
UNIVER SI D ADE  FE DER AL   DO  P AR ANÁ  
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geomática 
Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas 

 

 
NORMAS PARA SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS 

 
 De acordo com as deliberações na 353ª (27/05/2015) e 369ª (01/11/2016) reuniões 
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, o exame de 
qualificação para os DOUTORANDOS deve estar de acordo com as seguintes normas: 
 
 1º - O exame visará avaliar a amplitude e a profundidade dos conhecimentos do 
candidato e será relacionado com a sua área de concentração de estudos, bem como sua 
capacidade crítica, tomando por base a defesa do seu plano de tese; 
 
 2º - O exame deverá ser prestado após a conclusão de 40 créditos. 

a) O exame deverá ser prestado até no final do semestre seguinte à 
conclusão dos créditos; 

b) O projeto de tese deverá ser entregue na Secretaria do Programa, 
na data estabelecida pelo Colegiado no início do semestre; 

c) O projeto de tese deverá abranger no mínimo os itens constantes 
do anexo destas normas; 

d) A apresentação do projeto de tese deverá seguir as normas da ABNT 
e UFPR. 

 
 3º - O exame será procedido por uma banca composta por dois professores não 
envolvidos na orientação do candidato, sendo um externo ao programa, que farão a avaliação, 
com parecer por escrito; 
 
 4º - O candidato deverá organizar um seminário onde apresentará o plano de sua 
dissertação em 30 minutos em sessão pública; 
 
 5º - Será atribuído o conceito aprovado ou reprovado ao exame.  

a) em caso de reprovação, o candidato em uma primeira oportunidade 
deverá entregar um novo projeto em no máximo 60 dias, sendo a 
defesa marcada em até 30 dias a contar da data da entrega; 
b) Persistindo o conceito reprovado, o aluno será desligado do Curso. 
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ANEXOS ÀS NORMAS DOS SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 
 

PROJETO DE TESE  
 
PARTE INICIAL 
 
Folha de rosto  
Sumário 
Lista de tabelas e figuras 
 
 

1. TÍTULO PROVISÓRIO DA TESE 
 
2. INTRODUÇÃO incluindo: 

- Apresentação do problema e da hipótese de solução 
- Justificativa 
- Definição dos objetivos (geral e específicos) 

 
3. REVISÃO DE LITERATURA 

- Indicando as contribuições mais relevantes ao nível nacional e internacional 
para a solução do problema proposto 
 

4. METODOLOGIA 
- Apresentação metodológica com embasamento teórico 
- Metas e resultados esperados 

 
5. RECURSOS UTILIZADOS, COOPERAÇÃO E SUPORTE. 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES (OU INDICATIVOS DA VIABILIDADE DO TRABALHO)  

 
7. CRONOGRAMA  

- Fases 
- Cronograma 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Observação: A apresentação dos conteúdos de cada item devem seguir as normas da ABNT e 
da UFPR, disponíveis em publicações de Biblioteca Central e outras pertinentes ao assunto. 
 
 
 
 
 


