame de qualificação para o Doutorado, a ser defendido entre o 18º e o 24ºmês
após o ingresso, deverá contar com a aprovação do Orientador, de 02
(dois)Professores, sendo 01 (um) professor convidado.
Para requerer a QUALIFICAÇÃO, o doutorando deverá estar matriculado nas
disciplinas de FCHB81 – Pesquisa Orientada e FCA18 – Projeto de Tese.

Orientações gerais
1. Será de responsabilidade do discente e orientador (a) definição da banca com
data e horário previamente agendados;
2. Após definirem, o orientador envia e-mail para a secretaria com cópia para a
coordenação e o orientando, informando os dados abaixo relacionados para
reserva do espaço e preparação dos documentos:

Evento: Banca de qualificação de mestrado ou doutorado
Data: xx/xx/xxxx
Horário: xxh
Local: Sala de reunião do PósAfro (em casos excepcionais acontecerá
em outro local previamente definido).
Doutorando (a): Nome completo
Título do trabalho: Título completo
Professores da Banca: Nome completo (INSTITUIÇÃO- Orientador)
Nome completo (INSTITUIÇÃO)
Nome completo (INSTITUIÇÃO)
3. A secretaria deve responder o e-mail confirmando a reserva do espaço e
ciência dos dados que deverão constar na documentação;
4. Retirar a documentação na secretaria, antes de iniciar a qualificação.
5. Devolver à secretaria a Ata assinada por todos os membros da banca e
discente;
6. O professor deve lançar o resultado da qualificação na caderneta na
disciplina FCHB82 – Projeto de Dissertação ou FCA18 – Projeto de Tese.

Após a aprovação no Exame de qualificação o aluno de mestrado deverá defendera
sua dissertação em, no máximo, 24 meses após seu ingresso.
Parágrafo único – Em casos excepcionais, a critério do Colegiado de Coordenação
doPOSAFRO será permitida a prorrogação por período não superior a 06 (seis)
meses.

Mestrado
Para inscrição da dissertação de Mestrado visando à defesa, o aluno deverá
tercumprido o número mínimo de créditos estabelecidos neste Regulamento.A
apresentação da dissertação de mestrado ao Colegiado do POSAFRO será feitaem 03
vias impressas e uma em CD, e atendendo às normas de elaboração de
trabalhoscientíficos da ABNT.
A Comissão Examinadora da dissertação será constituída de 03 membros,aprovados
pelo Colegiado de Coordenação do POSAFRO com base na indicação doOrientador,

um mês antes da data da defesa. Estes devem apresentar titulo de doutor, livredocenteou titular.
Também será necessário escolherdois suplentes para a Comissão Examinadora que,
emcaso de impedimento da participação dos efetivos. Um dos integrantes titulares e
um dos integrantes suplentes da Comissãonecessariamente não pertencerão ao
quadro funcional da UFBA.
A defesa da dissertação será realizada em sessão pública divulgada comantecedência
pelo POSAFRO.
Para aprovação da dissertação será necessária à aprovação da maioria dabanca
examinadora. Assim o discente aprovado na apresentação e defesa de dissertação
será outorgado o grau de Mestre em Estudos Étnicos e Africanos.

Doutorado
O Exame de qualificação para o Doutorado será defendido entre o 18º e o 24º mês
após o ingresso, deverá contar com a aprovação do Orientador, de dois Professores,
sendo um deles, professor convidado. A partir da aprovação do exame de qualificação,
o aluno de doutorado deverá defender a sua tese no máximo em até 48 meses após
seu ingresso.
Em casos excepcionais, a critério do Colegiado de Coordenação do POSAFRO, será
permitida a prorrogação por período não superior a seis meses.
Para inscrição da tese de Doutorado visando à defesa, o aluno deverá tercumprido o
número mínimo de créditos estabelecidos neste Regulamento.A apresentação da tese
de Doutoradoao Colegiado do POSAFRO será feitaem 05 vias impressas e uma em
CD, e atendendo às normas de elaboração de trabalhoscientíficos da ABNT.
A Comissão Examinadora da tese de Doutorado

será constituída de 05

membros,aprovados pelo Colegiado de Coordenação do POSAFRO com base na
indicação doOrientador, um mês antes da data da defesa. Estes devem apresentar
titulo de doutor, livre-docente ou titular.
Também será necessário escolhertrêssuplentes para a Comissão Examinadora que,
emcaso de impedimento da participação dos efetivos. Dois dos integrantes titulares e

dois dos integrantes suplentes da Comissãonecessariamente não pertencerão ao
quadro funcional da UFBA.
A defesa da tese será realizada em sessão pública divulgada comantecedência pelo
POSAFRO.
Para aprovação da tese de doutorado será necessária à aprovação da maioria da
banca examinadora. Assim o discente aprovado na apresentação e defesa de
teseserá outorgado o grau de Doutor em Estudos Étnicos e Africanos.

