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NORMA INTERNA Nº 42/2021-PPGCS

Sobre o Exame de Qualificação do Programa de Pós-
graduação em Ciência do Solo - UFPR.

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO da Universidade Federal do Paraná, no uso de sua
competência conferida no Art. 38 da Resolução Nº 32/17-CEPE, com base no Regimento do
Programa, e por unanimidade de votos,

RESOLVE:

Art. 1º Normatizar o Exame de Qualificação para os Discentes do curso de Doutorado do
PPGCS, com o objetivo de avaliar a amplitude e profundidade dos conhecimentos do Discente
na área de concentração do projeto de pesquisa.

Art. 2º O Exame de Qualificação deverá ser iniciado até 30 meses após a primeira matrícula do
Discente e será solicitado pelo Docente Orientador ao Colegiado.

§ 1º A solicitação deverá ser realizada no sistema de gestão acadêmica da Pós-Graduação da
UFPR, até 30 dias antes da data prevista para início do Exame de Qualificação, acompanhado
de histórico escolar do curso, projeto de pesquisa, relatório de atividades com dados já
obtidos e, caso disponível, primeira versão da tese com os dados obtidos e artigo científico
submetido em periódico mínimo B1, conforme lista Qualis da área de Ciências Agrárias I
vigente no ano da realização do exame.

§ 2º O artigo científico que trata o § 1° deve ser em coautoria com Orientador do Discente.

§ 3º A Comissão Examinadora será composta por 4 (quatro) membros, conforme Art. 59 do
Regimento do Programa.

I- Pelo Orientador, que é seu presidente, vedado o direito de examinar o Discente;

II- Por no mínimo um Docente Permanente do Programa;

III- Por no mínimo um integrante externo ao Programa, possuidor do título de Doutor.

Art. 3º O Coordenador, após análise da solicitação do Docente Orientador, homologará os
nomes dos membros da comissão examinadora.

Art. 4º O Exame de Qualificação será composto de uma etapa escrita, com 3 (três) provas
escritas, e uma avaliação oral.

§ 1º Para cada membro da Comissão Examinadora caberá a elaboração de uma prova escrita.

§ 2º Cada prova escrita deverá conter no máximo 3 (três) questões, relacionadas ao projeto
e/ou primeira versão da tese e/ou artigo científico e/ou com a área de formação do Discente e/ou
outros assuntos pertinentes para avaliação completa do candidato.
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§3º A Comissão determinará a data para a realização das provas escritas elaboradas e
encaminhada por cada Examinador da Banca.

§ 4º O prazo total para realização das provas escritas será de 30 (trinta) dias, sendo o prazo
dividido de forma equânime entre os membros da Banca Examinadora, excluindo o Orientador.

§ 5º A prova escrita será com consulta, devendo o Discente priorizar a revisão de literatura
internacional e recente (últimos cinco anos), com suas citações ao longo do texto e referências
completas inseridas ao final de cada prova.

§ 6º Ao final do prazo de 30 (trinta) dias, os membros da Banca Examinadora terão até 7 (sete)
dias corridos para emitir ao Orientador o parecer assinado quanto a aprovação ou reprovação do
Discente nas provas escritas.

§ 7º Será considerado aprovado na etapa escrita do Exame de Qualificação o Discente que
obtiver parecer unânime favorável à aprovação.

§ 8º O Discente que for reprovado na etapa escrita poderá repeti-la apenas uma vez.

§ 9º Após a divulgação do resultado o Discente terá 10 (dez) dias para fazer cada prova na
qual foi reprovado.

I- Fica a critério do examinador repetir ou não as questões da prova na qual o Discente
foi reprovado.

§ 10 Em caso de aprovação na etapa escrita, o Discente estará apto para realizar a avaliação
oral, pela Comissão Examinadora, exceto pelo Orientador.

§ 11 O Discente que for reprovado na avaliação oral poderá repeti-la apenas uma vez, até 10
(dez) dias após a realização da primeira avaliação oral.

§ 12 O Discente será aprovado na avaliação oral quando o parecer “Qualificado” for conferido
pela maioria dos membros da Comissão Examinadora, excluindo o orientador.

§ 13 Após o término da Qualificação, o conjunto original de documentos que corresponde ao
material impresso (primeira versão da tese, artigo científico, projeto e provas escritas), deverá ser
impresso pelo Discente e entregue pelo Orientador na Secretaria do Programa, para
arquivamento.

§ 14 Em casos de novas avaliações coincidirem com períodos de recesso ou similares, a banca
terá autonomia para alterar a data da avaliação para prazos superiores aos estabelecidos nos
parágrafos anteriores deste artigo.

Art. 5º Além do conhecimento, para completa avaliação do Discente, a Comissão Examinadora
deverá observar a sua criatividade, consciência crítica, postura científica e ética profissional.

Art. 6ºO presidente da Comissão deverá preencher o formulário final do Exame de Qualificação,
constando datas, avaliação de cada examinador e parecer final.
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Parágrafo único. O formulário do Exame de Qualificação, após assinado por todos os membros,
será enviado ao Colegiado para homologação.

Art. 7ºAs provas escritas e a avaliação oral do Exame de Qualificação poderão ser substituídas
pela “Análise de Produtividade e Atividades Complementares”, quando o Discente obtiver
pontuação igual ou superior à mínima estipulada na planilha de pontuação disponível no site do
PPGCS.

§ 1º Na “Análise de Produtividade e Atividades Complementares” serão consideradas apenas
as atividades realizadas pelo Discente após a sua matrícula regular no PPGCS.

§ 2º O Discente deverá encaminhar ao Colegiado a solicitação de substituição do Exame de
Qualificação pela “Análise de Produtividade e Atividades Complementares”, com a devida
comprovação e anuência do Orientador, no mínimo 60 dias antes da data prevista para o início
do Exame de Qualificação;

Art. 9º O Discente que não for aprovado no Exame de Qualificação será desligado do Programa.

Art. 10º A presente Norma Interna entrará em vigor a partir de sua publicação.

Sala de Reuniões, PPG Ciência do Solo, em 01 de março de 2021.

Jairo Calderari de Oliveira Junior

Presidente

Fabiane Machado Vezzani

Vice-Presidente


