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RESOLUÇÃO No 02/19/PPGEAL/UFPR 

 

Estabelece as normas para o Exame de 

Qualificação II do Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal do Paraná 

(PPGEAL/UFPR). 

 

 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL) do Setor de Tecnologia 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições legais, estabelece as normas do 

Exame de Qualificação II para os discentes regularmente matriculados no curso de Doutorado. 

 

I – Disposições Gerais 

 

O Exame de Qualificação II configura-se como requisito obrigatório para a concessão do Título 

de Doutor em Engenharia de Alimentos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos 

da Universidade Federal do Paraná (PPGEAL/UFPR), devendo obrigatoriamente ser realizado até o 

sexto semestre do curso. Para efeito de estabelecimento do prazo limite será considerado o semestre de 

ingresso do discente, independentemente do mês de matrícula. 

 

II – Dos requisitos 

 

Somente poderá realizar o agendamento do Exame de Qualificação II os discentes que já tiverem 

sido aprovados no Exame de Qualificação I. É também requisito a comprovação da submissão, em co-

autoria com o orientador, de pelo menos um trabalho científico em revista com Qualis CAPES na área 

de Ciência de Alimentos superior ou igual a B2 (Classificação de Periódicos Quadriênio 2013-1016) 

ou JCR maior ou igual a 0,7. 

 

III – Do agendamento 

 

É de responsabilidade única e exclusiva do discente solicitar o agendamento do exame junto ao 

professor orientador. O orientador deverá registrar a solicitação via Sistema SIGA/UFPR com 

antecedência mínima de 30 dias corridos. 
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IV – Da comissão examinadora 

 

A banca examinadora será composta por pelo menos três membros titulares e dois suplentes, 

sendo o orientador ou coorientador do trabalho membro titular e Presidente da comissão. Os demais 

membros serão indicados pelo discente e seu orientador. A Coordenação do PPGEAL poderá solicitar a 

indicação de mais membros a fim de permitir a escolha dos membros titulares e suplentes. Caso os 

membros indicados sejam externos ao PPGEAL/UFPR, estes deverão obrigatoriamente ser Doutores 

em áreas compatíveis com o tema do trabalho, além de possuírem um mínimo de 2 publicações no 

período compreendido pelo ano vigente somado ao quadriênio que se encerra no ano anterior ao 

Exame de Qualificação II, devendo a soma dos fatores JCR dos periódicos ser igual ou superior a 2,8. 

 

V – Do documento escrito 

 

O discente deverá entregar para a banca examinadora com antecedência mínima de 15 dias 

corridos o texto técnico-científico escrito nas normas vigentes da UFPR. 

 

V – Da sessão do Exame de Qualificação II 

 

O Exame de Qualificação II será realizado em Sessão Pública, sendo composta por três atos: 

1. Apresentação do trabalho: O discente deverá apresentar em um prazo mínimo de 20 

minutos e máximo de 40 minutos o contexto no qual se insere o trabalho, o estado da arte 

do tema, o objetivo e suas metas, a descrição teórica e experimental, resultados, 

conclusões parciais, cronograma e referências. 

2. Arguição: Cada membro da comissão examinadora realizará a arguição do discente 

principalmente quanto aos resultados ora apresentados, bem como quanto ao cronograma e 

perspectivas de produção científica até o encerramento do curso. O discente deverá 

demonstrar conhecimento que permita a correlação dos fundamentos que compõe o 

trabalho e dos resultados apresentados, que visem o atendimento do objetivo proposto. 

Cada membro terá até 40 minutos para arguição, incluindo o presidente de comissão. 

Recomenda-se, entretanto, que o orientador (presidente da comissão) evite atuar no exame 

respondendo os questionamentos realizados pelos demais membros. 

3. Deliberação: Em ato privado, reunir-se-ão os membros da comissão para elaboração de 

avaliação final quanto ao rendimento do discente demonstrado tanto no material escrito, 
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quanto na apresentação e arguição. Em seguida, o presidente da comissão comunicará o 

discente e a plateia o resultado da avaliação final. 

 

VI – Da avaliação final 

 

Em função da avaliação do trabalho escrito, da apresentação e arguição do discente a comissão 

examinadora atribuirá um dos seguintes pareceres: 

 

1. Aprovação sem necessidade de alterações. 

2. Aprovação com necessidade alterações e correções mínimas. 

3. Aprovação com necessidade de grandes alterações e correções. 

4. Reprovação com possibilidade de reapresentação. 

5. Reprovação sem possibilidade de reapresentação. 

 

 Nos casos 2 e 3 deverá o orientador se responsabilizar pela verificação quanto ao atendimento das 

recomendações da comissão examinadora. No caso 4, o candidato terá até 40 dias corridos para 

realizar novo exame, devendo a comissão examinadora ser a mesma. Caso seja atribuído o parecer de 

“Reprovação sem possibilidade de reapresentação” (5) será recomendado ao Colegiado do 

PPGEAL/UFPR o desligamento do discente. 

 

VII – Das considerações finais 

 

Os discentes que por quaisquer motivos não realizem o Exame de Qualificação II no prazo 

estabelecido por essa resolução terá o seu registro no curso cancelado em decisão homologada pelo 

Colegiado do PPGEAL/UFPR. Será considerado como prazo limite, incluindo eventual 

reapresentação, o dia útil automaticamente anterior ao do início das aulas do semestre subsequente ao 

semestre da solicitação. 

 

 

Curitiba, 24 de maio de 2019. 

 


