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ATA N.º ......../2020/PPGNPMat/UFSC  DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

Ata do exame de qualificação do projeto de 

dissertação de mestrado do(a) discente 

............................................., realizado no dia ..... de 

.................. de ..........., às ..... horas, na Sala ......... 

(Bloco ......) - UFSC Blumenau. 

 

Aos ........ dias do mês de ............ de dois mil e vinte, às .............. horas, na Sala ........ (Bloco .....) 1 

- UFSC Blumenau, do Centro de Blumenau, da Universidade Federal de Santa Catarina (no caso 2 

do uso de vídeo conferência, informar link e sistema utilizado), reuniu-se a banca examinadora, 3 

nomeada por intermédio da Portaria nº. ...../20..../PPGNPMat/UFSC, de ..... de ........... de 20...., e 4 

registra-se que o (a) discente ...............(nome em negrito)....................., regularmente 5 

matriculado(a) no curso de mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 6 

Nanociência, Processos e Materiais Avançados – PPGNPMat, fez a apresentação pública de seu 7 

Exame de Qualificação (projeto de mestrado), intitulado “....................................... (não usar o 8 

título todo em letra maiúscula)....................................................................................................... 9 

...............................................................................”. A apresentação do(a) discente teve início às 10 

........... horas e terminou às ........... horas. Após a apresentação oral, o(a) discente foi arguido(a) 11 

pelos membros da banca examinadora, sendo terminada a sessão às .......... horas. Com base no 12 

resultado da defesa, a banca examinadora propõe que seja:  13 

 Aprovado. 

 Aprovado, com reformulações (Anexo 1) 

 Reprovado. 
 

Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada por mim, Prof. Dr. ..................................................., 14 

denominado(a) presidente desta banca, e depois de aprovada foi assinada por todos os membros 15 

da banca examinadora. Blumenau, ..... de ................. de 20...... . 16 

 

 

 

___________________________________ 

Prof(a). Dr(a). ....................................... 

(presidente da banca – orientador(a)) 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. ........................................ 

(membro titular – externo) 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. ........................................... 

(membro titular – interno) 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. ........................................... 

(membro titular – interno) 
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ANEXO 1 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

___________________________________    

Prof(a). Dr(a). ....................................... 

(presidente da banca – orientador(a)) 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. ........................................ 

(membro titular – externo) 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. ........................................... 

(membro titular – interno) 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. ........................................... 

(membro titular – interno) 
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