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Regimento Interno 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO MESTRADO E 

DOUTORADO 
 

Capítulo I – Da Constituição e Objetivos 
 
O Curso de Pós-Graduação em Comunicação oferecerá formação acadêmica no 
nível de Mestrado e Doutorado, nos termos deste regimento, e dos demais 
dispositivos legais que regulamentam esta atividade. 
 
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Comunicação, em nível de Mestrado e 
Doutorado Acadêmicos da Universidade Federal do Paraná, organizado conforme o 
disposto na Resolução nº 32/17-CEPE, que estabelece as normas gerais dos Cursos 
de Pós-Graduação stricto sensu, Mestrado e Doutorado desta Universidade tem por 
objetivos: 
a) Desenvolver estudos aprofundados na área de concentração Comunicação e 
Sociedade, por meio das linhas de pesquisa “Comunicação e Formações 
Socioculturais” e “Comunicação e Política”, caracterizando a vocação particular do 
Programa; 
b) Propiciar a formação de pesquisadores, concorrendo para a formação de 
recursos humanos no campo da Comunicação com capacitação para o ensino 
superior e a pesquisa acadêmica, com vistas ao desenvolvimento tecnológico, 
científico e cultural do País; 
c) Qualificar a produção científica na área da Comunicação com vistas à geração 
de impacto nacional e internacional, de maneira a consolidar o PPGCom UFPR como 
um núcleo de excelência nas duas linhas de pesquisa. 
 
Art. 2º Para cumprir esses objetivos, serão observados os seguintes princípios: 
a) O curso de Mestrado em Comunicação terá a duração mínima de 2 (dois) e 
máxima de 5 (cinco) semestres, estruturados de modo a proporcionar o domínio de 
conceitos básicos, o conhecimento da literatura especializada e a produção da 
dissertação; 
b) O curso de Doutorado em Comunicação terá duração mínima de 4 (quatro) e 
máxima de 9 (nove) semestres; 
c) Flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências de 
conhecimentos e que ofereça amplas possibilidades de aprimoramento na área 
específica; 
d) Permitir abertura a candidatos provenientes de cursos de graduação em 
Comunicação e cursos de áreas afins, observadas as exigências do processo 
seletivo. 
 
Art. 3° O Programa de Pós-Graduação em Comunicação é sediado na Universidade 
Federal do Paraná, de acordo com as normas da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) relacionadas à criação de cursos de Mestrado 
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e Doutorado em Instituições de Ensino Superior, disciplinada pela Portaria Capes nº. 
88 de 30 de outubro de 2006. 
 
 

Capítulo II – Da Coordenação e Administração do Programa 
 
Art. 4º A coordenação didática e administrativa do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação compreende o Colegiado do Programa e a Coordenação. 
 
Parágrafo único A estrutura curricular acadêmica e as decisões inerentes ao 
Colegiado estão constituídas com base neste regimento do Programa, que por sua 
vez segue a Resolução nº 32/17-CEPE, resoluções complementares, substitutivas 
ou revogadoras posteriores e critérios do órgão fomentador e avaliador Capes/MEC. 
 

Seção 1 – Do Colegiado do Programa 
 
Art. 5º O Colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa 
do curso e sua constituição deverá contemplar a diversidade de atuação do corpo 
docente e discente pertencente ao PPGCOM. Sua composição terá a participação, 
no mínimo:  
I- do coordenador, que é seu presidente; 
II- do vice-coordenador; 
III- de pelo menos um representante de cada área de concentração ou de linha de 
pesquisa, escolhido por seus pares de área dentre os professores credenciados do 
curso; e 
IV- de representantes discentes, em número equivalente a 1/5 (um quinto) do total 
dos membros do Colegiado, desprezada a fração, eleitos pelos alunos regulares 
matriculados no Programa. 
 
Art. 6º A eleição dos representantes será convocada pelo coordenador e realizada 
até 30 (trinta) dias antes do término do mandato dos membros em exercício. 
§1º Os docentes que integram o Colegiado terão mandato de 2 (dois) anos, podendo 
ser reconduzidos. 
§2º Os representantes discentes terão mandato de 1 (um) ano, podendo ser 
reconduzidos uma vez. 
§3° Os representantes docentes e discentes terão titulares e suplentes escolhidos 
nas mesmas condições. 
§4° Perderá o mandato o representante titular ou que esteja no exercício da 
titularidade que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) 
alternadas no período de um ano, sem justificativa formal apresentada por escrito ao 
Colegiado. 
 
Art. 7° O Colegiado do PPGCOM se reunirá ordinariamente pelo menos duas vezes 
por semestre e, extraordinariamente, mediante convocação do coordenador 
encaminhada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou a pedido 
escrito de 1/3 (um terço) de seus membros. 
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§1° A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros. 
§2° As decisões se farão por maioria simples, observado o quórum correspondente. 
§3° Ao menos uma vez por semestre a reunião de Colegiado do Programa ocorrerá 
na forma de reunião plenária, com a convocação de todos os membros credenciados 
do corpo docente do Programa. 
 
Art. 8° Compete ao Colegiado do PPGCOM: 
I- orientar os trabalhos de coordenação didática e de supervisão administrativa do 
Programa; 
II- elaborar as normas internas e a elas dar publicidade a todos os estudantes e 
professores do curso; 
III- acompanhar as atividades dos departamentos ou unidades administrativas 
equivalentes relativas ao Programa e dar-lhes ciência das principais decisões 
tomadas pelo Colegiado; 
IV- encaminhar aos setores e departamentos ou unidades administrativas 
equivalentes solicitações e providências necessárias ao bom desenvolvimento do 
Programa; 
V- estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e 
recredenciamento dos integrantes do corpo docente; 
VI- aprovar a relação de professores orientadores e co-orientadores e suas 
modificações, observando a titulação exigida em lei; 
VII- estabelecer critérios para admissão de novos alunos e indicar a comissão de 
seleção; 
VIII- homologar projetos de dissertação ou tese dos alunos de mestrado e 
doutorado; 
IX- analisar o desempenho acadêmico dos alunos e, se necessário, determinar 
seu desligamento do curso; 
X- decidir sobre o aproveitamento de estudos, a equivalência de créditos e a 
dispensa de disciplinas; 
XI- decidir sobre substituição de orientador; 
XII- promover o aperfeiçoamento dos currículos e a integração dos planos de 
ensino das disciplinas para a organização dos cursos; 
XIII- ouvir os departamentos ou unidades administrativas equivalentes nos casos 
de criação, modificação ou extinção de disciplinas que compõem os currículos dos 
cursos; 
XIV- aprovar a banca examinadora da dissertação de mestrado e da tese de 
doutorado;  
XV- propor e avaliar medidas de integração da pós-graduação com o ensino de 
graduação; 
XV- definir normas de aplicação de recursos concedidos ao curso e a elas dar 
publicidade aos alunos e docentes credenciados no curso; 
XVI- apreciar e propor convênios e termos de cooperação com entidades públicas 
ou privadas de interesse do Programa; 
XVII- estimular convênios e projetos visando à inserção social e também à 
internacionalização do Programa; 
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XVIII- aprovar as comissões propostas pela coordenação e deliberar sobre suas 
recomendações; e 
XIX- definir as atribuições da secretaria do Programa. 
 

Seção 2 – Do Coordenador e Vice-Coordenador do Programa 
 
Art. 9° O coordenador e o vice-coordenador do PPGCOM serão escolhidos pelos 
docentes, discentes e servidores técnico-administrativos do Programa em eleição 
convocada pelo Coordenador, com aval do Colegiado. 
§1º A forma de participação de docentes, discentes e servidores técnico-
administrativos deverá obedecer ao estabelecido pelo Conselho Universitário e 
respectivos Conselhos Setoriais. 
§2º Entre os docentes terão direito a voto os permanentes e os colaboradores do 
Programa. 
§3º O coordenador e o vice-coordenador deverão ser docentes credenciados e 
trabalhar em regime de dedicação exclusiva ou tempo integral na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 
§4º O coordenador e o vice-coordenador terão mandato de 2 (dois) anos, sendo 
permitida 1 (uma) recondução imediata. 
§5º O vice-coordenador substituirá o coordenador nas faltas e impedimentos e com 
ele colaborará nas atividades de direção e de administração do curso. Nos casos de 
vacância deve ser observada a Resolução nº 04/95-COUN. 
§6º Não será permitido o acúmulo do cargo de coordenador de Programa de pós-
graduação stricto sensu com outros cargos de direção ou funções gratificadas. 
 
Art. 10° Compete ao Coordenador do Programa: 
I- exercer a direção administrativa e didático-pedagógica do programa; 
II- dar cumprimento às decisões do Colegiado do Programa e dos órgãos 
superiores da UFPR; 
III- convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa, e as reuniões 
plenárias de que trata o § 3º do art. 7º da Resolução 32/17-CEPE; 
IV- coordenar a elaboração do relatório anual das atividades do Programa para que 
seja enviado à CAPES via PRPPG; 
V- convocar a eleição dos membros do Colegiado, do coordenador e do vice-
coordenador do Programa pelo menos 30 (trinta) dias antes do término dos 
mandatos, encaminhando os resultados aos Conselhos Setoriais, aos 
departamentos ou unidades administrativas equivalentes e à PRPPG no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a realização das eleições; 
VI- organizar o calendário e tratar com os departamentos ou unidades 
administrativas equivalentes a oferta das disciplinas necessárias para o 
funcionamento do Programa; 
VII- propor a criação de comissões no Programa; 
VIII- representar o Programa em todas as instâncias; 
IX- exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa; 
X- prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao curso, 
obser- vando as normas de utilização definidas pelo Colegiado. 
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Seção 3 – Da Secretaria do Programa 

 
Art. 11 A Secretaria do PPGCOM será exercida por um Secretário que terá por 
competência: 
I. Manter em dia os assentamentos do pessoal docente, discente e 
administrativo; 
II. Informar e processar os requerimentos de estudantes matriculados e 
candidatos à matrícula; 
III. Conferir frequência, conceitos e créditos obtidos pelos alunos, para fins de 
atestados, certificados e diplomas; 
IV. Conferir o registro das matrículas do Programa inclusive a dos discentes 
externos; 
V. Distribuir e arquivar documentos relativos à atividade didática e administrativa; 
VI. Secretariar as reuniões do Colegiado, mantendo os registros de suas 
discussões, decisões e pareceres; 
VII. Preparar toda a documentação destinada à defesa de dissertação e tese; 
VIII. VII - Expedir aos professores, mestrandos e doutorandos os avisos de rotina; 
IX. Exercer tarefas próprias de rotina administrativa, inclusive o preenchimento de 
relatórios para a PRPPG e CAPES, bem como outras atividades que lhe sejam 
atribuídas pelo Coordenador; 
X. Assessorar o Coordenador no cumprimento das tarefas administrativas 
relacionadas ao Programa; 
XI. Contatar as instâncias responsáveis a fim de zelar pelo fornecimento de material 
administrativo necessário à administração do Programa; 
XII. Realizar os procedimentos necessários para viabilizar a matrícula dos alunos 
nas disciplinas do Programa; 
XIII. Encaminhar para as instâncias adequadas a documentação produzida pelo 
Programa, de modo a garantir o bom funcionamento do mesmo. 
 
Parágrafo único Será resguardado um prazo mínimo de 48 horas para a expedição 
de qualquer documento solicitado à Secretaria. 
 

Capítulo III – Do Regime Didático-Científico 
 

Seção 1 – Das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa 
 
Art. 12 O PPGCOM oferecerá uma única área de concentração: Comunicação e 
Sociedade. 
§1º São duas as linhas de pesquisa do PPGCOM: 
I. Comunicação e Formações Socioculturais; 
II. Comunicação e Política. 
§2º A criação e/ou alteração da área de concentração deverá ser proposta e 
homologada pelo colegiado do programa e encaminhada para análise da PRPPG; 
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§3º As linhas de pesquisa devem caracterizar a atuação dos professores 
permanentes, participantes e visitantes do curso e devem ser enquadradas na área 
de concentração. 
 

Seção 2 – Do Currículo e das Disciplinas 
 
Art. 13 Os Cursos de Mestrado e Doutorado em Comunicação compõem-se de 
disciplinas de caráter obrigatório e de caráter optativo, e são de domínio específico 
ligado à área de concentração e às linhas de pesquisa do programa. 
 
Art. 14 O currículo do Curso de Mestrado em Comunicação deverá integralizar no 
mínimo 20 (vinte) créditos em disciplinas obrigatórias e optativas e o de Doutorado 
deverá integralizar no mínimo 32 (trinta e dois) créditos em disciplinas (somando-se 
disciplinas obrigatórias, optativas e estágio docência). 
 
Art. 15 Nos pedidos de equivalência ou convalidação de disciplinas, a critério do 
Colegiado do Programa, poderão ser aceitos créditos obtidos em outros Programas 
de pós-graduação stricto sensu integrantes do sistema nacional de Pós-Graduação, 
desta ou de outra instituição, desde que sejam compatíveis com o plano de estudo 
do aluno. 
§1º As disciplinas serão consideradas equivalentes, a critério do Colegiado, quando 
houver similaridade de tópicos ou temários didáticos e compatibilidade de carga 
horária, e deverão ser citadas e contabilizadas no histórico escolar do aluno de modo 
a contribuir para a integralização dos créditos. 
§2º As disciplinas sem equivalência, mas de conteúdo compatível com a área de 
concentração do Programa de pós-graduação, poderão ter seus créditos admitidos 
pelo Colegiado (convalidação), sendo computadas como disciplinas de conteúdo 
variável com carga horária equivalente. 
§3º Para serem consideradas validadas, equivalentes ou convalidadas, as 
disciplinas devem ter sido cursadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da 
solicitação de equivalência ou convalidação na UFPR (cinco anos mais o ano 
corrente). 
§4º As solicitações de convalidação ou equivalência das disciplinas deverão ser 
encaminhadas à Secretaria do PPGCOM, por e-mail, em período a ser definido pela 
coordenação todo início de semestre. Não serão aceitos documentos fora do período 
estipulado semestralmente.  
§5º Para a solicitação, é necessário que o discente apresente: solicitação assinada 
pelo discente e pelo orientador, o programa da disciplina cursada (ementa, conteúdo, 
carga horária e bibliografia), declaração ou histórico e o respetivo conceito obtido.  
 
Art. 16 Cada disciplina terá uma carga horária definida pelo Colegiado, que será 
expressa em créditos, cuja unidade corresponde a não menos de 15 (quinze) horas 
de atividades. 
 
Art. 17 Além dos créditos em disciplinas será exigido ainda para obtenção do título 
de Mestre em Comunicação os seguintes créditos: 06 créditos em Dissertação e 02 
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créditos em atividades complementares, regidas por norma interna e que devem ser 
comprovadas até o semestre que antecede a defesa. Os alunos bolsistas deverão 
cumprir atividade de estágio de docência, regido por norma interna do PPGCOM. 
 
Art. 18 Além dos créditos em disciplinas será exigido ainda para obtenção do título 
de Doutor em Comunicação os seguintes créditos: 08 créditos em Tese e 04 créditos 
em atividades complementares, regidas por norma interna do PPGCOM, que devem 
ser comprovadas pelos discentes até o semestre que antecede a defesa. Todos os 
alunos deverão cumprir atividade de estágio de docência, regido por norma interna 
do PPGCOM. Para o doutorado, o estágio de docência é computado como 4 créditos 
de disciplinas, já referenciado, portanto, no artigo 14º.  
 
Art. 19 As matérias estudadas no Programa são agrupadas em disciplinas e 
ministradas sob a forma de preleção, seminários, discussões em grupo, trabalhos 
práticos, atividades de pesquisa e outros procedimentos didáticos. 
 
Art. 20 A unidade básica do trabalho realizado pelo aluno é o crédito e a unidade 
operacional do Programa é a disciplina. 
 
Art. 21 As disciplinas do Programa possuem um código alfa-numérico, denominação, 
carga horária, número de créditos, ementa e professor responsável. 
§1º As ofertas de disciplinas, seguidas dos respectivos programas, serão anunciadas 
semestralmente no sítio eletrônico do Programa. 
§2º A estrutura curricular será organizada de modo a conferir flexibilidade ao 
currículo e atender aos alunos nas linhas de pesquisa. 
 
Art. 22 O Colegiado do Programa poderá atribuir créditos a estudos e/ou atividades 
não previstas na estrutura curricular. 
 
Parágrafo único Nos casos de mestrado-sanduíche ou doutorado-sanduíche, 
caberá ao Colegiado do Programa convalidar as disciplinas cursadas em outra 
instituição e determinar os ajustes necessários. 
 
Art. 23 Para a obtenção do título de Mestre ou Doutor, exige-se a aprovação em 
exame de qualificação, no qual o pós-graduando deverá evidenciar a amplitude e a 
profundidade de seus conhecimentos e capacidade crítica em sua área de atuação, 
perante uma banca examinadora indicada pelo orientador e aprovada pela 
Coordenação do Programa. 
 
Parágrafo único A Coordenação do Programa poderá consultar o Colegiado caso 
haja necessidade. 
 
Art. 24 O Colegiado do curso poderá propor aperfeiçoamento da matriz curricular na 
forma de reformulação curricular e de ajuste curricular, conforme resolução 32/17-
CEPE 
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Seção 3 – Da Prática de Docência 

 
Art. 25 A prática de docência no PPGCOM segue as diretrizes da resolução 32/17 – 
CEPE que estabelece, na Seção III - Da Prática de Docência, art. 19 “A prática de 
docência é parte integrante da formação do pós-graduando e objetiva a preparação 
para a docência e constituirá disciplina do currículo dos cursos de mestrado e de 
doutorado e não cria vínculo empregatício, tampouco será remunerada”. As 
diretrizes para o cumprimento da Prática de Docência do PPGCOM são 
estabelecidas pelo Colegiado e estão dispostas, de forma detalhada, em norma 
interna específica para tal atividade. 
 

Seção 4 – Do Credenciamento de Professores 
 
Art. 26 O credenciamento, descredenciamento e o recredenciamento de professores 
do Programa de pós-graduação em Comunicação deverão ser aprovados pelo 
Colegiado, de acordo com critérios mínimos de produtividade e participação 
estabelecidos nas normas internas do Programa, considerando as exigências da 
CAPES. 
 
Parágrafo único Os critérios para credenciamento terão por base os critérios 
definidos para avaliação do Programa pela CAPES, tais como: produção científica, 
número de defesas no período, tempo médio de titulação dos alunos formados, 
índice de evasão em relação aos alunos selecionados, envolvimentos em projetos 
de pesquisas, intercâmbios e convênios, além de outros critérios considerados 
relevantes por comissão especial a ser instituída para análise do credenciamento, 
observados os requisitos mínimos definidos neste regimento. 
 
Art. 27 Os professores a serem credenciados poderão candidatar-se individualmente 
ou poderão ser indicados pelas áreas de concentração ou linhas de pesquisa. 
§1º O candidato a professor ou orientador deverá ser portador do título de doutor e 
deverá submeter o seu curriculum vitae, gerado através da Plataforma Lattes do 
CNPq, à apreciação do Colegiado. 
§2º A proposta de credenciamento deverá ser apresentada ao Colegiado por meio 
de ofício que explicite os motivos e a categoria de enquadramento solicitado, de 
acordo com o disposto no art. 31 da Resolução CEPE 32/17 e de acordo com a 
regulamentação vigente na CAPES. 
§3º A existência do currículo Lattes e do registro atualizado do pesquisador em grupo 
de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, bem como o compromisso 
do docente em prestar informações para o preenchimento do relatório anual CAPES/ 
Sucupira, são pré-requisitos para o ingresso e para a permanência no PPGCOM. 
§4º Para se credenciar como docente no Programa de pós-graduação em 
Comunicação da UFPR o candidato deverá ter produzido no quadriênio anterior o 
equivalente à produção acadêmica individual exigida pela Capes para qualificação 
do programa no sistema Capes no momento do pedido. 
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§ 5º O colegiado só analisará os pedidos de credenciamento após a confirmação da 
produção acadêmica, indicada no currículo Lattes do candidato e confirmada pela 
apresentação dos respectivos comprovantes. 
 
Art. 28 Qualquer membro do Colegiado do curso poderá encaminhar pedido, 
devidamente justificado, para que o Colegiado descredencie professores quando 
estes não atingirem os critérios de produtividade estabelecidos pelo Programa, não 
colaborarem prestando informações para o preenchimento do relatório anual CAPES 
ou não cumprirem com as suas obrigações junto ao Programa. O pedido de 
descredenciamento também poderá ser encaminhado individualmente por parte do 
professor interessado. 
 
Art. 29 Os docentes credenciados junto ao PPGCOM serão classificados nas 
seguintes categorias, segundo a Portaria 081/16 – CAPES: 
 
a) professores permanentes devem atender a todos os seguintes pré-requisitos:  
I - desenvolvimento de atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação;  
II - participação de projetos de pesquisa do PPG; 
III - orientação de alunos de mestrado ou doutorado do PPG, sendo devidamente 
credenciado como orientador pela instituição; 
 
b) professores colaboradores: Integram a categoria de colaboradores os demais 
membros do corpo docente do programa que não atendam aos requisitos para serem 
enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, incluídos os bolsistas 
de pós-doutorado, mas que participem de forma sistemática do desenvolvimento de 
projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de 
estudantes, independentemente de possuírem ou não vínculo com a instituição 
 
c) professores visitantes: Integram a categoria de visitantes os docentes ou 
pesquisadores com vínculo funcional-administrativo com outras instituições, 
brasileiras ou não, que sejam liberados, mediante acordo formal, das atividades 
correspondentes a tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo 
e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino 
no programa, permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de 
extensão. 
 
§1º O corpo docente do Programa deverá ser constituído de no mínimo setenta por 
cento (70%) de professores permanentes. 
§2º Excepcionalmente, o colegiado do programa poderá convidar profissionais que 
desempenhem atividades relacionadas à área de concentração e linhas de pesquisa 
para ministrarem seminários, aulas e palestras. 
 
Art. 30 Como parte do processo de auto-avaliação do Programa, a cada dois anos 
os docentes deverão passar por processo de recredenciamento mediante edital com 
a presença de avaliadores externos. 
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Seção 5 – Das Vagas discentes 
 
Art. 31 O número de vagas do curso será fixado pelo colegiado do programa, em 
função dos seguintes fatores: 
a) número e categoria de professores orientadores disponíveis nas áreas de 
concentração e linhas de pesquisa, observada a relação estabelecida pela área 
orientador/orientando; 
b) espaço físico e infraestrutura de pesquisa. 
 
Art. 32 As vagas ofertadas pelos cursos do PPGCOM serão divulgadas em edital 
público pela Coordenação do Curso, para cada processo seletivo. Neste edital 
constarão os prazos, os requisitos para inscrição, as datas dos exames de seleção 
e outras informações consideradas relevantes. 
§1º As vagas serão ofertadas pelas Linhas de Pesquisa e seu número será 
homologado pelo Colegiado. 
§2º Em caso de vagas remanescentes, poderá ser feita chamada complementar ou 
nova seleção, a critério do Colegiado do curso. 
§3º Em qualquer situação, as inscrições deverão permanecer abertas pelo prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias. 
§4º Caberá ao colegiado decidir sobre abertura de vagas especiais para alunos 
residentes em outros países ou em condições extraordinárias. 
 

§ 1º     Seção 6 – Da Seleção e Admissão 
 
Art. 33 Para admissão ao Programa, o aluno deverá satisfazer as exigências 
contidas no edital do processo seletivo, definido pelo Colegiado do Programa e 
divulgado pela sua Coordenação, sem prejuízo das exigências contidas na resolução 
32/17-CEPE. 
 
Art. 34 No ato de inscrição on-line na plataforma SIGA para o processo de seleção 
do mestrado e doutorado, o candidato deverá apresentar os documentos 
digitalizados seguindo o que for estabelecido no respectivo edital, de acordo com as 
normas gerais da UFPR, da PRPPG e do Colegiado do Programa. 
 
Art. 35 Para admissão no PPGCOM, o aluno deverá satisfazer às seguintes 
exigências: 
a) Ser graduado em curso superior reconhecido; 
b) Possuir título de mestre em curso reconhecido (para candidatos ao Doutorado); 
c) Ser selecionado mediante processo seletivo instituído pelo colegiado do 
programa e previsto neste Regimento; 
d) Demonstrar capacidade de compreender e interpretar um texto técnico ou 
científico em uma língua estrangeira, dentre inglês, francês, alemão ou espanhol, 
mediante teste de suficiência estabelecido na forma do Regimento Geral dos Cursos 
de Mestrado e Doutorado da UFPR, e das normas complementares estabelecidas 
pelo Art. 42 deste Regimento; 
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e) O candidato estrangeiro, além de cumprir os itens acima mencionados, deverá 
demonstrar suficiência em língua portuguesa. Este exame de suficiência será 
realizado pelo Departamento de Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas da UFPR, 
a pedido da coordenação do programa. 
f) Aceitar e cumprir o presente Regimento. 
 
Art. 36 Poderão inscrever-se como candidatos ao PPGCOM os portadores de curso 
superior devidamente reconhecido na forma da lei, ou aqueles que comprovarem 
que estarão graduados e/ou com título de mestrado (este último para candidatos ao 
Doutorado) até a data de matrícula no curso, tal como estabelecido pelo Edital de 
Seleção. 
 
Art. 37 A seleção dos candidatos será realizada por Comissão de docentes 
designada pelo Colegiado do PPGCOM, que procederá ao exame dos candidatos, 
seguindo normas e critérios estabelecidos por este Regimento. 
 
Art. 38 Para análise e avaliação dos candidatos inscritos, o colegiado do programa 
constituirá comissão examinadora composta por, no mínimo, 3 (três) membros 
efetivos e 1 (um) suplente dentre os integrantes do quadro de docentes do PPGCOM.  
 
Parágrafo único A Comissão de Seleção será responsável pela elaboração e 
correção da prova de seleção do mestrado. 
 
Art. 39 A Comissão de Seleção trabalhará sob a presidência do professor mais 
antigo que a integra e secretariada pelo mais novo no Programa, guardando absoluto 
sigilo sobre os procedimentos e as avaliações dos candidatos, que serão tornadas 
públicas apenas ao final do processo seletivo, de acordo com calendário divulgado 
previamente. 
 
Art. 40 O processo de avaliação adotado pelo Colegiado do Programa será 
informado no edital de seleção e seguirá as normas estabelecidas na Resolução 
CEPE 32/17. 
 
Art. 41 Cada processo de seleção obedecerá a um calendário específico, o qual será 
devidamente divulgado em edital. Este calendário será definido pela Comissão de 
Seleção de acordo com os seguintes critérios: 
a) O edital de abertura do processo seletivo será divulgado com pelo menos 60 
(sessenta) dias de antecedência do início das etapas e incluirá todo o calendário do 
processo de seleção; 
b) As inscrições terão o prazo de, pelo menos, um período de 30 (trinta) dias 
corridos; 
c) A bibliografia para a prova escrita será divulgada junto com o Edital de abertura 
do processo seletivo. 
 
Art. 42 O candidato terá o prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
sua admissão e matrícula no programa para apresentar comprovação de aprovação 
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no teste de suficiência em língua estrangeira no caso do Mestrado e para a segunda 
língua no caso do doutorado (inglês será obrigatório no ato da inscrição para a 
seleção de doutorado). O exame em 01 (um) idioma estrangeiro escolhido pelo 
candidato no Mestrado e segundo idioma no doutorado, será realizado através de 
teste de suficiência elaborado pelo Núcleo de concursos da UFPR ou Departamento 
de Letras Estrangeiras Modernas (universidades públicas ou privadas) seguindo o 
edital de processo seletivo de ingresso. Para os estrangeiros, também será realizado 
teste de suficiência em língua portuguesa pelo Departamento de Linguística, Letras 
Clássicas e Vernáculas. 
 

Seção 7 – Da Matrícula e Inscrição nas Disciplinas 
 

Art. 43 Os candidatos aprovados no processo de seleção deverão requerer suas 
matrículas no programa nos prazos fixados pelo Colegiado. 
§1º Por ocasião da primeira matrícula no Programa o candidato aprovado no 
processo seletivo deverá apresentar documento comprobatório de conclusão de 
curso de graduação, sem prejuízo de outros documentos exigidos pelo Programa, 
para a matrícula no Mestrado, e documento comprobatório de conclusão do curso 
de Mestrado, para a matrícula no Doutorado. 
§2º A não realização da matrícula no prazo importará na perda da vaga e na 
convocação de outro eventual candidato aprovado, obedecida a ordem de 
classificação; 
§3º Em caso de trancamento de matrícula, o aluno ficará sujeito ao currículo do 
Curso, vigente na ocasião da re-matrícula; 
 
Art. 44 O aluno matriculado deverá requerer inscrição em disciplinas de acordo com 
seu plano de estudos e com conhecimento do seu orientador, mediante 
preenchimento de formulário próprio no SIGA. 
 
Art. 45 O aluno poderá solicitar cancelamento de sua inscrição em uma ou mais 
disciplinas durante a primeira metade de sua programação, apresentando 
justificativa e concordância do professor orientador, seguindo o calendário 
disponibilizado no SIGA e por intermédio do qual deve ser realizado o procedimento. 
§1º Poderá haver, por recomendação ou com a concordância do professor 
orientador, substituição de disciplinas antes de transcorrido 1/5 (um quinto) da 
programação; 
§2º Caberá ao Colegiado do programa acatar ou não a justificativa para 
cancelamento e substituição de disciplinas. 
 
Art. 46 O aluno poderá requerer até 02 (dois) afastamentos do curso através de 
pedido de trancamento de matrícula, que deverá ter a concordância do orientador e 
ser aprovado pelo Colegiado à vista de motivo justo devidamente comprovado. 
§1º O aluno só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após ter concluído 
40 (quarenta) por cento dos créditos em disciplinas necessários para a integralização 
do curso; 
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§2º O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo para efeitos do 
prazo máximo para a titulação; 
§3º O período de trancamento de matrícula, somados os dois afastamentos, não 
poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias corridos; 
§4º No caso de aluno bolsista, o trancamento de matrícula implicará na imediata 
perda da bolsa, sem garantias de seu re-estabelecimento quando do retorno ao 
Curso. 
 
Art. 47 Poderão ser aceitas, a critério do Colegiado, inscrições de alunos oriundos 
de outros programas de pós-graduação em disciplinas do curso, desde que haja 
vaga na disciplina. Esses alunos ficarão submetidos ao mesmo processo de 
avaliação dos alunos regulares. 
 
Art. 48 Poderão ser admitidos alunos não regularmente matriculados no Curso de 
Mestrado e Doutorado em Comunicação ou em outros programas de pós-graduação 
stricto sensu na condição de aluno externo em disciplina isolada. 
§1º Serão abertas vagas apenas em disciplinas optativas; 
§2º As vagas serão divulgadas pela coordenação, mediante consulta aos 
professores responsáveis pelas respectivas disciplinas, sendo que estes aplicarão 
processos de seleção, cujos requisitos serão divulgados em um único edital a cada 
semestre. 
§3º O interessado em cursar disciplina isolada da pós-graduação deverá dirigir 
requerimento de matrícula à coordenação do Programa, conforme prazos e 
condições divulgados em edital próprio. 
§4° O número total de alunos matriculados em disciplinas isoladas será estabelecido 
semestralmente pelo Colegiado. 
§5º A aprovação em disciplinas isoladas, na qualidade de aluno externo, não 
assegura direito à obtenção de diploma de pós-graduação. 
§6º Ficará a critério do Colegiado conceder equivalência das disciplinas isoladas 
cursadas pelos alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
em outros Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, limitado a 8 
(oito) créditos em optativas ou equivalência de disciplinas obrigatórias já cursadas 
no mestrado (no caso do doutorado). 
 

Seção 8 – Do Professor Orientador e Comitê de Orientação 
 
Art. 49 O aluno deverá ter a supervisão de um professor orientador, o qual deverá 
fazer parte do corpo docente de PPGCOM e da linha de pesquisa na qual o aluno 
estiver inserido. 
§1º A critério do Colegiado do PPGCOM e havendo interesse do orientador e/ou do 
orientando, poderá ser instituído um comitê de orientação ou comitê científico; 
§2º A atividade de co-orientação será reconhecida pela Coordenação do PPGCOM, 
desde que o nome do co-orientador seja indicado formalmente pelo orientador ao 
Colegiado através de ofício. 
§3º Da mesma forma, professores permanentes do PPGCOM podem atuar como co-
orientadores em outras instituições, desde que com aprovação do colegiado. 
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§4º O Colegiado poderá homologar a indicação de co-orientador ou determinar a 
substituição do orientador, além de substituir membros do comitê de orientação; 
§5º Fica resguardada a possibilidade de mudança de linha de pesquisa por parte do 
aluno, desde que solicitada e justificada através de ofício do orientador ao Colegiado; 
§6º Fica resguardada a possibilidade de mudança de orientador, desde que 
devidamente justificada e homologada pelo Colegiado. 
§7º Casos omissos serão decididos pelo Colegiado do PPGCOM. 
 
Art. 50 Os orientadores e os membros do comitê de orientação deverão ser 
portadores do grau de doutor ou equivalente e suas indicações deverão ser 
aprovadas pelo Colegiado do programa. 
 
Art. 51 Compete ao professor orientador ou ao comitê de orientação: 
I - Supervisionar o aluno na organização do seu plano de estudos e na preparação 
do seu projeto de dissertação e de tese; 
II - Assistir ao aluno em sua formação; 
III - Determinar ao aluno, se necessário, a realização de cursos, atividades ou 
estágios específicos que forem julgados indispensáveis à sua formação profissional, 
bem como à titulação almejada, podendo ter direito a créditos; 
IV - Assistir o aluno na elaboração da dissertação e da tese; 
V - Promover a integração do aluno em projeto de pesquisa no curso;  
VI  - Presidir a Banca Examinadora de defesa de Dissertação e Tese; 
VII - Recomendar ao Colegiado o desligamento do aluno, quando motivado por 
insuficiência de desempenho acadêmico; 
 

Seção 9 – Do Aproveitamento e Prazos 
 
Art. 52 Os Cursos de Mestrado e Doutorado em Comunicação obedecerão ao 
regime de créditos, sendo a unidade de crédito equivalente a 15 horas de aulas 
teóricas ou práticas, prevista para a realização das disciplinas. 
 
Art. 53 Nas disciplinas, o aproveitamento dos alunos será avaliado por meio de 
provas e trabalhos acadêmicos definidos pelo professor ministrante e será expresso 
de acordo com os seguintes conceitos para aprovação e efeito acadêmico: 
A = Excelente = 9,0 a 10,0  
B = Bom = 8,0 a 8,9 
C = Regular = 7,0 a 7,9 
D = Insuficiente = zero a 6,9 
§1º Será considerado aprovado nas disciplinas o aluno que lograr os conceitos A, B 
ou C; 
§2º O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados da entrega da conclusão da disciplina, para comunicar os conceitos obtidos 
pelos alunos, sob pena de instauração de processo disciplinar; 
§3º Todos os conceitos e notas obtidos pelo aluno deverão constar do histórico 
escolar. 
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§4º O aluno poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 10 (dez) dias corridos 
após a publicação dos resultados; 
§5º O aluno bolsista que for reprovado em disciplina ou que obtiver dois conceitos C 
num mesmo semestre perderá a bolsa de estudos. 
 
Art. 54 O aluno poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar, desde que 
em disciplinas não obrigatórias. Se o limite indicado for ultrapassado, sua matrícula 
no curso estará automaticamente cancelada. 
 
Art. 55 A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75 (setenta e cinco) por 
cento, sendo que o aluno não poderá ter reprovado por faltas em mais de duas 
disciplinas. 
 
Parágrafo único Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno estará reprovado 
na disciplina. Para efeito do disposto no artigo anterior, será atribuído conceito D à 
disciplina. 
 
Art. 56 Os prazos mínimos de duração dos cursos não podem ser inferiores a 1 (um) 
ano, no Mestrado e 2 (dois) anos, no Doutorado. 
 
Art. 57 O prazo máximo de duração do Curso de Mestrado, incluída a elaboração e 
defesa da dissertação, não deverá exceder 24 (vinte e quatro) meses. O prazo 
máximo de duração do Curso de Doutorado, incluída elaboração e defesa da tese, 
não deverá exceder 48 (quarenta e oito) meses. Estes prazos não incluem o período 
relativo a eventuais trancamentos. 
§1º O prazo para a conclusão do curso poderá ser prorrogado pelo Colegiado por, 
no máximo, 6 (seis) meses, à vista de justificativa apresentada pelo aluno e aprovada 
pelo orientador ou comitê orientador (orientador e co-orientador). 
§2º A prorrogação mencionada no parágrafo anterior não poderá ser aplicada nos 
casos de alunos que tiveram suas matrículas trancadas nos termos do art. 44 deste 
Regimento. 
§3º O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no 
desligamento do aluno, por ato do Colegiado. 
§4º O Colegiado pode, em casos excepcionais, decidir pela redução destes prazos 
mínimos, baseando-se na análise de solicitação, contendo justificativa detalhada. 
 
Art. 58 Os desligamentos serão considerados medidas extremas que só poderão ser 
adotadas pelo Colegiado depois de esgotadas as possibilidades de superação dos 
problemas enfrentados no desenvolvimento dos projetos e/ou na relação 
orientando/orientador. 
§1º A decisão do desligamento deverá ser comunicada formalmente ao estudante e 
ao orientador através de correspondência datada e assinada pelo coordenador do 
programa; 
§2º O estudante e o orientador deverão registrar ciência da decisão de desligamento 
em documento datado, valendo para os fins o AR de carta enviada pelo correio, com 
detalhamento do documento enviado. 
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Seção 10 – Do Projeto, Dissertação e Tese 

 
Art. 59 A Dissertação de Mestrado ou a Tese de Doutorado será um trabalho escrito 
sobre tema de projeto registrado na Secretaria do PPGCOM e aprovado pelo 
professor orientador e, posteriormente, em Exame de Qualificação homologado pelo 
Colegiado do Programa. 
 
Parágrafo único O projeto deverá especificar o título, os objetivos, as justificativas, 
a revisão de literatura, a metodologia, o cronograma e a exequibilidade; 
 
Art. 60 O texto de qualificação do mestrado, que atesta que o aluno se encontra apto 
para seguir na elaboração de sua dissertação de mestrado deverá ser apresentado 
para defesa até o 18º mês contados a partir da matrícula. Caso não seja aprovado, 
o aluno não receberá a ata de qualificação e deverá ser submetido a novo processo 
de avaliação. 
§1º Para candidatar-se ao Exame de Qualificação no mestrado, o aluno deverá ter 
cumprido todos os créditos obrigatórios.  
§2º Em caso de reprovação no Exame de Qualificação o aluno deverá submeter-se 
a um novo e último exame, no prazo máximo de sessenta (60) dias; 
§3º A Comissão Julgadora do Exame de Qualificação será constituída por três (03) 
professores e um (01) suplente devidamente qualificados, sendo um 
necessariamente o professor orientador, na qualidade de Presidente, um professor 
do Programa e um professor externo ao programa, membro de Programa de Pós-
Graduação. 
§4º A composição da banca deverá ser submetida à apreciação e aprovação do 
Colegiado do Programa. 
 
Art. 61 O texto de qualificação do doutorado, que atesta que o aluno se encontra 
apto para seguir na elaboração de sua tese de doutorado deverá ser apresentado 
para defesa até o 36º mês contados a partir da matrícula. Caso não seja aprovado, 
o aluno não receberá a ata de qualificação e deverá ser submetido a novo processo 
de avaliação. 
§1º Para candidatar-se ao Exame de Qualificação no doutorado, o aluno deverá ter 
cumprido todos os créditos em disciplinas obrigatórias. 
§2º Em caso de reprovação no Exame de Qualificação o aluno deverá submeter-se 
a um novo e último exame, no prazo máximo de sessenta (60) dias; 
§3º A Comissão Julgadora será constituída por pelo menos três (03) professores e 
um (01) suplente devidamente qualificados, sendo um necessariamente o professor 
orientador, na qualidade de Presidente, um professor do Programa e um professor 
externo ao programa, membro de Programa de Pós-Graduação. 
§4º A composição da banca deverá ser submetida à apreciação e aprovação do 
colegiado do Programa. 
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Art. 62 Concluída a dissertação ou tese, o professor orientador ou o comitê de 
orientação deverá agendar, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, via 
SIGA, a data para a defesa e composição da banca, para aprovação do Colegiado. 
§1º As dissertações e teses deverão ser apresentadas de acordo com as normas 
técnicas definidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR; 
§2º As dissertações e as teses devem ser redigidas em português com resumo e 
título, preferencialmente, também em inglês, para fins de divulgação. A critério do 
Colegiado poderão ser aceitas dissertações e teses redigidas em idiomas 
estrangeiros devendo estas, contudo, incluir ao início do volume substancial resumo 
em língua vernácula, que evidencie os objetivos da obra, os métodos utilizados no 
seu desenvolvimento, o núcleo da mesma e as conclusões obtidas, destacando o 
que é apresentado em cada capítulo redigido. 
 
Art. 63 Cada um dos membros cujos nomes tenham sido referendados pelo 
Colegiado para a composição das bancas de defesa deverá receber do orientador 
ou do pós-graduando, pelo menos 15 (quinze) dias antes da data da defesa, um 
exemplar impresso e/ou digital (conforme estabelecido pelo orientador e cada um 
dos avaliadores) da dissertação ou da tese, que será utilizado para a avaliação pela 
banca. 
 
Art. 64 A sessão pública de defesa de dissertação ou de tese consistirá na 
apresentação do trabalho pelo candidato, seguida da arguição pela banca 
examinadora, garantindo-se tempo suficiente para a apresentação e as respostas do 
candidato. 
§1º O Colegiado do Programa detalhará, nas normas internas, os procedimentos a 
serem adotados durante a sessão pública de defesa. 
§2º A defesa poderá ser realizada à distância, por meio de web-conferência ou 
videoconferência por parte de um examinador externo, no caso do mestrado, e de 2 
(dois) examinadores externos, no caso do doutorado. 
§3º A defesa poderá ser realizada em regime fechado, contando apenas com a 
presença da banca examinadora e do pós-graduando, nos casos autorizados pelo 
Colegiado do Programa, desde que seja comprovada a necessidade de sigilo relativo 
à propriedade intelectual por meio da apresentação de depósito ou registro de 
patente vinculado ao trabalho de dissertação ou tese. 
 
Art. 65 A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca 
examinadora, o aluno terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entregar, à 
secretaria do Programa, a cópia digital definitiva do trabalho. 
§1º O aluno, com a supervisão do orientador ou do comitê de orientação, deverá 
incorporar na versão final as modificações exigidas e no prazo determinado pela 
banca examinadora. 
 

Seção 11 – Da Banca Examinadora 
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Art. 66 A banca examinadora de mestrado será composta por, no mínimo, 3 (três) 
examinadores titulares e 1 (um) suplente; a de doutorado, por, no mínimo, 5 (cinco) 
examinadores titulares e 1 (um) suplente. 
§1º Todos os examinadores deverão apresentar titulação de doutor ou equivalente. 
§2º Pelo menos 1 (um) dos integrantes da banca examinadora de mestrado não 
poderá pertencer ao quadro docente do Programa. 
§3º Pelo menos 2 (dois) integrantes da banca examinadora de doutorado não 
poderão pertencer ao quadro docente do Programa e no mínimo 1 (um) deles deverá 
ser proveniente de outra instituição de ensino superior ou de pesquisa, membro de 
Programa de Pós-Graduação. 
§4º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os docentes aposentados pela 
UFPR, os quais atuaram no Programa em questão, serão considerados do quadro 
docente do Programa na condição de professores ativos, salvo se os mesmos 
estiverem formalmente vinculados a outra instituição de ensino superior ou de 
pesquisa. 
§5º O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca examinadora, 
podendo ser substituído nesta posição pelo co-orientador, por membro do comitê de 
orientação ou por representante designado pelo Colegiado do Programa. 
 
Art. 67 Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese considerando o conteúdo, 
a forma, a redação, a apresentação e a defesa do trabalho, decidindo pela 
aprovação, ou reprovação, do trabalho de conclusão do aluno. 
 
Parágrafo único A ata da sessão pública da defesa de dissertação ou tese indicará 
apenas a condição de aprovado ou reprovado. 
 

Seção 12 – Da Concessão de Bolsas e Comissão de Gerência 
 
Art. 68 A cada ano será designada pelo Colegiado uma Comissão de Gerência de 
Bolsas, composta por, no mínimo, quatro membros: o Coordenador do Programa, 
dois professores do quadro permanente do Programa e um representante discente 
pertencente ao Colegiado do Programa.  
 
Parágrafo único Os membros docentes da comissão terão mandato de 01 (um) ano, 
podendo ter uma recondução imediata; 
 
Art. 69 A Comissão, mediante edital, elaborará os critérios para a distribuição das 
bolsas e acompanhará as atividades dos alunos bolsistas durante a vigência da 
mesma e julgará as situações de pendência, se necessário, recorrendo ao 
Colegiado. 
 
Art. 70 Para concessão de bolsa de estudo a alunos do PPGCOM, será exigido o 
cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e da comissão de bolsas do 
programa, que não permitem o acúmulo de bolsa. 
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Art. 71 O bolsista poderá solicitar afastamento de suas atividades no curso para 
desenvolvimento de pesquisa ou programa acadêmico em outra instituição. 
 
Parágrafo único O afastamento do curso deverá ser justificado mediante plano de 
trabalho, aquiescência do professor orientador ou do comitê de orientação e parecer 
final do colegiado do programa. 
 
Art. 72 A reprovação em qualquer disciplina, por conceito ou frequência insuficiente, 
determinará o cancelamento da bolsa. 
 
Art. 73 O desenvolvimento de atividade profissional remunerada pelo estudante 
bolsista só será permitido nos casos autorizados pelas agências de fomento, com o 
aval do Colegiado do Programa. 
 

Seção 13 – Dos Recursos Financeiros 
 
Art. 74 A aplicação dos recursos destinados ao programa será definida pelo 
Colegiado ou por comissão por este indicada, da qual participarão representantes 
das diferentes áreas de concentração e/ou linhas de pesquisa e representantes 
discentes. 
 
Parágrafo único A estratégia de aplicação de recursos deverá ser comunicada 
anualmente à PRPPG e divulgada a todos os professores credenciados do programa 
pelo seu coordenador. 
 
Art. 75 Cabe ao coordenador do programa apresentar à PRPPG as necessidades 
de recursos financeiros do programa. 
 

Capítulo IV – Da Titulação, Diplomas e Certificados 
 
Art. 76 Para obtenção do grau de mestre, o aluno deverá ter cumprido, no prazo 
permitido, as seguintes exigências, além daquelas já estipuladas nas outras seções 
deste regimento: 
I - Prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses) para o desenvolvimento, conclusão 
e defesa da dissertação; 
II - Obtenção de no mínimo 20 (vinte) créditos em disciplinas;  
III III - Aprovação de sua dissertação (para o caso de Mestrado); 
IV - Comprovação das atividades complementares conforme norma interna própria; 
V - Aprovação em exame de qualificação; 
VI - Comprovação de suficiência em língua estrangeira moderna, conforme 
normativa do PPGCOM, da UFPR e CAPES. 
 
Art. 77 Para obtenção do grau de doutor, o aluno deverá ter cumprido, no prazo 
permitido, as seguintes exigências, além daquelas já estipuladas nas outras seções 
deste regimento: 



 

 

       
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Artes, Comunicação e Design 
Departamento de Comunicação Social 

 Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

 

 

I - Prazo máximo de 48 (quarenta e oito meses) para o desenvolvimento, conclusão 
e defesa da tese; 
II - Obtenção de no mínimo 32 (trinta e dois) créditos (somando-se disciplinas 
obrigatórias, optativas e estágio de docência) de acordo com o estabelecido pelas 
normas internas do Programa; 
III - Aprovação em Exame de Qualificação;  
IV - Aprovação na Defesa de Tese; 
V - Comprovação das atividades complementares conforme norma interna própria; 
VI - Comprovação de suficiência em língua estrangeira moderna, conforme 
normativa do PPGCOM, da UFPR e CAPES. 
 
Art. 78 Para a expedição de diploma de mestre e de doutor, após cumpridas as 
exigências regimentais, a secretaria do programa remeterá à PRPPG os seguintes 
documentos exigidos pelo Serviço de Registro de Diplomas: 
I - ofício da coordenação de curso, assinado pelo coordenador ou vice coordenador, 
encaminhando o processo solicitando a expedição do diploma; 
II - histórico escolar do aluno; 
III - recibo de depósito legal da cópia eletrônica da dissertação e ou da tese na 
Biblioteca Central da UFPR; 
IV - declaração da Biblioteca Central de não ter obras do acervo com atraso para a 
devolução; 
V - cópia da declaração de suficiência em língua estrangeira; 
VI - cópia de declaração de proficiência em língua portuguesa, se estrangeiro de 
países de língua não-portuguesa; 
VII - cópia frente e verso, autenticadas pela Secretaria da Coordenação do PPG do 
diploma de graduação e / ou diploma de mestre; 
VIII - cópia autenticada pela Secretaria da Coordenação do PPG da certidão de 
nascimento e/ou casamento e/ou averbação de separação ou divórcio do titulado (a); 
XIX - cópia frente e verso, autenticadas pela Secretaria da Coordenação do PPG da 
carteira/cédula de identidade civil ou cédula de identidade de estrangeiro, desde que 
dentro da validade e que seja possível identificar o órgão expedidor; e 
XII - cópia da ata de defesa da dissertação ou tese. 
 
Art. 79 Cumpridas todas as formalidades necessárias à obtenção dos títulos de 
Mestre e Doutor, a Secretaria do programa encaminhará à instância competente a 
documentação exigida, na forma da legislação vigente para a emissão dos diplomas. 
 

Capítulo V – Das Disposições Gerais e Transitórias 
 
Art. 80 As decisões do Colegiado do PPGCOM são suscetíveis de recurso ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR. 
 
Art. 81 Os recursos referentes a qualquer processo de seleção de ingresso no 
programa, assunto administrativo ou estudantil deverá obedecer a prazos definidos 
em edital e/ou pelo Colegiado do programa. 
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Parágrafo único Todos os recursos deverão ser encaminhados ao coordenador do 
programa em formulário próprio e protocolado na secretaria do programa. 
 
Art. 82 As atividades do PPGCom serão regidas por este Regimento, pelo Estatuto 
e Regimento Geral da UFPR, pelo Regimento Geral dos Cursos de Mestrado e 
Doutorado da UFPR, pelas normas e resoluções do CEPE, pelos termos de 
Convênios ou Acordos específicos que venham a ser assinados com entidades 
públicas ou privadas, financiadoras de projetos e pela legislação federal em vigor. 
 
Art. 83 Os casos omissos, conflitantes e não previstos deverão ser encaminhados 
ao Colegiado do PPGCOM que deverá decidir conforme o princípio geral do Art. 80 
deste Regimento. 
 
Art. 84 Este regimento poderá ser revisto por petição formal de 2/3 de membros do 
colegiado do PPGCOM encaminhada ao coordenador do programa, que deverá 
proceder à convocatória extraordinária para discutir, revisar e reformar o Regimento, 
quando for o caso. 
 
Art. 85 Este Regimento Interno do PPGCOM entrará em vigor a partir de sua 
aprovação pelo Colegiado do Programa, ficando automaticamente anuladas todas 
as normas internas do Programa anteriores a ele. 
 
 
Curitiba, ___ de março de 2020. 
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