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Exames de Qualificação de ÁREA de Mestrado e Doutorado remotos 

Os exames serão realizados integralmente à distância enquanto durar o período de suspensão das 

atividades presenciais. 

Novas solicitações de exames podem ser realizadas normalmente de acordo com os procedimentos 

padrão informados no site da CPG-IQ (Mestrado - Doutorado) 

As solicitações deverão ser realizadas pelo orientador para o e-mail cpgiq@unicamp.br com, no mínimo, 

25 dias de antecedência. Após ter sua banca aprovada, o aluno deverá realizar o upload dos dados do 

exame no SIGA, junto ao trabalho, com, no mínimo, 20 dias de antecedência ao exame. 

A ATA será encaminhada ao presidente da banca pela CPG, juntamente às instruções para assinatura. 

Importante: Caberá ao aluno providenciar os meios necessários para realização do exame. 

Recomendamos a plataforma Google Meet. 

 

Exames de Qualificação Geral de Doutorado remotos 

Os exames serão realizados integralmente à distância enquanto durar o período de suspensão das 

atividades presenciais.  

Novas solicitações de exames podem ser realizadas normalmente de acordo com os procedimentos 

padrão informados no site da CPG-IQ (link). 

Após ter sua banca aprovada, o aluno deverá contatar todos os membros e combinar uma data e horário 

para realização. Feito isso, o aluno deve enviar um e-mail para cpgiq@unicamp.br solicitando a 

realização do exame na data e horário pretendidos, além de afirmar que todos os membros da banca, 

inclusive suplentes, concordaram com a data e horário citados.  

Retirada do Tema: basta o aluno enviar um e-mail para cpgiq@unicamp.br, com cópia ao presidente da 

banca, com 20 dias úteis de antecedência ao exame, solicitando a retirada do tema. Após, o aluno deverá 

realizar o upload dos dados do exame no SIGA, junto ao trabalho, com, no mínimo, 5 dias úteis de 

antecedência ao exame.  

A ATA será encaminhada ao presidente da banca pela CPG, juntamente às instruções para assinatura. 

Importante: Caberá ao aluno, após consultar os membros da banca, providenciar os meios necessários 

para realização do exame. Recomendamos a plataforma Google Meet. 

https://www.iqm.unicamp.br/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o/bancas-de-exame-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-de-%C3%A1rea-de-mestrado
https://www.iqm.unicamp.br/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o/bancas-de-exame-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-de-%C3%A1rea-de-doutorado
https://www.iqm.unicamp.br/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o/bancas-de-exame-geral-de-doutorado

