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SUGESTÃO DE BANCA – EXAME DE QUALIFICAÇÃO – PPGCI 
    Mestrado Acadêmico (      )     Doutorado (      ) 

 

Discente:_____________________________________________________________  Nº USP: _______________ 

Telefone: __________________________________  E-mail: __________________________________________ 

Título do trabalho: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME: _____/_____/________ HORÁRIO: _____________ 

MEMBROS TITULARES                
(indicar: o(a) orientador(a) do Programa, um(a) examinador(a) do Programa e, preferencialmente, um(a) examinador(a) externo} 

 

1. Orientador(a): _____________________________________________________________________________                

 

NOME:           DEPARTAMENTO / INSTITUIÇÃO 

2. _____________________________________________________                     ___________________________ 

Telefone: ________________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________               ______________________________ 

Telefone: _______________________________  Email: ______________________________________________ 

 

MEMBROS SUPLENTES          
(indicar: 1- um(a) examinador(a) do Programa e um(a) examinador(a) externo 

NOME:           DEPARTAMENTO / INSTITUIÇÃO 

1. _____________________________________________________             ______________________________ 

Telefone: _____________________________  E-mail: _______________________________________________  

 

2._____________________________________________________              ______________________________ 

Telefone: _____________________________  E-mail: _______________________________________________ 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os membros titulares e suplentes da comissão julgadora deverão ser portadores, no mínimo, do título de Doutor. 
2. Não poderá ser indicado especialista na composição da comissão julgadora. 
3. O endereço completo dos docentes externos à USP deverá ser preenchido obrigatoriamente. 
4. O exame deverá ser realizado em até 60 (sessenta) dias após a data de inscrição. 
5. Para submeter-se ao exame o(a) aluno(a) deverá totalizar os créditos mínimos exigidos para a qualificação conforme segue: 
Mestrado = 28 créditos; Doutorado = 21 créditos; Doutorado Direto = 49 créditos. 
6. O(A) aluno(a) deverá entregar no ato da inscrição: 1 (uma) cópia do relatório de qualificação em um único arquivo em formato 
pdf e em suporte digital (CD, DVD ou pen drive) que será enviado aos docentes via e-mail. 
7. A secretaria encaminhará um e-mail aos membros com o ofício, pdf e indicação de sala. 
 

 

Data:_____/_____/_____                   ________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Orientador 

 
 
 

Inscrição no Janus SPG/ECA _____/_____/_____                       _________________________________________ 
 
 
Sugestão aprovada pela Coordenação da CCP em ____/____/_____    __________________________________ 


