
 

REGIMENTO INTERNO 
 

Normas Internas do  Programa de Pós- graduação 
em Geografia –  Mestrado e  Doutorado, 
complementares à   Resolução  62/03  CEPE,  que 
estabelece  o Regimento  Geral dos Programa  de Pós- 
graduação  Stricto Sensu,  da Universidade  Federal do 
Paraná. 

 
 
 
 
 

Art. 1.º  O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu  - Mestrado e Doutorado em Geografia da 
Universidade Federal do Paraná, tem por objetivos: 

 
a) Aprofundar a formação teórico-prática de estudantes, professores, pesquisadores e técnicos 
no campo do conhecimento geográfico e áreas afins; 

 
b) Preparar e capacitar pesquisadores e profissionais para a investigação e o desenvolvimento 
de atividades nas esferas da produção do espaço geográfico, do planejamento e gestão urbano- 
regional, do ordenamento e zoneamento territorial e ecológico-ambiental, da utilização racional 
dos recursos naturais e da proteção e gestão do ambiente; 

 
c) Desenvolver a analise critica dos pós-graduandos na apreensão das relações estabelecidas 
entre os homens e entre estes e a natureza, através das formas de apropriação social desta; 

 
d) Formar mestres e doutores especializados para atuarem, com qualidade, na promoção do 
ensino e da aplicação da ciência geográfica. 

 
Art. 2.º - Serão aceitos como mestrandos os candidatos portadores de diploma de nível superior 
em Geografia ou áreas afins, após aprovação em processo seletivo. 

 
Art. 3.º - Serão aceitos como doutorandos os candidatos portadores de diploma de mestre em 
Geografia ou áreas afins, após aprovação em processo seletivo. 

 
§ 1.º  Excepcionalmente e a critério do Colegiado, serão aceitos para o doutorado candidatos 
não portadores do título de Mestre, desde que comprovem, mediante apresentação de Memorial 
documentado, amplo domínio e produção na área de conhecimento do Curso. 

 
Art. 4º - O Colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa do curso e 
terá sua constituição prevista em normas internas, com a participação: 

 
a) do Coordenador, que é seu presidente; 
b) do vice-Coordenador; 
c) de um representante  de cada linha de pesquisa,  escolhido  por seus pares  dentre  os 

professores credenciados do curso, e pelo corpo discente, aplicada a proporcionalidade das 
categorias votantes prevista em regimento da UFPR; 

d) de representantes discentes do mestrado e do doutorado, em número equivalente a 1/5 do 
total dos membros do colegiado, eleitos pelos alunos matriculados no curso. 



 
Art. 5º   - O Colegiado  do Curso  se reunirá  ordinariamente  a cada dois meses,  segundo 
calendário   definido pelo Colegiado   e,  extraordinariamente,    mediante convocação   do 
Coordenador encaminhada com antecedência mínima de 48 horas, ou a pedido escrito de 1/3 de 
seus membros. 

 
Art. 6º - O Programa de pós-graduação stricto senso - Mestrado e Doutorado em Geografia está 
ligado à área do conhecimento do CNPq 7.06.00.00-7 - GEOGRAFIA, envolvendo as seguintes sub- 
áreas: 7.06.01.00-3 - GEOGRAFIA HUMANA, 7.06.02.00-0 - GEOGRAFIA REGIONAL e 1.07.05.00- 
7 - GEOGRAFIA  FISICA,  sendo  que encontra-se  estruturado  em uma  área  de concentração: 
ESPAÇO , SOCIEDADE E AMBIENTE. 

 
Art. 7º - As linhas de pesquisa em desenvolvimento atualmente no Departamento de Geografia e 
que se ligam aos Cursos de Mestrado e Doutorado em Geografia são: 

 
A) PAISAGEM E ANALISE AMBIENTAL; 

 
B) PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO-REGIONAL; 

C) TERRITÓRIO, CULTURA E REPRESENTAÇÃO. 

Art. 8º – O currículo do Programa de Mestrado e Doutorado em Geografia deverá integralizar no 
mínimo 18 (dezoito) créditos em disciplinas e o de Doutorado deverá integralizar no mínimo 36 
(trinta e seis) créditos em disciplinas. 

 
Art. 9º - O Programa de Pós Graduação Mestrado e Doutorado em Geografia compõe-se de 
disciplinas de caráter obrigatório e de caráter optativo, e são de domínio específico ligadas à 
área de concentração e às linhas de pesquisa do curso. 

 
§ 1.º - Somente a disciplina Elementos de Epistemologia é de caráter obrigatório e deverá ser 
cursada por pós-graduandos titulados em outras áreas do conhecimento, ou por graduados em 
geografia cuja titulação tenha acontecido em período superior a 05 (cinco) anos do ingresso no 
PPGeografia; para os demais alunos ela se constitui em disciplina de caráter optativo. 

 
§ 2º – A critério do colegiado do programa, disciplinas isoladas de pós-graduação cursadas em 
programas da UFPR poderão ser aproveitadas pelo aluno, limitadas a 50% do total dos créditos 
oferecidos no curso. (Res. CEPE 07/04) 

 
§ 3.º  - Nos casos  de doutorado-sanduíche,  caberá  ao Colegiado  de curso  convalidar  as 
disciplinas feitas em outra instituição e determinar os ajustes que julgar necessários. 

 
Art. 10º - O credenciamento, o descredenciamento e o recredenciamento de professores do 
curso, que será feito a cada dois anos, deverá ser aprovado pelo colegiado, de acordo com os 
seguintes critérios: 

 
a)  curriculo lattes atualizado; 

 
b)  participação em Grupo de Pesquisa reconhecido pelo CNPq; 

 
c)  preenchimento anual e completo do Coletinha, instrumento particular de coleta de dados do 

Programa de Pós-graduação em Geografia, visando subsidiar o preenchimento do relatório 
anual DATACAPES; 



 
d)  produção intelectual compatível com as demandas da pós graduação, compreendida como 2 

(dois) dos seguintes tipos de publicação por ano: artigo em revista (padrão Qualis e/ou 
indexada da área de Geografia ou afins); ou capítulo de livro; ou livro (texto integral) ou 
trabalho  completo  publicado  em Anais  de evento  de reconhecida  relevância  na área, 
nacional e/ou internacional; 

 
e)  Coordenação  ou participação  em projeto de pesquisa   cadastrado   e  atualizado  na 

Universidade Federal do Paraná (Sistema Thalles) e em efetivo desenvolvimento; 
 

f)   Oferta de disciplina atendendo as demandas do colegiado de Curso; 
 

g)  Orientação de dissertação de mestrado e/ou tese de doutorado concluída; 
 

h)  Coordenação de no mínimo 1 (um) projeto de pesquisa financiado no interstício de 5 (cinco) 
anos. 

 
Art. 11º - No ato de inscrição para o processo de seleção do Programa de Pós Graduação em 
Geografia - Mestrado e Doutorado, o candidato  deverá apresentar  à secretaria do curso os 
seguintes documentos: 
a) requerimento de inscrição; 
b) cópia  do diploma  de graduação  ou declaração  de estar  cursando  o último  período  do 
Programa de graduação para o candidato ao Mestrado, cópia do Diploma de Mestrado para o 
candidato ao Doutorado ou diploma de graduação e Memorial documentado para o candidato ao 
Doutorado não portador do título de Mestre; 
c) histórico escolar do Programa de graduação para o candidato ao Mestrado e do histórico do 
Mestrado para o candidato ao Doutorado; 
d) 1 (uma) foto 3x4 recente; 
e) uma via impressa  do curriculum  vitae gerado  a partir da Plataforma  Lattes  (CNPq)  e 
documentado; 
f) projeto de pesquisa, conforme definido no edital do processo de seleção do curso; 
g) duas cartas de apresentação de docentes ou pesquisadores em áreas de conhecimento ou 
afins ao curso; 
h) documentos  pessoais:  cópia da carteira  de identidade,  CPF e fotocópia  da folha de 
identificação do passaporte e do visto de permanência no país quando estrangeiro. 
i) Certificado de aprovação em exame de suficiência em Língua Estrangeira. 

 
Art. 12º - Para  admissão  no curso, o candidato deverá ser selecionado  mediante  processo 
instituído pelo Colegiado do Curso, constando das seguintes etapas; 
a)  prova escrita de conteúdos específicos – eliminatória - somente para o nível de mestrado; 
b)  Avaliação  e/ou Defesa  do Projeto  e/ou Entrevista  com a Comissão  de Seleção  e/ou 

Orientador  indicado  no formulário  de inscrição,  versando  sobre  o projeto  apresentado, 
curriculum e carta de recomendação - eliminatória; 

c)  Prova de suficiência em língua estrangeira, eliminatória; 
 

§ 1º ao processo seletivo não caberá vistas de prova escrita, nem recurso de qualquer natureza. 
§ 2º  Qualquer  informação  acerca  do processo  seletivo  somente  terá valor legal quando 
decorrente  de Edital  afixado  no mural  da Secretaria  do Programa  de Pós-graduação  em 
Geografia. 



 
Art. 13º - O exame de suficiência em Língua Estrangeira deverá ser realizado antes do processo 
de seleção para ingresso e terá caráter eliminatório. 

 
§ 1º - As línguas estrangeiras aceitas para ingresso no PPGeografia são: inglês e francês para o 
nível de Mestrado e para o nível de Doutorado duas dentre as seguintes: inglês, francês, alemão, 
espanhol e italiano, cujo domínio instrumental constitui exigência para admissão ao curso. 

 
§ 2º - Para o Exame de Suficiência em Língua Estrangeira serão aceitos certificados expedidos 
pelas seguintes instituições: 

 
-    Certificado  de aprovação  em teste  realizado  pelo DELEM – Departamento de Línguas 

Estrangeiras Modernas da UFPR; 
 

-  Certificado ou Declaração de aprovação em teste realizado  por Instituições Públicas de 
Ensino Superior devidamente  regularizadas  no Sistema  de Ensino  do Ministério da 
Educação do Brasil; 

 
-  Certificado ou Declaração de Aprovação do Test of English as Foreign Language – TOEFL, 

ou International English Language Test – IELTS, ou de outro teste que comprove suficiência 
de compreensão de texto em língua inglesa expedido pela Sociedade Brasileira de Cultura 
Inglesa ou pelo Centro Cultural Brasil Estados Unidos de Curitiba; 

 
-  Certificado ou Declaração de Aprovação em teste que comprove suficiência de compreensão 

de texto em língua francesa expedido pela Aliança Francesa; 
 

-  Certificado ou Declaração de Aprovação em teste que comprove suficiência de compreensão 
de texto em língua alemã expedido pelo Instituto Goethe; 

 
-  Certificado ou Declaração de Aprovação em teste que comprove suficiência de compreensão 

de texto em língua espanhola  expedido pelo Instituto Cervantes ou pelo Centro de Cultura 
Brasil-Espanha; 

 
-  Certificado ou Declaração de Aprovação em teste que comprove suficiência de compreensão 

de texto em língua italiana expedido pelo Instituto Italiano de Cultura. 
 
 
 

Art. 14º - O colegiado do curso, poderá aceitar transferência de alunos de outros cursos de 
mestrado e doutorado similares, desde que o aluno já tenha sido aprovado na prova de línguas e 
sua permanência  não comprometa  o prazo máximo  de conclusão  de curso fixado  pela 
Resolução 62/03 CEPE. 

 
Art. 15º – Será realizado anualmente o Seminário de Pós-graduação em Geografia. 

 
§ 1º A participação no Seminário é obrigatória para os alunos ingressantes, devendo os mesmos 
apresentar seus projetos de pesquisa; 

 
§ 2º Os alunos regulares, excluídos os ingressantes, deverão apresentar Comunicação Oral e/ou 
Painéis de suas pesquisas em andamento, de acordo com a Programação do Evento; 



 
§ 3º Aos participantes  com mais de 75% de freqüência, poderá ser atribuído até 02 (dois) 
créditos em Outras Atividades. 

 
Art. 16º - O aluno poderá requerer até 02 (dois) afastamentos do curso através de pedido de 
trancamento de sua matrícula, decorrente de motivo de saúde ou gravidez, que deverá ter a 
concordância do orientador e ser aprovado pelo Colegiado. 

 
§ 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, 
salvo no caso de licença maternidade. 

 
Art. 17º - O prazo máximo de duração do Programa de Mestrado e Doutorado não deverá 
exceder a 24 (vinte e quatro) meses e o do doutorado a 48 (quarenta e oito) meses, incluídas a 
elaboração e defesa da dissertação ou da tese. 

 
§ 1º - Os alunos transferidos, de acordo com a Res. 62/03 CEPE, terão seu tempo contado a 
partir do ingresso em seu Programa de origem. 

 
§ 2º - O prazo para a conclusão dos cursos de mestrado e doutorado poderá ser prorrogado pelo 
Colegiado por, no máximo, 06 (seis) meses, à vista de justificativa  apresentada  pelo aluno, 
aprovada pelo orientador e submetida ao Colegiado do Curso, acompanhada de material que 
comprove o andamento da dissertação ou da tese e a necessidade de prorrogação. 

 
§ 3º - A prorrogação mencionada no parágrafo anterior não poderá ser aplicada nos casos de 
alunos que tiveram suas matrículas trancadas. 

 
§ 4º - O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no desligamento 
do aluno, por ato do Colegiado. 

 
Art. 18º - O projeto de dissertação ou tese, uma vez aprovado pelo orientador ou comitê de 
orientação, deverá ser homologado pelo Colegiado do Curso. 

 
§ 1º - O projeto deverá especificar o título, os objetivos, as justificativas, a revisão da literatura, a 
metodologia, o cronograma e a viabilidade. 

 
§ 2º - O projeto de dissertação  ou tese, uma vez aprovado  pelo orientador  e/ou comitê de 
orientação, deverá ser entregue para homologação pelo Colegiado do Curso e registrado na 
secretaria até 06 (seis) meses após a data da primeira matrícula para o Mestrado e 12 (doze) 
meses para o Doutorado. 

 
Art. 19º - Será exigido  do aluno de Mestrado  e de Doutorado  em Geografia  exame  de 
qualificação, que evidencie a amplitude e a profundidade de seus conhecimentos, bem como sua 
capacidade crítica e os avanços do projeto de pesquisa. 

 
§ 1º - O exame de qualificação deverá ser prestado pelo candidato após a conclusão de 100% 
(cem por cento) dos créditos de disciplinas de seu plano de estudo. 

 
§ 2º - O exame de qualificação deverá ser prestado sob a supervisão e responsabilidade de 
comissão designada pelo Colegiado de Curso. 



 
§ 3º - Em casos excepcionais o Colegiado de Curso poderá reduzir a percentagem de créditos 
para o exame, antecipá-lo para antes da conclusão dos créditos ou adiá-lo, sem prejuízo do 
prazo máximo de conclusão do Curso estabelecido pela Res. 62/03 CEPE. 

 
§ 4º - O exame de qualificação deverá ser realizado até o prazo máximo de 18 (dezoito) meses 
da entrada do aluno no curso para o Mestrado e 24 (vinte e quatro) meses para o Doutorado, 
quando não houver trancamento de matrícula. 

 
Art. 20º - O Exame de Qualificação será solicitado pelo professor orientador, em concordância 
com o orientando, à Coordenação do Curso. 

 
§ 1º - O professor orientador apresentará a solicitação de realização do Exame de Qualificação à 
Coordenação do Curso num prazo não inferior a 30 (trinta) dias antes da realização do mesmo. 

 
§ 2º - A solicitação será apreciada e aprovada pelo Colegiado de Curso. 

 
§ 3º - O professor orientador indicará, na solicitação: 

 
a)  A banca examinadora, que deverá ser composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 03 
(três)  professores  portadores  título  de doutor,  um dos quais  o próprio  orientador;  um dos 
membros  da banca  examinadora  poderá  ser externo  ao Programa  de Pós-Graduação  em 
Geografia; no caso de co-orientação, o co-orientador será o quarto membro; 
b)data prevista para realização da argüição oral do Relatório de Atividades; 
c)um suplente. 

 
§ 4º - a participação de membros externos ao programa não poderá implicar na 
necessidade de recursos para passagem e/ou hospedagem. 

 
§ 5º - deverão ser entregues, juntamente com a solicitação, 04 (quatro) cópias do Relatório de 
Atividades para qualificação, no caso de haver co-orientador serão 5 (cinco) cópias, contendo: 

 
a)  descrição sucinta das atividades científico-acadêmicas realizadas no decorrer do Curso, com 
explicitação dos créditos obtidos em disciplinas e seminários; 
b)  estágio atual do desenvolvimento da pesquisa com os resultados obtidos até então; 
c)  cronograma de atividades previstas para a conclusão do trabalho; 
d)  apreciação crítica do processo de pesquisa e seus resultados, os já obtidos e aqueles a 
alcançar. 
e)  As cópias para os membros suplentes da banca poderão ser entregues na forma digital. 
f)   Sugere-se que as cópias sejam confeccionadas em papel reciclável. 

 
§ 6º - A banca examinadora atribuirá como resultado final da avaliação o parecer APROVADO 
ou REPROVADO. 

 
§ 7º - Quando o resultado da avaliação for REPROVADO, o aluno terá um prazo de até 60 
(sessenta) dias para submeter seu Relatório de Atividades à uma nova avaliação pela banca 
examinadora. 



 
Res. CEPE 31/04 - Art. 76 - Em caráter excepcional, o colegiado do programa poderá autorizar 
candidato  a submeter-se  diretamente  à defesa  de tese para  obtenção  do grau  de doutor, 
dispensando-o das exigências de inscrição e aprovação no exame de seleção. 

 
Art. 21º A banca examinadora da dissertação de Mestrado será composta por no mínimo 3 (três) 
examinadores e 1 (um) suplente, todos com titulação de doutor e a de doutorado, por 5 (cinco) 
examinadores, com titulação de doutor, livre-docente ou equivalente. 
§ 1.º Pelo  menos  1 (um) dos integrantes  da banca  examinadora  para mestrado  deverá  ser 
estranho ao Programa. 
§ 2.º  Pelo  menos  2 (dois)  integrantes  da banca  examinadora  para  doutorado,  deverão  ser 
estranhos ao Programa e pelo menos 1 (um) à Universidade Federal do Paraná. 
§ 3º . Um dos membros da banca examinadora poderá participar da argüição à distância, via 
rede telecomunicações e/ou informacional. 

 
Art. 22º - O número de exemplares definitivos exigidos a ser entregue será o seguinte: 03 (três) 
exemplares para a Coordenação do Curso, 01 (um) exemplar para a Biblioteca Central, 01 (um) 
exemplar para a Biblioteca Setorial, 1 (um) exemplar para o Acervo Nacional e 1 (um) exemplar 
para cada membro da banca examinadora; para os suplentes a cópia poderá ser em formato 
digital. 

 
Parágrafo Único – Dos 3 (três) exemplares destinados à Coordenação 2 (dois) deverão ser 
entregues em capa dura, conforme modelo anexado a essas Normas Internas, sendo 1 (um) 
deles em CD ROM. 

 
Art. 23º – Tendo em vista a qualidade da dissertação e da defesa, a banca poderá atribuir as 
menções LOUVOR (excelência) e/ou DISTINÇÃO (originalidade). 
(Sem validade pela nova resolução CEPE 65/09) 

 
Art. 24º - Para  os pedidos de prorrogação  de bolsa, além  dos documentos  exigidos  pelas 
agências financiadoras, o candidato deverá apresentar: 
a)  relatório de suas atividades no ano anterior, a ser avaliado pela Comissão de Bolsas; 
b) histórico escolar das disciplinas cursadas; 
c) projeto de pesquisa atualizado; 
d) parecer do professor orientador ou do comitê de orientação sobre o trabalho de pesquisa do 
bolsista; 
e) publicação  de 01 (um)  artigo  e/ou  resumo  em Revista  Científica  e/ou Anais de Evento 
Científico, PELO MENOS um por ano, relacionado à Geografia ou áreas afins. 

 
Art. 25º - As reivindicações de recursos por parte de professores credenciados e alunos deverão 
ser feitas por escrito à coordenação do curso, devidamente instruídas com orçamento. 

 
Parágrafo  Único  – Havendo  disponibilidade  de recursos, o Curso  apoiará  a participação de 
discentes e docentes em Eventos Nacionais, desde que para apresentação de trabalho. 

 
Art. 26º Para obtenção do grau de mestre, o aluno deverá ter cumprido, no prazo permitido, as 
seguintes exigências: 

a) obtenção de no mínimo 18 créditos em disciplinas; 
b) aprovação no exame de qualificação; 
c) aprovação de sua dissertação; 
d) comprovação de ter submetido artigo seu, relativo às suas atividades no curso ou 

dissertação, para publicação em revista técnico-científica  com corpo editorial, até entrega da 



 

 

 
versão definitiva da dissertação; 

e) aprovação em exame de qualificação. 
f) correção da dissertação conforme indicações da banca examinadora. 
g) entrega do numero de exemplares corrigidos conforme esta resolução. 

f) recibo de depósito legal da Biblioteca Central da UFPR da dissertação ou da tese 
impressa e em meio  digital;  o CDROM  deverá  conter  uma  cópia  completa  da dissertação, 
inclusive os anexos, sendo a sua disponibilidade sujeita à autorização do autor. (Res. CEPE 
64/04) 

 
Art. 27º - Para obtenção do grau de doutor, o aluno deverá ter cumprido, no prazo permitido, as 
seguintes exigências: 

a)  obtenção de, no mínimo, 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas; 
b)  aprovação no exame de qualificação; 
c)  aprovação de sua tese; 
d)  comprovação  de ter submetido, com aprovação  de seu orientador,  artigo seu 

relativo a suas atividades no curso ou tese, para publicação em revista técnico- 
científica com corpo editorial. 

f) recibo de depósito legal da Biblioteca Central da UFPR da da tese impressa e em 
meio digital; o CDROM deverá conter uma cópia completa da dissertação ou tese, inclusive os 
anexos, sendo a sua disponibilidade sujeita à autorização do autor. (Res. CEPE 64/04) 

 
Art. 28º - As presentes normas internas entrarão em vigor na data de sua aprovação, ficando 
revogadas as normas anteriores. 

 
Aprovado em Assembléia do PPGeografia e Homologada em Reunião de Colegiado de Curso 
realizada em 21 de maio de 2007.  

 
 
 

Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça 
 

Coordenador do Programa de Pós Graduação em Geografia/UFPR. 
 

 
 


