
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, PROPESP

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, PPGE

      PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO

I. PROVIDÊNCIAS DO ALUNO

1.1.  Estas  instruções  e  formulários  estão  disponíveis  para  consulta  no  site  do  PPGE:
http://www.unicentro.br/posgraduacao/mestrado/educacao/legislacao.

1.2.  O aluno deve encaminhar aos membros da Banca, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, 4 (quatro) vias do trabalho, (encadernação em espiral).

OBS.:   O trabalho já deve estar  formatado de acordo com as normas de elaboração/redação
adotadas pelo Programa.  

1.3. Não há ajuda de custo para despesas com encadernação ou correio. As despesas de correio
são de responsabilidade do aluno.

1.4. O aluno deverá entrar em contato com os membros da Banca para certificar-se de que o
trabalho foi recebido pelos membros antes da realização da banca. O aluno poderá acompanhar a
entrega do trabalho pelo site dos Correios.

1.5. A Secretaria do Programa não está autorizada a receber trabalhos para envio aos membros
da Banca.

1.6. Cabe ao Orientador e ao aluno decidirem se a apresentação será em sessão pública ou se
será fechada.

1.7. Documentos necessários para o Exame de Qualificação:
– Requerimento para realização Da Banca, devidamente preenchido e assinado;
– Ficha de cumprimento das atividades.

 

1.8. Os documentos devem ser homologados em reunião do Colegiado, a qual ocorre uma vez
ao  mês,  conforme  calendário  disponível  no  site do  PPGE.  No  caso  de  aprovação  “Ad
Referendum” pela Coordenação, devem ser homologados pelo Colegiado em Reunião na próxima
reunião.

1.9. O preenchimento do Requerimento para realização do Exame de Qualificação, preenchimento
da Ficha de Cumprimento das Atividades exigidas para o Exame de Qualificação, a escolha e
contato com os integrantes da Banca deve ser feito com o orientador e coleta da assinatura em
todos os documentos.

1.10. Desta forma, deve-se entrar em contato com os professores indicados para a Banca, a fim
de verificar  interesse  e  possibilidade  de  participação,  ressaltando que é  um pré-contato  para
verificação se há disponibilidade de recursos. 
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1.11. Os membros da banca devem pertencer à área de atuação do Programa, sendo dada a
preferência para docentes da Educação. Um dos membros titulares da Banca deve ser externo à
UNICENTRO;

1.12. O Requerimento só deverá ser encaminhado à Coordenação do PPGE após confirmação de
todos os membros da banca,  definição de data, horário e local da qualificação. Os nomes dos
professores sugeridos para a Banca não podem estar abreviados.

1.13.  Não  encaminhar  o  Requerimento  do Exame de Qualificação sem antes  observar  estes
requisitos.

1.14. O Requerimento deve conter as assinaturas do aluno e do orientador e deve ter todos
os campos devidamente preenchidos, de preferência,  digitados para evitar confusão de
interpretação  para  confecção dos documentos  da  Qualificação,  pois  não serão aceitos
requerimentos cujos campos estiverem incompletos;

1.15.  Encaminhamentos  de  requerimentos  com  pendências  de  documentação  ou  campos
incompletos serão devolvidos ao aluno para que providencie a regularização das pendências e
envio, conforme orientação;

1.16.  Posteriormente a Coordenação confere a solicitação de Banca (requerimento, composição
da Banca, data, tipo de seção, presencial ou não, horário e local) e encaminha ao Colegiado para
homologação;

1.17.  O aluno  e  o  orientador  serão  informados  sobre  a  deliberação  do  Colegiado  do  PPGE
(homologação ou não da solicitação da Banca);

1.18.  O  aluno deve  encaminhar  aos  Docentes  externos  do  Programa de  Pós-Graduação  em
Educação (Titular e Suplente), o formulário de cadastro de membro externo, contendo solicitação
dos dados pessoais. Depois de preenchido, o orientador envia à Secretaria para providências.

1.19. Este cadastro será utilizado para preenchimento dos dados do coleta  CAPES/Plataforma
Sucupira, referentes às Bancas realizadas no período;

1.20.  A oferta  de  almoço,  jantar  ou  coquetel  aos  membros  da  Banca  fica  a  critério  do(a)
mestrando(a), porém, não é exigência do Programa.

II. PROCEDIMENTOS ANTES DA QUALIFICAÇÃO

2.1. Atividades Complementares

a) O aluno, após avaliação do orientador, entrega à Secretaria do PPGE o relatório de atividades
complementares,  devidamente  assinado  e  documentado  conforme  Instruções  Normativas
004/2013 e 006/2013, a fim de que seja apreciado em Reunião do Colegiado, a qual ocorre uma
vez ao mês conforme calendário, disponível no site.

b) O Relatório das atividades complementares já pode ser encaminhado ao PPGE logo que o
aluno complete as exigências da IN 004/2013.  Deve ser observado o prazo no calendário de
atividades disponível no site.

c) O relatório de atividades complementares e o relatório de estágio de docência devem estar
aprovados em Reunião do Colegiado do PPGE antes da solicitação do Exame de Qualificação.
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2.2. DATA, SALA e EQUIPAMENTO

- Deve-se verificar se, na data e horário sugeridos, não há atividades na UNICENTRO (Exemplo:
Vestibular e outros eventos), recessos ou feriados;

-  É necessário consultar a Secretaria do PPGE sobre os dias em que há disponibilidade de sala
para a Qualificação antes de iniciar a consulta de disponibilidade de agenda junto aos possíveis
candidatos a participarem como membros da Banca Examinadora.

- Tão logo tenha sido definida a data da Qualificação, o aluno deve reservar na Secretaria do
PPGE a sala/miniauditório para a Qualificação e tomar outras providências se necessárias. 

- O aluno deve informar se utilizará multimídia para apresentação do trabalho e solicitar a reserva
do  equipamento,  por  e-mail:  ppge.irati@gmail.com ou  ppgeunicentro@gmail.com,  com
antecedência mínima de 2 (duas) semanas;

- No dia da Banca, o aluno deve dirigir-se ao setor de Recursos Audiovisuais dos  campi de Irati ou
Santa Cruz e retirar o controle do datashow e responsabilizar-se pela devolução.

2.3. Das Bancas Presenciais 

- O aluno deve informar à Secretaria se os professores precisarão de vale-refeição e pagamento
de  remuneração.  Essas  informações  devem  ser  enviadas  à  secretaria  com  o  máximo  de
antecedência, a fim de que esta possa encaminhar as solicitações dentro do prazo estipulado pela
Diretoria Financeira, DIRFIN. Os dados para providências estão disponíveis no site do Programa,
no arquivo: Providências para Qualificação.doc: 

http://www.unicentro.br/posgraduacao/mestrado/educacao/formularios.as  p   

 

- Verificar o item 3.1. as informações sobre os procedimentos financeiros.

 2.4. Das Bancas não presenciais 

-  Se  a  Banca  não  for  presencial,  devem  ser  tomadas  as  providências  para  realização  da
apresentação e arguição virtual (via videoconferência ou Skype) ou submissão do manuscrito para
parecer e avaliação circunstanciada por Banca Examinadora composta por membros externos ao
PPGE e à instituição.

-  A Ata  de  Qualificação  deve  ser  homologada  pelo  Colegiado.  Desta  forma,  deve-se  ter  a
assinatura e parecer do membro externo, conforme as situações abaixo:

a) Videoconferência ou Skype - O aluno ou o orientador deve solicitar ao membro envie o parecer
pelo correio para a Coordenação do PPGE, antes da realização da Banca; 

b)  Parecer  do membro externo  –-  O  aluno  ou o  orientador  deve  encaminhar,  por  e-mail,  ao
membro externo,  o formulário  do parecer.  O parecer  deve ser  devolvido,  por  via  eletrônica e
também postal, endereçada à Coordenação do Programa, com a devida antecedência à data da
qualificação,  devendo  mencionar  claramente  a  aprovação  ou  não  do  mestrando,  com  os
respectivos  argumentos que embasam a decisão,  e ser lido no ato da qualificação pelo orientador.  O
modelo de parecer encontra-se no Anexo IV da IN 006-PPGE/2013.

Conforme IN 006/2013, A inserção da assinatura do membro externo pode ser feita:
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I – Diretamente pelo membro na Ata de Qualificação, enviando cópia escaneada da mesma, assinada por
ele, por meio eletrônico à Coordenação do Programa:

II – Pelo envio, previamente à data da banca de qualificação, da assinatura eletrônica para inserção na Ata
de Qualificação pela Coordenação do Programa

III – Pelo envio da Ata de Defesa assinada por via postal. 

3. SUPORTE FINANCEIRO

1. O PPGE dispõe de verba limitada para pagamento de “ajuda de custo” (refeições e pagamento
de remuneração)  para os membros externos da banca examinadora.  O pagamento será feito
diretamente ao membro externo, logo após o Exame de Qualificação, na forma de pagamento de
remuneração, referente à participação como membro titular do Exame de Qualificação;

2. ANTES de convidar membros externos de instituições distantes, que demandarão despesas,
DEVE-SE CONSULTAR A COORDENAÇÃO. Esta analisará a solicitação, verificando se há verba
disponível.

3. O valor a ser pago ao membro externo será de R$ 180,00, para fins de cobrir as despesas a
título de auxílio geral, independentemente de onde o membro externo venha.

4.  O aluno deverá informar os dados bancários (Banco, Conta, Agência, PIS, CPF e RG), a fim de
que o PPGE possa encaminhar à Diretoria Financeira, DIRFIN a solicitação de pagamento com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, conforme orientações do setor financeiro.

6. O PPGE pagará esse tipo de despesa de SOMENTE UM MEMBRO EXTERNO na Banca de
Qualificação. Nada impede que o aluno ou o orientador paguem essas despesas de membros da
banca com recursos próprios.

7.  A UNICENTRO não  custeará  despesas  com hospedagem e  transporte  e  não  disponibiliza
veículo para professores participarem em Bancas de Qualificação.

8 . Participação de professor da UNICENTRO em banca a ser realizada em outro campus –
Para o caso do professor convidado estar lotado no Campus de Irati e precisar se deslocar para
Bancas em Guarapuava, o aluno deve informar à Secretaria sobre as providências para solicitar
vale-refeição. 

10. O aluno também deve combinar os detalhes com o professor que fará parte da Banca.

11. O mesmo procedimento deve ser adotado no caso do Professor estar lotado em Guarapuava e
precisar se deslocar para participar de Bancas em Irati.

12. Para o transporte de professores da Instituição para participação de Bancas de Qualificação e
Defesa, deve-se verificar no setor de Transportes se a UNICENTRO está autorizando reserva de
veículo.

13. Reserva de veículos para professores que irão participar de Bancas em Irati devem ser feitas
pelo PPGE/Irati.

14.  Casos  omissos  serão  analisados  pela  Coordenação  junto  aos  órgãos  institucionais  da
UNICENTRO.
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PROVIDÊNCIAS DA SECRETARIA DO PPGE

1. Conferir  preenchimento do requerimento e da ficha de cumprimento das atividades,  data e
assinaturas nos documentos encaminhados pelo orientador;

2. Encaminhar à Coordenação os documentos de solicitação de Banca para aprovação;

4. Encaminhar ao Colegiado, os pedidos de Banca cuja aprovação foi feita “Ad Referendum” do
Colegiado. Os documentos devem ser homologados na próxima reunião do Colegiado;

3. Reserva do local para a Qualificação (miniauditório ou outra sala);

4. Confecção de Edital, cartaz convite e publicação nos murais e site;

5. Reservar multimídia, água, arrumar sala (limpeza e carteiras);

6.  Solicitação  de  passagem,  hospedagem  e  vale-refeição  para  o  membro  externo,  quando
solicitado pelo orientador.

OBS.: entregar os vales-refeição ao membro externo e orientador com antecedência.

7. Solicitação de veículo para o membro externo;

8. Enviar e-mail à Assessoria de Imprensa solicitando a atualização do site do PPGE, conforme as
informações do Edital da Qualificação. (Somente após a Banca ter sido homologada);

9. Enviar e-mail aos alunos e professores convidando para a Qualificação, caso seja aberta ao
público.
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