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PORTARIA No 005/2020-PFS 
 

 
A professora Dra. Cecília Edna Mareze da 
Costa, coordenadora do Programa de Pós-
graduação em Ciências Fisiológicas, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias e  
 

Considerando o Decreto Estadual no 4230 de 16 de março de 2020, que 
estabelece, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do 
Paraná, as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência 
da Infecção Humana pelo COVID-19; 

Considerando a Portaria no 122/2020-GRE, de 18 de março de 2020, que 
suspendeu todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão presenciais na 
Universidade Estadual de Maringá;  

Considerando o Ofício Circular no 10/2020 –DAV/CAPES, de 25 de março de 
2020, que permite a realização de defesas de teses e de dissertações por via remota;  

Considerando a Resolução no 013/2018-CEP; 
Considerando o Regulamento Geral do PFS – Resolução no 104/2018-CCB;  
Considerando as normas para o Exame de Qualificação – Resolução no 

028/2019-PFS;  
Considerando as normas para Defesa de Dissertação – Resolução no 040/2019-

PFS;  
Considerando o Ofício no 016/2020-PPG, de 29 de abril de 2020;  
Considerando o Ato Executivo no 004/2020-GRE de 04/05/2020; 
Considerando a deliberação do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Fisiológicas, em reunião realizada, de modo remoto, no dia 30 
de junho de 2020, convocada pelo Edital no 012/2020-PFS, 

 

R E S O L V E 

 
Art. 1º   Suspender o Parágrafo 1º do Artigo 48 da Resolução no 104/2018-PFS; 

do item 10 do Anexo da Resolução no 028/2019-PFS e do item 9 do Anexo da 
Resolução no 040/2019-PFS, enquanto perdurar o isolamento social em decorrência da 
Infecção Humana pelo COVID-19, e permitir que os exames de qualificação e as 
defesas de dissertações de mestrado do PFS sejam realizados por meio de vídeo 
conferências com todos os membros da banca.  

  
Art. 2º   Para a realização do exame de qualificação e das defesas de dissertação 

de mestrado devem ser seguidas as seguintes orientações:  
I - Após aprovação dos membros da banca pelo Conselho Acadêmico, o 

presidente da banca ou o (a) candidato (a) deverá criar o evento online, usando a 
ferramenta de sua preferência, e encaminhar o link para todos os membros da banca e 
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para a secretaria do PFS, com antecedência mínima de 15 dias, para sua divulgação na 
página eletrônica do PFS.  

II - O presidente da banca é responsável por gravar a defesa da dissertação ou o 
exame de qualificação integralmente e encaminhar a gravação para a secretaria do PFS.  

III - O presidente da banca é responsável por solicitar aos membros da banca o 
parecer assinado do exame de qualificação ou da defesa de dissertação (Anexos I e II).   

IV - É de responsabilidade do presidente da banca, após o término da defesa, 
providenciar a assinatura da ata por todos os membros da banca.  

V - Finalizados todos os trabalhos referentes à defesa do exame de qualificação 
ou da dissertação, o presidente da banca deve encaminhar para o e-mail da secretaria os 
seguintes documentos:  

a. Vídeo da defesa;  
b. Parecer de cada membro da banca assinado; 
c. Ata de defesa assinada. 

 
VI – O presidente da banca deverá entregar a ata de defesa original na secretária 
do departamento. 

 
 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

 
 
  DÊ-SE CIÊNCIA, 
  CUMPRA-SE. 
 

Maringá, 01 de julho de 2020. 
 
 

 
 
 

Cecília Edna Mareze da Costa 
Coordenadora 
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ANEXO I 
 

PARECER DE MEMBRO REMOTO DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 

Aluno(a):  

Título do Projeto de Pesquisa:  

Data do Exame:   

Orientador (a):  

Examinador (a):  

 

Análise e parecer quanto ao mérito científico do trabalho apresentado: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Análise e parecer quanto à arguição do candidato: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Observações:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Parecer final:          (   ) aprovado   (   ) reprovado 

 

 

Nome do examinador: ___________________________     

Assinatura do examinador:________________________ 
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ANEXO II 
 

PARECER DE MEMBRO REMOTO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 
 

Aluno(a):  

Título da Dissertação:  

Data da Defesa:   

Orientador (a):  

Examinador (a):  

 

Análise e parecer quanto ao mérito científico do trabalho apresentado: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Análise e parecer quanto à arguição do candidato: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Observações:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Parecer final:          (   ) aprovado   (   ) reprovado 

 

 

Nome do examinador: ___________________________     

Assinatura do examinador:________________________ 


