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Carga horária: 15 horas 
 
Ementa: Esta disciplina refere-se à presença/audiência dos alunos de pós-graduação (PG) nos exames de qualificação de 
terceiros. Ao participar desta disciplina, o aluno de PG terá oportunidade de assistir aulas de nível de PG de variados temas 
dentro da PG de Biofísica, ampliando seus horizontes científicos, assim como o conhecimento de áreas de pesquisa 
desenvolvidas no Instituto. O participante também poderá se familiarizar com o tipo de exigência de uma aula de PG em um 
exame de qualificação e vivenciar a prática do questionamento científico e postura crítica, a partir da participação da banca 
examinadora. Tais pontos serão úteis para sua própria preparação para o exame de qualificação, no caso de alunos de 
doutorado. Além disso, a participação de um número ampliado de alunos de PG na audiência de exames de qualificação visa 
incentivar o empenho na elaboração das aulas por parte do apresentador. 
 
 
Programa da disciplina (anexar): Consiste no acompanhamento da apresentação de no mínimo 5 exames de qualificação ao longo do 
período em que o aluno tiver inscrição ativa no programa de mestrado ou doutorado em Biofísica. 
 
Forma de avaliação: O aluno deverá acompanhar integralmente cinco Exames de Qualificação (incluindo as etapas de apresentação e 
discussão com a banca avaliadora). Não será considerado o Exame de Qualificação do próprio.  
 
Ao final de cada Exame de Qualificação o aluno deverá encaminhar o formulário de avaliação (modelo em anexo), dentro de um prazo 
máximo de 48h, para o e-mail disciplina_qualificacao@biof.ufrj.br. Formulários recebidos fora do prazo não serão considerados. Após a 
avaliação do conteúdo do formulário, o documento será aprovado ou reprovado. A participação do aluno na disciplina será registrada desde 
que tenha sido atingida a meta de 5 exames de qualificação acompanhados com os respectivos formulários aprovados. Caso o formulário 
seja reprovado, aquele exame de qualificação poderá ser substituído por outro no futuro. Mediante o cumprimento da carga horária mínima 
de 15h e aprovação em 5 formulários, será enviada ao aluno uma declaração para requisição dos créditos junto à Secretaria de Pós-
Graduação. 
 
 

Dias da semana: Disciplina oferecida em fluxo contínuo 

 


