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Campus de Marechal Cândido Rondon
Centro de Ciências Agrárias – CCA
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável – Mestrado e Doutorado

Solicitação de Exame de Qualificação - Mestrado

Sr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável:

Eu, ________________________________________________________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Mestrado  do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável,  Linha de Pesquisa: (    ) Desenv. Territorial, Meio Ambiente e Sust. Rural      (    ) Inovações Sócio-tecnológicas e Ação Ext. SOLICITO a constituição de banca examinadora para que eu seja submetido ao Exame de Qualificação do trabalho intitulado:___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data da banca:  _____/______/______, às _______ horas,           Local: __________________________________

Requisitos Exigidos, conforme normas do PPGDRS, para o Exame de Qualificação:
(     ) Integralização do número mínimo de créditos em disciplinas (27 créditos); 
(     ) Aprovação nas disciplinas obrigatórias;                     
(     ) Solicitou aproveitamento de créditos em disciplinas junto a Secretaria Acadêmica (se for o caso); 
(     ) Aprovação no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira;
(     ) Aprovação no Estágio de Docência (discente bolsista);  
(     ) Verificação junto a Secretaria Acadêmica de inadimplência de documentos (celei.martins@unioeste.br);       

O discente deverá, junto a esta solicitação, com no mínimo 15 dias antes da Banca de Qualificação:
(    ) Encaminhar o trabalho, por e-mail, para os membros da bancas c/cópia para a Secretaria do PPGDRS;
(    ) Anexar junto a está solicitação o comprovante de envio do Artigo Científico (Qualis – B2 ou superior).

Marechal Cândido Rondon, ____ de ____________  de ________.

Discente : ............................................................................................

Senhor Coordenador:

Designo os seguintes docentes para compor a comissão examinadora do Exame de Qualificação acima mencionado:
1. Membro____________________________________________________________________  (Prof. Orientador)
2. Membro_____________________________________________  Instituição:__________________________
3. Membro ____________________________________________   Instituição: _________________________
4. Membro Suplente:_____________________________________    Instituição: _________________________
Orientador (a): ............................................................................................

HOMOLOGAÇÃO DO COLEGIADO DO PPGDRS:  (      ) Homologado          (      ) Não Homologado   
 Ata nº_______/_______-PPGDRS,   em _______ /________ /________ ,       Assinatura Coord. _____________________________

