Universidade Estadual de Maringá
Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias
RESOLUÇÃO 26/2015 – PAG
CERTIDÃO
Certifico que a presente resolução foi afixada em
local de costume, neste Campus, no dia
24/08/2015.

Aprova a DATA LIMITE e DOCUMENTOS
para Exame de qualificação dos alunos do
Programa de Pós-Graduação em Ciências
Agrárias, vinculado ao Departamento de Ciências
Agronômicas, Campus Regional de Umuarama.

Claudia Regina Dias Arieira
Coordenadora do curso

Considerando a reunião do conselho acadêmico do Programa de PósGraduação em Ciências Agrárias ocorrida em 24 de agosto de 2015.

O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS AGRÁRIAS APROVOU E EU, COORDENADOR, SANCIONO A
SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Aprovar a data limite e documentos para exame de
qualificação dos acadêmicos do programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias, em
nível de Mestrado, vinculado ao Departamento de Ciências Agronômicas, Campus
Regional de Umuarama.
Art. 2º - Os acadêmicos deverão realizar o exame de qualificação até o
final do terceiro semestre a partir do início do curso como aluno regular, sendo a data
limite fixada no dia 31/07 de cada ano.
Art. 3º - Para realização do exame de qualificação, os acadêmicos
deverão apresentar comprovante de que todos os créditos foram cumpridos, via histórico
escolar, e comprovante de aprovação no exame de proficiência em língua inglesa, via
edital de homologação dos resultados.
Art. 4º - A solicitação deverá ser apresentada em requerimento
acadêmico, devidamente preenchida e assinada, pelo acadêmico e orientador, e entregue
a versão original na secretaria do curso, juntamente com os documentos relacionados no
Artigo 3º.
Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Umuarama, 24 de agosto de 2015.
Cláudia Regina Dias Arieira
Coordenadora do programa de
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