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Norma interna 001/2021 – PPGCOM/UFPR 
Requisitos para qualificação e defesa de mestrado e doutorado 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando:  
- A Resolução 32/17–CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos 
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do 
Paraná; 
- O Regimento do PPGCOM e 
- As normas internas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal do Paraná 
 

RESOLVE:  
 
Estabelecer requisitos a serem cumpridos pelos discentes do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação para qualificação e defesa de mestrado e doutorado. 
 

Art. 1º - Para a marcação das qualificações e defesas, que são aprovadas pela 
coordenação do PPGCOM, devem ser preenchidos no SIGA os espaços nos quais o 
orientador indica o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta norma. Caso o 
docente não preencha os campos devidamente, a marcação da defesa ou qualificação 
é posta em diligência para que o preenchimento adequado seja realizado. 
 
Art. 2º - Para a qualificação de mestrado fica instituído o seguinte requisito para a 
marcação da qualificação: a comprovação de submissão de artigo em revistas 
qualificadas na área da Comunicação e Informação (A1-B2) – de preferência em 
coautoria com o orientador – ou publicação de livro/capítulo de livro (o artigo 6º define 
os critérios para livros) ou publicação de paper em anais de eventos com ISSN/ISBN.  
 
Art. 3º - Para a defesa de mestrado fica instituído o seguinte requisito para a marcação 
da qualificação: a comprovação de submissão de artigo em revistas qualificadas na 
área da Comunicação e Informação (A1-B2) – de preferência em coautoria com o 
orientador – ou publicação de livro/capítulo de livro (o artigo 6º define os critérios para 
livros) ou publicação de paper em anais de eventos com ISSN/ISBN. 
 
Art. 4º - Para a qualificação de doutorado fica instituído o seguinte requisito para a 
marcação da qualificação: a comprovação de submissão de artigo em revistas 
qualificadas na área da Comunicação e Informação (A1-B2) – de preferência em 
coautoria com o orientador – ou publicação de livro/capítulo de livro (o artigo 6º define 
os critérios para livros).  
 
Art. 5º - Para a defesa de doutorado fica instituído o seguinte requisito para a 
marcação da qualificação: aceite ou publicação de artigo em revistas qualificadas na 
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área da Comunicação e Informação (A1-B2) – de preferência em coautoria com o 
orientador – ou publicação de livro/capítulo de livro (o artigo 6º define os critérios para 
livros).  
  
Art. 6º - No caso de livros e capítulos, serão considerados aqueles publicados por 
editoras universitárias, editoras comerciais nacionais e internacionais. No caso de 
editoras comerciais serão aceitas desde que tenham tradição na área da 
Comunicação e Informação e apresentem conselho editorial. Além disso, ainda no 
caso de publicações por editoras comerciais, a obra deve apresentar pelo menos um 
dos seguintes itens: financiamento de agência de fomento, revisão por pares ou ser 
parte de uma coleção.  
 
Art. 7º - Os requisitos apresentados para a qualificação não devem ser repetidos na 
apresentação para a defesa. A única exceção é para a submissão de artigo que pode 
ser usada na qualificação e, caso o texto seja publicado, pode ser citado na defesa 
como publicação. 
 
Art. 8º - Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGCOM.  
 


