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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL – PPG-PUR 

 

COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 
Participação em Exames de Qualificações e em Defesas 

 
Este formulário tem por objetivo registrar a participação do(a) aluno(a) do curso de Mestrado como ouvinte em Exames de Qualificações e em Defesas de 
Mestrado e de Doutorado, conforme deliberação do Colegiado Deliberativo de Ensino do PPG-PUR de 09 de julho de 2018, a fim de comprovação de 
carga horária complementar para a disciplina PRU712 – Questões de Planejamento Urbano e Regional. 
A deliberação fixou em 04 (quatro) horas a carga horária a ser considerada para cada participação em Defesa de Doutorado e em 02 (duas) horas a carga 
horária a ser considerada para cada participação nos demais eventos. 
 

INSTRUÇÕES 
O aluno interessado em participar como ouvinte dos eventos listados acima 
para fins de comprovação de carga horária complementar deve: 
1. Imprimir este formulário e preencher todos os dados solicitados. 
2. Chegar com antecedência ao local do evento. 
3. Respeitar a capacidade do local da apresentação (assentos disponíveis). 
4. Colher, neste formulário, a assinatura do professor orientador e 
presidente da Banca Examinadora ao final do evento. 

5. Cooperar para que a apresentação transcorra normalmente, sem 
interferências indesejáveis como, por exemplo, o toque de telefone celular. 
6. Manter os formulários de comprovação de carga horária complementar 
consigo até completar a carga horária exigida para a disciplina (40 horas), 
ocasião em que deverá entregar os formulários na Secretaria Acadêmica do 
PPG-PUR. 

 
Nome completo (sem abreviações e em letra de forma) 

 

Matrícula DRE Turma 
  

 
Assinale o tipo da apresentação 

(     ) Exame de Qualificação de Mestrado (     ) Defesa de Dissertação de Mestrado 
(     ) Exame de Qualificação de Doutorado (     ) Defesa de Tese de Doutorado 

Data da apresentação Hora da apresentação 

_____/ _____/ _____ _______ : _______ 
 

Nome completo do(a) aluno(a) responsável pela apresentação (sem abreviações e em letra de forma) 
 

 
Título do trabalho apresentado (sem abreviações e em letra de forma) 

 

 

 

 
Banca Examinadora 

Nome do Professor Sigla da Instituição 
  

  

  

  

  

  

  

 
Professor(a) Orientador(a) 

Nome (sem abreviações e em letra de forma) Assinatura 
  

 


