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RESOLUÇÃO Nº 03/ 2013 – PPGADM 

 
Regulamenta os procedimentos de realização do 
Exame de Qualificação de Conteúdos Específicos - 
Ensaio Teórico - no curso de Doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Administração. 

 
 
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo art. 8º da Resolução nº 65/09  - CEPE, 

 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º O Exame de Qualificação de Conteúdos Específicos – Ensaio 
Teórico -  visa credenciar o candidato ao doutoramento nos conteúdos de sua 
especialização.  
 

Parágrafo único. No desenvolvimento do Ensaio Teórico o doutorando 
deverá demonstrar que: 
 

 a) domina em profundidade adequada a teoria disponível relativa ao nível 

do ensaio teórico; 

 

b) tem capacidade de análise crítica das teorias que servem de apoio ao 

desenvolvimento do tema proposto; 

 

c) tem capacidade analítica para identificar possibilidades de avanço 

teórico sobre o tema a ser desenvolvido; 

 

d) é capaz de desenvolver proposições significativas a partir das análises 

realizadas, que possam ser transformadas em questões orientadoras, 

questões de pesquisa ou hipóteses num projeto de pesquisa. 

 

Art. 2º O exame de qualificação deverá ocorrer a partir da conclusão de 

todos os créditos do doutorado (exceto a disciplina Prática de Docência que 

poderá estar sendo cursada concomitantemente à defesa do ensaio teórico) e 

demais exigências do PPGADM antes da defesa do projeto de tese, mediante 

solicitação por escrito à secretaria do PPGADM.  

 

Parágrafo único. A submissão do ensaio teórico deve ocorrer até, no 

máximo, 12 meses antes do final do prazo regular do curso de doutorado. 
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Art. 3º Em caso de reprovação, o aluno poderá realizar somente mais 

uma tentativa de qualificação do ensaio teórico, a qual deverá ser solicitada por 

escrito à secretaria do PPGADM.  

 

Art. 4º A coordenação do PPGADM estabelecerá calendário semestral de 

realização de qualificação de ensaio teórico, cuja obrigação de cumprimento 

caberá ao aluno. 

Art. 5º O exame de qualificação referente aos conteúdos específicos deve 
seguir os seguintes procedimentos: 
 
I - Da 1ª tentativa de Realização do Exame de Qualificação de Conteúdos 

Específicos: 

a) Até a data definida pela coordenação, todos os doutorandos aptos 
deverão entregar um ensaio teórico que explore os aspectos supracitados, 
em um paper com até 20 páginas (fonte times 12, espaço simples), com 
vistas à realização do Exame de Qualificação referente aos conteúdos 
relacionados ao tema do seu projeto de tese. 
 
b) A banca examinadora deverá ser composta por 3 avaliadores, sendo ao 
menos 1 externo ao programa.  

 

c) Os membros da banca deverão possuir grau de doutor e estarem 
vinculados a um programa de pós-graduação stricto sensu e terem 
especialização na área de conhecimento do ensaio teórico proposto. 

 
d) O formulário com indicação da banca examinadora deverá ser entregue 
na secretaria do PPGADM com 1 cópia do trabalho em questão até a data 
estipulada pela coordenação para confecção da portaria de designação da 
banca de exame de qualificação de conteúdos específicos.  

 
e) O aluno que não entregar na secretaria o formulário até a data estipulada 
no item anterior será considerado reprovado na 1ª tentativa de qualificação 
de conteúdo específico. 

 
f) O aluno e seu orientador ficam responsáveis pela seleção dos 
participantes da banca e pela entrega das cópias dos referidos ensaios aos 
membros da banca.   

 
g) A aprovação da banca de exame deverá ser feita pela coordenação do 
PPGADM. 
 
h) Cada avaliador terá um prazo de 2 semanas para a formulação de até 
duas questões sobre o ensaio proposto, que deverá ser enviada ao 
orientador. 
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i) Se o avaliador não enviar a questão no prazo estipulado, poderá ser 
substituído por outro membro, desde que aprovado pela coordenação do 
PPGADM, para o qual será fornecido novo prazo pela coordenação.  

 
j) Depois de recebidas as questões dos avaliadores, o aluno terá 2 
semanas para respondê-las e remeter as respostas ao orientador para envio 
aos avaliadores. 

 
k) O avaliador terá 2 semanas para emitir sua avaliação final, em formulário 
específico, sobre o ensaio teórico e sobre a resposta dada pelo aluno. 

 
l) Poderá ser solicitado exame oral, caso a banca em questão julgue 
necessário. 

 
m) O aluno que obtiver conceito maior ou igual a “C” (nota maior ou igual a 
7,0) emitido por todos os avaliadores será considerado aprovado. 

 
n) O aluno que tiver sido reprovado por pelo menos 1 avaliador (conceito 
menor ou igual a “D” ou nota inferior a 7,0) será reprovado no exame de 
qualificação. 

 
II - Da 2ª tentativa do Exame de Qualificação de Conteúdos Específicos: 

a) O aluno poderá repetir o exame de qualificação de conteúdos específicos 
apenas 1 vez, caso não aprovado na 1ª tentativa.  
 
b) O aluno reprovado em 1ª tentativa deverá submeter-se a novo exame de 
acordo com calendário apresentado pela Coordenação do PPGADM. 

 
c) O procedimento para a 2ª tentativa no Exame de Qualificação de 
Conteúdos Específicos será idêntico ao da 1ª tentativa. 

 
d) O aluno que não solicitar a 2ª tentativa no exame de qualificação no prazo 
referido ou que não for aprovado será desligado do programa pelo colegiado 
do PPGADM.  

 
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGADM. 

Art. 7º As presentes normas entrarão em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 09 de dezembro de 2013. 


