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ATA SESSÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO
Defesa nº 76
Ata da Sessão Pública, de exame de dissertação
como requisito para obtenção do grau de Mestre em
Engenharia Mecânica, área de concentração em
Mecânica.
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e seis, às quatorze horas, nas dependências
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – Sala de Defesas do PG-Mec - do Setor
de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se a banca examinadora designada pelo
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, composta pelos membros Prof.
Dr. Paulo Henrique Trombetta Zannin, examinador interno, Prof. Dr. Eugenio Andrés Díaz Merino,
examinador externo, e pelo Prof. Dr. Carlos Henrique Marchi, presidente da banca examinadora, com
a finalidade de julgar a dissertação da candidata Denise Mercer, intitulada “Estratégias para redução
das dores lombares em operadores de caixa de supermercados”, para obtenção do grau de Mestre
em Engenharia Mecânica. O desenvolvimento dos trabalhos seguiu o roteiro de sessão de defesa
estabelecido pela coordenação do curso, com abertura, condução e encerramento da sessão solene
de defesa feitos pelo presidente Prof. Dr. Carlos Henrique Marchi. Após haver analisado o referido
trabalho e argüido a candidata, os membros da banca examinadora deliberaram por unanimidade
pela REPROVAÇÃO da acadêmica, não habilitando-a ao título de Mestre em Engenharia Mecânica,
na área de concentração em Mecânica, considerando-se as seguintes justificativas: 1) A forma do
texto está insatisfatória; 2) Praticamente não existe sustentação científica na área de ergonomia
(AET); e 3) Os resultados não refletem os objetivos do trabalho e são insuficientes para o nível
mínimo de uma dissertação de mestrado. Curitiba, 20 de novembro de 2006.
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