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Instrução Normativa 01/15 – PPGEM – CP 

 

Estabelece normas e procedimentos para o 

Exame de Qualificação no PPGEM - CP 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica do Campus 

Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições, em reunião ordinária realizada no dia 

09/04/2015, considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos 

para o Exame de Qualificação e levando-se em consideração o Regulamento Interno 

do PPGEM-CP da UTFPR, estabelece:  

 

1. O aluno regular deve submeter-se a Exame de Qualificação.  

 

a) O exame de qualificação tem o objetivo de avaliar o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa de Dissertação do candidato. 

 

b) O aluno regular poderá solicitar o exame de qualificação somente quando 

cumpridos todos os créditos em disciplinas e em um prazo de, no máximo, 

18 meses. 

 

2. Procedimento para solicitação do Exame de Qualificação. 

 

a) O orientador deverá propor a composição da Banca Examinadora num 

prazo nunca inferior a 15 dias ou superior a 30 dias da realização do 

exame. 

 

b) O aluno regular deverá entregar, com no mínimo 15 dias de antecedência 

da realização do exame, um relatório do projeto de pesquisa de sua 

dissertação, contendo: objetivos, justificativa, metodologia, cronograma, 

resultados preliminares, referências bibliográficas. 

 

c) A Banca Examinadora deverá ser composta por, no mínimo, 3 (três) 

membros: o professor orientador e outros dois docentes e um suplente 

pertencentes ao PPGEM-CP. Em caso de existência de co-orientador, 

este não será contabilizado no número mínimo de membros da Banca 

Examinadora. 

 

d) A presidência da Banca Examinadora cabe ao orientador. 
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e) O aluno regular não aprovado pode-se submeter mais uma vez ao Exame 

de Qualificação, obedecendo o prazo máximo de três meses após a 

realização do primeiro exame. 

 

 

 

Essa Instrução Normativa entra em vigor no 2º semestre de 2015. 

 

Cornélio Procópio, 09 de Abril de 2015 

 

 

 

Prof. Dr. Edson Hideki Koroishi 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

UTFPR – Campus Cornélio Procópio 

 


