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Norma No. 02/2010 
 Exame de Qualificação  

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Florestal da UFPR, no uso de 
suas atribuições, aprova a seguinte norma 
para exame de qualificação para alunos de 
doutorado.  

  
 
Art. 1o - Para a obtenção do título de Doutor, exige-se a aprovação em exame de qualificação de 

doutorado, no qual o pós-graduando deverá evidenciar a amplitude e a profundidade de seus 
conhecimentos e capacidade crítica em sua área de atuação.  

 
§ 1º - O exame de qualificação deverá ser prestado pelo candidato após a conclusão de 100 

(cem) por cento dos créditos em disciplinas obrigatórias e no máximo 06 (seis) meses 
antes do final do prazo regulamentar do curso, perante seu comitê de orientação. 

  
§ 2º - Em casos excepcionais, o Colegiado, ouvido a linha de pesquisa, poderá dispensar o 

candidato do exame de qualificação ou antecipá-lo para antes da conclusão dos 
créditos. 

 
§ 3º - O exame de qualificação constará de uma prova escrita, elaborada pelos professores 

do comitê de orientação, versando sobre a matéria da linha de pesquisa e do projeto 
de tese apresentado pelo aluno. A prova será com consulta livre e terá duração máxima 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
§ 4º - A prova receberá nota de zero a 10 (dez), considerando-se a nota 07 (sete) como 

mínima para a aprovação. 
 
§ 5º - A prova será arquivada junto com a documentação do aluno na secretaria do PPGEF. 
 
§ 6º - Em caso de reprovação, o aluno poderá requerer novo exame de qualificação, após 

um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
§ 7º - Em caso de nova reprovação, o aluno será automaticamente desligado do PPGEF. 

 
Art.  2o - Casos omissos serão analisados pelo Colegiado do PPGEF.  
 
 

 
Sala de sessões, em 09 de abril de 2010. 
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