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Instrução Normativa nº 002/2017 - PROPPG  

 

Estabelece os critérios para a participação à 
distância de examinadores de bancas de 
exame de qualificação e de defesa final de 
mestrado e doutorado em Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), no uso de suas atribuições, considerando:  

A) O artigo 61 do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UTFPR (Res. 
010/2016- COPPG); 

B) O artigo 62 do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UTFPR (Res. 
010/2016- COPPG); 

c) A necessidade de regulamentar a participação à distância de examinadores de bancas 
de exame de qualificação e defesa final de dissertações e teses nos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A participação de integrante da Comissão Examinadora do exame de qualificação de 
mestrado ou doutorado deverá ser registrada na ata do exame de qualificação. 

§1º O examinador, cuja participação se dará à distância, deverá enviar ao presidente da 
Comissão Examinadora parecer por escrito acerca do trabalho de qualificação antes da data do 
exame de qualificação. 

§2º O parecer enviado pelo examinador cuja participação se dará a distância deverá ser lido 
perante a Comissão Examinadora pelo seu presidente e anexado à ata do exame de qualificação. 

§3º O campo da ata do exame de qualificação destinado à assinatura do examinador que 
participará à distância deverá ser preenchido com a assinatura do presidente da Comissão 
Examinadora. 

§4º O presidente da Comissão Examinadora do exame de qualificação deverá lançar observação 
na ata do exame que circunstancie a participação do referido examinador à distância. 

 

Art. 2º. A participação de integrante da Comissão Examinadora da defesa de trabalho de 
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pesquisa de mestrado ou doutorado deverá ser registrada na ata da sessão pública de defesa de 
trabalho de pesquisa e no respectivo termo de aprovação do trabalho de pesquisa. 

§1º O examinador, cuja participação se dará à distância, poderá enviar ao presidente da 
Comissão Examinadora parecer por escrito acerca do trabalho de pesquisa antes da data da 
sessão pública de defesa de trabalho de pesquisa. 

§2º No caso de envio de parecer escrito pelo examinador cuja participação se dará a distância, 
o mesmo poderá ser lido perante a Comissão Examinadora pelo seu presidente e anexado à ata 
da sessão pública de defesa de trabalho de pesquisa. 

§3º O campo da ata da sessão pública de defesa e do termo de aprovação do trabalho de 
pesquisa destinado à assinatura do examinador que participará à distância deverá ser 
preenchido com a assinatura do presidente da Comissão Examinadora. 

§4º O presidente da Comissão Examinadora da sessão pública de defesa de trabalho de pesquisa 
deverá lançar observação na ata da defesa que circunstancie a participação do referido 
examinador à distância. 

§5º O presidente da Comissão Examinadora da sessão pública de defesa de trabalho de pesquisa 
deverá escrever no termo de aprovação do trabalho de pesquisa, ao lado do nome do 
participante à distância da Comissão Examinadora, a observação “participação à distância por 
videoconferência” (ou meio similar). 

 

Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação na página da PROPPG no 
Portal da UTFPR. 

 

Curitiba, 09 de junho de 2017. 

 

 

Prof. Valdir Fernandes 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 


