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INSTRUÇÃO NORMATIVA No05/2019 - PPGRNS

Estabelece os procedimentos para o
Exame da Qualificação para alunos no
âmbito do Programa de Pós-Graduação
em Recursos Naturais e Sustentabili-
dade.

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Sustentabi-
lidade, doravante denominado PPGRNS da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Santa Helena, no uso de suas atribuições, e considerabndo a necessidade de
estabelecer procedimentos para o Exame de Qualificação para os alunos do PPGRNS ,

Estabelece:

1. O Exame de Qualificação do PPGRNS tem por objetivos avaliar o conhecimento do
aluno acerca do tema considerado, bem como a capacidade de articulação didático-
científica.

2. A inscrição para o Exame de Qualificação deve ser realizada no período mínimo de 30
dias antes do período que corresponde entre o décimo terceiro e o vigésimo primeiro
mês após sua entrada no Programa. De acordo com a Instrução Normativa Conjunta
01/2018 – PROPPG/PROGRAD, o candidato deverá entregar o trabalho em formato
.pdf com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos.

3. O Exame deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias após a data de inscrição.

Parágrafo único. Excepcionalmente, por solicitação
devidamente justificada do professor orientador e com a
aprovação do Colegiado, o prazo do Exame de Qualifica-
ção poderá ser estendido em até três meses.

4. No Exame de Qualificação o aluno pode ser aprovado ou reprovado, não havendo
atribuição de conceito.

(a) Será considerado aprovado no Exame de Qualificação o aluno que obtiver apro-
vação da maioria dos membros da comissão examinadora.

(b) Ao término do Exame de Qualificação, a comissão examinadora deverá registrar
um parecer final em ata circunstanciada.

5. O aluno que for reprovado no Exame de Qualificação poderá repeti-lo apenas 01
(uma) vez, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir da data de
realização do primeiro exame.
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6. O Exame de Qualificação será realizado por meio de uma exposição oral em sessão
pública com duração mínima de vinte e máxima de trinta minutos, seguida de arguição
pela Comissão Examinadora de Qualificação.

7. A Comissão Examinadora do exame de qualificação é constituída por um Presidente
e no mínimo dois membros titulares.

(a) Os membros da Comissão Examinadora devem possuir título de doutor.
(b) A Comissão Examinadora deve ser composta por três docentes (excetuando ori-

entador e coorientador) e por, no mínimo, um membro externo ao PPGRNS.
Serão indicados dois membros suplentes, sendo um deles obrigatoriamente do
quadro docente do PPGRNS.

(c) Um membro poderá participar à distância do Exame de Qualificação. Esta parti-
cipação constará na ata do exame e será homologada, conforme Instrução Nor-
mativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pelos componentes pre-
sentes da Comissão.

(d) No caso de necessidade de participação presencial, o PPGRNS ficará isento de
quaisquer ônus.

8. O aluno que não realizar o exame no período previsto será desligado do PPGRNS.

9. O agendamento do Exame de Qualificação deverá ser encaminhado ao Colegiado
pelo Orientador e solicitado pelo aluno para a Secretaria do PPGRNS com as seguin-
tes informações:

(a) Título;
(b) Sugestão de três membros titulares e dois suplentes, respeitando o item 7 desta

Instrução Normativa.

10. No caso do aluno reprovado em um segundo Exame de Qualificação o requerimento
de um novo exame, devidamente, justificado, deve ser encaminhado ao Colegiado do
PPGRNS. Competirá ao Colegiado decidir quanto à oferta de novo exame ou desliga-
mento do aluno.

11. Os casos omissos referentes a esta Instrução Normativa serão deliberados pelo Co-
legiado do PPGRNS.

12. Essa Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Helena, 14 de dezembro de 2019.

Assinatura do coordenador

IN aprovada durante a 10o Reunião Ordinária do PPGRNS em 13 de dezembro 2019.


