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RESOLUÇÃO Nº 02/ 2015 – PPGADM 
 

Estabelece normas para ingresso de alunos do Curso de 
Graduação em Administração da UFPR em disciplina isolada 
no curso de Mestrado em Administração. 

 
 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições regimentais, estabelece normas para realização de 
disciplina isolada no Mestrado do PPGADM de alunos do Curso de Graduação em 
Administração da UFPR. 

   
RESOLVE: 

 
Art. 1º Poderão se candidatar a disciplinas isoladas do mestrado em 

Administração da UFPR os alunos que estiverem cursando o último ano do curso 
de Administração da UFPR que preencherem os seguintes requisitos:  

 
I. Ter atingido até o período anterior à inscrição o IRA ≥ 80 (Índice de rendimento 

acadêmico maior ou igual a oitenta). 
 

II.  Ter cursado pelo menos 80% da carga horária do curso no Departamento de 
Administração da UFPR até o período anterior da inscrição. 

  
III. Ter participado por pelo menos um ano de projeto de pesquisa ou extensão de 
professor do DAGA como aluno regularmente inscrito em Programa de Iniciação 
Científica ou extensão da UFPR, tendo cumprido todas as exigências previstas 
para o programa com a devida comprovação de atividade. 

 
IV.   Ter publicado na área em anais de congressos, eventos de iniciação científica 

ou extensão, ou em periódicos classificados no Qualis CAPES. 
 
V.   A existência de currículo Lattes e do registro atualizado do candidato em grupo 
de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq. 

 
VI.   Carta de recomendação do professor orientador do projeto de pesquisa/ 

extensão. 
 

Art. 2º As vagas destinadas aos candidatos atendidos por esta Resolução, a 
cada período letivo, não poderão exceder a 10% do número de vagas preenchido 
por alunos regulares do curso de mestrado no ano vigente. 

 
I. Serão ofertadas vagas em disciplinas de concentração e/ou instrumentais do 
curso de mestrado do PPGADM.  

 
II.  O aluno poderá cursar no máximo 2 (duas) disciplinas isoladas no PPGADM por 
semestre. 
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III.  Ao aluno que cursar disciplina isolada no PPGADM, sendo aprovado, será 
emitida declaração pelo programa seguindo estabelecido na Resolução 08/04 – 
CEPE. 

 
Art. 3º A matrícula será de responsabilidade do aluno e deverá respeitar os 

prazos e condições divulgados no site do PPGADM para o período letivo de 
interesse do aluno de graduação. 

 

Art. 4º Os candidatos serão classificados por IRA. Serão selecionados os 
primeiros classificados até o preenchimento do total de vagas disponíveis no 
período. 

 
Parágrafo único. Em caso de empate será adotado como critério de 

desempate o IRA semestral, considerando-se primeiramente aquele do semestre 
mais próximo ao período de solicitação de matrícula em disciplina isolada, 
procedendo-se sucessivamente a esta análise até o desempate. 

 
Art. 5º Qualquer conduta do aluno considerada inadequada pelo docente 

responsável pela disciplina durante o período letivo implica no desligamento a 
qualquer tempo do aluno matriculado em disciplina isolada. 

 
Art. 6º O não atendimento a quaisquer exigências desta resolução implica 

no indeferimento sumário da solicitação do candidato. 
 

 Art. 7º Esta resolução entra em vigor a partir desta data.  

 

Curitiba, 30 de setembro de 2015. 

 
 
 


