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RESOLUÇÃO Nº 04/ 2016 – PPGADM 

 
Regulamenta os requisitos para conclusão dos cursos de 
mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Administração. 

 
 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo art. 8º da Resolução nº 65/09  - CEPE, 
 

   
RESOLVE: 

 
Art. 1º Para conclusão do CURSO DE MESTRADO, o aluno deve perfazer 

um total de 36 créditos e 540 horas assim subdivididos: 
I. 16 créditos em disciplinas obrigatórias (5 disciplinas - 240 horas): 

a) Teorias da Organização (60 horas – 4 créditos); 
b) Estatística e Análise de Dados (60 horas – 4 créditos); 
c) Metodologia da Pesquisa em Administração (60 horas – 4 créditos); 
d) Prática de Docência (30 horas – 2 créditos); e 
e) Seminário de Dissertação (30 horas – 2 créditos). 

II.  14 créditos em 4 disciplinas de concentração ou 3 disciplinas de 
concentração e 1 instrumental (4 disciplinas - 210 horas); e 
III.   6 créditos que serão obtidos com a elaboração e defesa da dissertação de 
mestrado (90 horas). 

 

Parágrafo único. As disciplinas obrigatórias do curso de mestrado não 
poderão ser cursadas em outra instituição. 

 

Art. 2º Alunos que não possuem diploma de graduação em Administração 
deverão realizar provas de nivelamento de conteúdo específico (Marketing, 
Finanças, Recursos Humanos e Produção), no primeiro ano do curso, onde o aluno 
deverá obter no mínimo nota 7,0.  

 
Parágrafo único. As provas de conteúdo específico poderão ser substituídas 

por frequência e aprovação em disciplina específica em curso de graduação ou de 
Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), definida pela Coordenação do 
PPGADM, ou por aproveitamento de créditos de disciplina anteriormente realizada 
em curso de graduação ou especialização, solicitado pelo aluno, de acordo com 
avaliação por professor responsável designado pela Coordenação do PPGADM. 

 

Art. 3º O aluno deve demonstrar suficiência em língua inglesa, por meio 
de prova em Instituição Federal de Ensino. 

 

Art. 4º O aluno deve ser aprovado em banca de qualificação de projeto de 
dissertação, que somente será agendada após o cumprimento de todos os 
créditos (exceto a disciplina Prática de Docência, que poderá estar sendo cursada 
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concomitantemente à defesa do projeto) e exigências referidas nos artigos 2º e 3º 
desta Resolução.  

 
Art. 5º Após o cumprimento dos créditos, o aluno deverá solicitar matrícula 

na disciplina Elaboração de Dissertação em todos os semestres restantes. 
 
Art. 6º A banca de defesa de dissertação só poderá ser agendada 

mediante comprovação de submissão de 1 (um) artigo com o orientador em 
periódico classificado como Qualis B2 ou superior da área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo da CAPES, após o cumprimento de todos os 
créditos e atendidas às demais exigências do PPGADM. 

 
 Art. 7º O aluno deverá cumprir os seguintes prazos para conclusão do curso 

de mestrado:  

a) A defesa de projeto deverá ocorrer com no mínimo 4 (quatro) meses de 
antecedência da defesa da dissertação. 

 
b) O formulário de agendamento de banca deverá ser entregue na 
secretaria do PPGADM com no mínimo 30 dias de antecedência da defesa. 
 
c) A defesa da dissertação de Mestrado deverá ocorrer entre o 12º e o 24º 
mês, a partir da data de ingresso no programa. 

 
Art. 8º Para conclusão do CURSO DE DOUTORADO, o aluno deve perfazer 

um total de 41 créditos e 615 horas assim subdivididos: 
I. 14 créditos em disciplinas obrigatórias (5 disciplinas e 210 horas): 

a) Procedimentos Qualitativos Avançados de Pesquisa (60 horas – 4 
créditos); 
b) Procedimentos Quantitativos Avançados de Pesquisa (60 horas – 4 
créditos); 
c) Metodologia do Ensino (30 horas – 2 créditos); e 
d) 2 (duas) Práticas de Docência (30 horas – 2 créditos cada). 

II. 4 créditos em disciplinas eletivas de metodologia da pesquisa: Seminário 
em Metodologia da Pesquisa (1 disciplina de 60 horas – 4 créditos) ou Tópicos 
Especiais em Metodologia da Pesquisa (2 disciplinas de 30 horas – 2 créditos 
cada); 
III. 11 créditos em disciplinas de concentração (165 horas); e  
IV. 12 créditos que serão obtidos com a elaboração e defesa de tese (180 
horas). 

 
Parágrafo único. As disciplinas obrigatórias e eletivas de metodologia do 

curso de doutorado não poderão ser cursadas em outra instituição. 
 

Art. 9º Para alunos que não fizeram mestrado na área específica de 
administração ou cursaram mestrado de administração em outra universidade 
que não na UFPR, estes deverão passar por uma análise de disciplinas 
complementares necessárias, sem valor de créditos para integralização curricular, 
para adaptação das suas formações às de conteúdo específico do doutorado do 
PPGADM. 
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Art. 10 O aluno deve demonstrar proficiência em língua inglesa, até a data 
de sua matrícula de ingresso no programa, no grau solicitado no edital de sua 
seleção, sendo que a entrega do Certificado de Proficiência em Língua Inglesa 
impresso pode ocorrer até o final do primeiro semestre do Curso, e, para alunos 
estrangeiros, também será exigida proficiência na língua portuguesa. 

 
Art. 11 O aluno deve demonstrar suficiência em uma segunda língua 

(francês, alemão, espanhol ou italiano) por meio de prova em Instituição Federal de 
Ensino antes da solicitação de banca de qualificação de conteúdo específico – 
ensaio teórico. 
 

Art. 12 O aluno deve ser aprovado em banca de qualificação de conteúdo 
específico – ensaio teórico, realizada de acordo com resolução específica, após 
o término de seus créditos (exceto a disciplina Prática de Docência que poderá 
estar sendo cursada concomitantemente à defesa do ensaio teórico) e demais 
exigências do PPGADM e antes da banca de qualificação do projeto de tese. 
 

Art. 13  O aluno deve ser aprovado em banca de qualificação de projeto 
de tese, que somente será agendada após o cumprimento de todos os créditos e 
demais exigências referidas nos artigos 11 e 12 desta resolução. 

 
Art. 14 Após o cumprimento dos créditos, o aluno deverá solicitar matricula 

na disciplina de Elaboração de Tese em todos os semestres restantes. 
 
Art. 15 A banca de defesa de tese só poderá ser marcada mediante: 
a) comprovação de submissão com o orientador de pelo menos 1 artigo 
em periódico classificado como Qualis B1 ou superior da área de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo da CAPES; e  

b) aprovação/aceite para publicação de pelo menos 1 artigo em periódico 
classificado como Qualis B2 ou superior da área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo da CAPES . 

 
Art. 16 O aluno deverá cumprir os seguintes prazos para conclusão do curso 

de doutorado: 
a) A defesa do ensaio teórico deverá ocorrer a partir da conclusão de todos 
os créditos do doutorado e demais exigências do PPGADM e antes da 
defesa do projeto de tese e mediante solicitação por escrito à secretaria do 
PPGADM. 
 
b) A defesa de projeto deverá ocorrer com no mínimo 6 meses de 
antecedência da defesa da tese. 
 
c) O formulário de agendamento de banca deverá ser entregue na secretaria 
do PPGADM com no mínimo 30 dias de antecedência da defesa. 
 
d) Para os que forem fazer o doutorado-sanduíche, o período de realização 
desse deve ser previsto em plano do curso elaborado em conjunto com seu 
orientador e atender as exigências definidas no Regimento do PPGADM. 
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e) A defesa da tese de doutorado deverá ocorrer entre o 24º e o 48º mês, a 
partir da data de ingresso no programa. 

 

Art. 17 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGADM. 
 
Art. 18 As presentes normas entrarão em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Resolução Nº 04/2013 – PPGADM e demais disposições em 
contrário.   
 

Curitiba, 15 de setembro de 2016. 

 


