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NORMA N
o
 01/2012 – PPGEM 

 

 

Regulamentação para exame de qualificação dos  

Alunos do Curso de Mestrado Acadêmico 

Em Engenharia Mecânica 

 

 

ART. 01 – Todo aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de mestrado do PPGEM – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – deverá realizar o exame de 

qualificação. 

ART. 02 – Todo(a) aluno(a) deverá realizar o exame de qualificação até 18 (dezoito) 

meses após o seu ingresso no Curso. 

ART. 03 – A solicitação de exame de qualificação deverá ser realizada, no mínimo, com 

20 (vinte) dias de antecedência. 

ART. 04 – Para se inscrever para o exame de qualificação, o estudante deverá preencher 

uma ficha fornecida pela secretaria acadêmica de pós-graduação, com ciência do orientador e 

da Coordenação do PPGEM. 

ART. 05 – O exame de qualificação será avaliado por uma banca composta pelo professor 

orientador e 02 (dois) professores doutores convidados, nomeados pela coordenação do curso, 

a partir da indicação feita pelo orientador, com ciência do aluno. 

§ 1º – Caso o aluno possua um coorientador, este poderá atuar como membro 

convidado. 

§ 2º – Dos professores doutores convidados, um deve pertencer ao quadro de 

professores permanentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica. 

ART. 06 – O aluno deverá apresentar um resumo do seu trabalho em, no máximo, 30 

(trinta) páginas que poderá ser em formato de artigo, o qual deverá ser encaminhado à banca 

examinadora até 15 (quinze) dias antes da realização do exame. 

Parágrafo Único –  As normas operacionais, referentes à elaboração do Projeto 

da Proposta de Trabalho de Mestrado, são estabelecidas mais 

detalhadamente em publicação separada do PPGEM. 

ART. 07 – O tempo da apresentação oral será de 30 (trinta) minutos. 

ART. 08 – O exame de qualificação terá a menção aprovado, recomendado a re-submissão 

ou reprovado.  

§ 1º – Em caso de re-submissão, poderá ser realizado um segundo e último exame, 

a correr em prazo fixado pela Banca Examinadora, o qual não poderá 

exceder 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro exame. 

Aprovado no 

Colegiado do 

PPGEM 

23/05/2012 

_______________ 

Ass. 
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§ 2
o
 –  Será permitida a substituição de somente um participante da banca original, 

salvo situações de força maior a serem analisadas pelo colegiado. 

§ 3
o
 –  A reprovação no exame de qualificação, ou o não comparecimento à 

apresentação, implicará no cancelamento da matrícula do aluno. 

ART. 09 – Casos omissos serão analisados pelo pleno do PPGEM. 

ART. 10 – Esta Norma entra em vigor na presente data. 

 

 

Joinville, 23 de maio de 2012. 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Joel Martins Crichigno Filho  

Coordenador do PPGEM 
 


