
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, PROPESP

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, PPGE

PROVIDÊNCIAS - QUALIFICAÇÃO

 A COMPOSIÇÃO DE BANCA E O LEVANTAMENTO DAS DESPESAS DEVEM SER APROVADOS
EM REUNIÃO DO COLEGIADO.

MESTRANDO(A):

BANCA PRESENCIAL (      ) BANCA NÃO PRESENCIAL (      )

Nome do Membro externo:

E-mail: RG:

1- Vale-refeição
O  aluno  deve  enviar os dados para que a Secretaria do PPGE possa solicitar com
antecedência a confecção de vale-refeição via SGU – financeiro.

Informar a quantidade de vales-refeição para o membro externo e para o acompanhante: 
− Almoço no dia ___/____/___ 
− Janta no dia ___/____/___

1)Nome do membro externo:
2)Nome do professor que acompanhará o membro externo:
3)Nome do professor da UNICENTRO que irá se deslocar para outro campus, a fim de participar da
Banca: 

2- Remuneração para o Membro Externo
Poderá ser solicitado o pagamento de remuneração ao membro externo.
Lembramos  que,  conforme  orientação  do  Financeiro,  os  pedidos  de  empenho  devem  ser
encaminhados pelos setores com 10 dias de antecedência. Desta forma, o aluno deve encaminhar à
Secretaria, os dados para pedido de empenho já computando o prazo para solicitação da Secretaria
à DIRFIN, a fim de não extrapolar o prazo.

Motivo: Participação do Prof. Dr. _______________________,  como membro titular do Exame de
Qualificação do(a) mestrando(a) ___________________, no dia ___/____/____, às ________, no
campus de _________.

Dados Bancários do membro externo
- Conta Corrente:
- Banco:
- Agência:
- nº do PIS:

Informar: Banca (    ) presencial  (    ) não presencial
 (    ) sem pernoite (    ) com pernoite
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OBS.: 
• Será paga remuneração ao membro externo no valor  de R$ 180,00 - independente de onde o

professor venha e que não tenha solicitado compra de passagens ou reserva de hotel.
• Não será paga a remuneração ao professor que participar de Banca de Qualificação não presencial.

PREENCHER SE HOUVER PARTICIPAÇÃO DE PROFESSOR DA UNICENTRO EM BANCA A
SER REALIZADA EM OUTRO CAMPUS.

− O aluno, com a aprovação do orientador, deve entrar em contato com o convidado que irá participar da
Banca em outro campus, e providenciar o deslocamento. Também deve encaminhar solicitação de 
vale-refeição à Secretaria.

− Verificar a possibilidade do docente da UNICENTRO ir de ônibus para o outro Campus.
− A UNICENTRO não está custeando passagem aérea e hospedagem. 

CHECK LIST – QUALIFICAÇÃO

1- O aluno deve entregar à secretaria do PPGE:
a) Requerimento de Exame de Qualificação para homologação da Banca pelo Colegiado,
devidamente preenchido e assinado e
b) Ficha de cumprimento das atividades exigidas para o Exame de Qualificação, para
comprovar que o aluno está apto a qualificar.
OBS.: Estes documentos devem ser entregues juntos para serem analisados pelo
Colegiado e para homologação do pedido de realização da Banca e por isso, não será
analisado somente o requerimento, sem a ficha de cumprimento das atividades exigidas. 

2- O aluno deverá encaminhar à Secretaria, as informações contidas no arquivo PROVIDÊNCIAS ORIEN-
TADORES – QUALIFICAÇÃO, com a aprovação do orientador. 

3- Encaminhamento das 4 (quatro) vias do trabalho aos membros da Banca, com antecedência de 30 dias.
(aluno)

4- Encaminhamento do cadastro para membro externo. 

5- Encaminhamento do formulário para parecer do membro externo e solicitação de devolução pelo correio
para ser anexada à Ata de Qualificação, em caso de Banca não presencial.

6- O aluno deve verificar o que segue:

6.1. vale-refeição: (      ) Sim,  Acompanhante e membro externo - total de ____ vales (     ) Não

6.2. informar se haverá remuneração para o membro externo: 

       (      ) Sim, valor: _________                      (     ) Não

6.3. Deslocamento/vale-refeição para o professor da UNICENTRO que irá participar de Banca em outro   

       Campus.           (      ) Sim      (    ) Não
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