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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

 

 

Obs.: Imprimir frente e verso, entregar na Secretaria PPGEE a Solicitação em apenas uma folha. 

 

SOLICITAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE DEFESA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE TESE 

 
Nome: _______________________________________________ Nº Matrícula: ________________ 

Solicito prorrogação de defesa de Qualificação de Tese por ___ meses a partir de ___/____ (mês/ano). 

Motivo: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________ (Se houver necessidade, pode-se utilizar uma folha a parte para a justificativa). 

Local: ____________________ Data: ___/___/_____                ______________________________ 
                         Assinatura do Aluno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu, Prof. ___________________________, orientador do discente, CONCORDO com a prorrogação 

de defesa de Qualificação de Tese pois ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Se houver necessidade, pode-se utilizar uma folha a parte para a justificativa).   ___________________________ 
           Assinatura do Orientador 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recebemos em ___/___/____ às: ____:_____        _____________________ 

(Secretaria PPGEE) 

Para Análise do PPGEE (Não preencher):  

(Documentação deve ser entregue em anexo, com exceção do Plano de Estudos Online. Quanto aos artigos, pode ser apenas a primeira página) 

1) Plano de Estudos Online Aprovado: (   ) Não   (   ) Sim 

2) 36 créditos em disciplinas concluídos: (   ) Não   (   ) Sim (Situação “em matrícula” não contabiliza créditos) 

3) Teste de Suficiência em Língua Estrangeira: (   ) Aprovado em 2  (   ) Aprovado em 1  (   ) Não consta 

4) Artigo em Congresso: (   ) Publicado   (   ) Aceito  (   ) Nenhum 

 Artigo em Periódico:   (   ) Publicado   (   ) Aceito   (   ) Nenhum  

(Para conclusão do curso de Doutorado é necessário comprovar a publicação ou aceitação para publicação de, pelo menos, dois artigos 

científicos completos, referentes à Tese, sendo pelo menos um deles em periódico) 

5) Aluno Bolsista: (   ) Não  (   ) Sim   Desde ___/___/____  (   ) CAPES  (   ) CNPq  (   ) Outros, qual:  

_________________________________________ 
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Obs.: Imprimir frente e verso, entregar na Secretaria PPGEE a Solicitação em apenas uma folha. 

 

Apreciação: 

Será apreciado na ____ Reunião do Colegiado PPGEE a ser realizada no dia ___/___/_____. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em Reunião do Colegiado PPGEE a solicitação de prorrogação de defesa de Exame de Qualificação 

de Tese foi: 

(   ) APROVADA     (   ) NÃO APROVADA 

PARECER: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


