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Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPG
Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano – PPG-CMH

Centro de Ciências da Saúde - Campus Jacarezinho

COMUNICADO Nº 01/2021 PPG-CMH/UENP

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH) – Mestrado Acadêmico, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), nomeado
pela Portaria/GR 465/2019, no uso de suas atribuições,

COMUNICA,

a AMPLIAÇÃO DE PRAZO para realização do exame de Qualificação, dos estudantes regulares
do Mestrado Acadêmico em Ciências do Movimento Humano da UENP, que ingressaram no ano
letivo de 2020, conforme deliberado pelo Colegiado do Programa, em reunião ordinária ocorrida no
dia 23 de julho de 2021:
1.1. O regulamento do programa estabelece: “O exame de qualificação do PPG-CMH deverá ocorrer
antes de iniciado o terceiro semestre letivo, mediante a apresentação do projeto de pesquisa com
devida justificativa, objetivos, fundamentação teórica e delineamento metodológico da proposta de
mestrado” (Art. 26). “A conclusão com aprovação da disciplina obrigatória Metodologia da Pesquisa
Aplicada à Biodinâmica do Movimento Humano é condição para o discente requerer o Exame de
Qualificação junto à secretaria do PPG-CMH” (Art. 27).
1.2. Fica autorizado, exclusivamente para os ingressantes de 2020, que a realização do exame de
qualificação deverá ocorrer antes de iniciado o quarto semestre, até 28 de fevereiro de 2022.
Mantêm-se a obrigatoriedade de conclusão com aprovação da disciplina de Metodologia da
Pesquisa Aplicada à Biodinâmica do Movimento Humano, como requisito para solicitação do exame
de qualificação.

Jacarezinho, 23 de julho de 2021.
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