
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – UFPR – TURMA 2020 

PROCEDIMENTOS PARA DEFESA DE TESE DE DOUTORADO 

(Resolução No 32/17 CEPE-UFPR e Regimento PPGSCA-UFPR) 

 

1. Pré-Requisitos para solicitar Defesa de Tese: 

1.1 Aprovação no Exame de Qualificação; 

2. Enviar por e-mail à Coordenação do PPGSCA-UFPR (ppgsca@ufpr.br) 

Arquivo da Tese (em formato PDF), obedecendo aos seguintes critérios: 

2.1 Tese CORRIGIDA de acordo com Exame de Qualificação e APROVADA 

como versão final pelo Professor Orientador (e co-orientador, se houver).  

2.2 Pelo menos 02 (DOIS) artigos científicos originais relacionados à 

pesquisa PRONTOS PARA SUBMISSÃO ou SUBMETIDOS ou ACEITOS 

PARA PUBLICAÇÃO ou PUBLICADOS em periódico indexado Qualis 

A1, A2, B1 ou B2  da Área de Medicina II, cuja autoria seja Discente e 

coautoria do Professor Orientador (e Co-orientador, se houver). 

3. No mesmo e-mail para Coordenação do PPGSCA-UFPR, informar sugestão 

de Banca para Defesa da Tese, em consenso com Professor Orientador (e 

Co-orientador, se houver). A banca deve ser composta OBRIGATORIAMENTE 

por: 

3.1 Professor Orientador 

3.2 Professor Co-Orientador  (OBRIGATÓRIO para alunos não médicos) 

3.3 Professor Doutor externo à UFPR; 

3.4 Professor Doutor externo ao PPGSCA-UFPR 

3.5 Professor Doutor que pode ou não pertencer ao PPGSCA-UFPR e/ou 

UFPR 

3.6 Professor Doutor Suplente 

OBS1: Para alunos não médicos, é OBRIGATÓRIO que pelo menos um 

(01) dos Professores Doutores Titulares da Banca seja  da área de 

Graduação do aluno (exemplo: Enfermeiro, Nutricionista, Fisioterapeuta, 

Psicólogo, Dentista, etc). 

OBS2: Recomenda-se NÃO REPETIR TODOS os membros da Banca de 

Qualificação. Um dos Examinadores da Banca de Qualificação pode ser 

convidado para Banca de Defesa e/ou ser convidado como membro 

Suplente. 



OBS3: Para professores convidados externos ao PPGSCA-UFPR, indicar 

no e-mail o nome completo do Professor, respectiva área de Graduação, 

Instituição de Ensino Superior/Departamento ao qual está vinculado e e-

mail para contato. 

4. Aguardar a aprovação do material enviado para Defesa e da composição 

da Banca pela Coordenação do PPGSCA-UFPR, que ocorrerá em um prazo 

de até 7 dias após recebimento do e-mail. O convite formal aos Professores 

Examinadores e envio do material para Banca de Exame de Defesa só deve 

ser feito após aprovação da Coordenação. 

5. Verificar com a Secretaria do PPGSCA-UFPR, por e-mail (ppgsca@ufpr.br) ou 

contato telefônico (3360-7980; 3360-7994), a disponibilidade de sala e 

horário para Sessão Pública de Defesa, deixando devidamente agendado. 

6. A responsabilidade do convite aos professores indicados, verificando a 

disponibilidade de dia e horário de todos os membros da Banca cabe ao 

Professor Orientador, que pode solicitar a ajuda do aluno para tal. 

7. Uma vez confirmada a composição da Banca e a Data da Defesa, enviar 

Checklist preenchido de FORMA COMPLETA, com todas as informações 

solicitadas, para Secretaria do PPGSCA (ppgsca@ufpr.br), que fará a inserção 

da Solicitação de Defesa no SIGA. O Checklist deve ser assinado pelo aluno e 

pelo professor orientador.  

8. Entregar a versão impressa da Tese aprovada para Defesa para cada 

membro da banca, no mínimo QUATRO (04) semanas antes da data 

definida para Defesa (excepcionalmente, em casos aprovados pela 

Coordenação, a antecedência poderá ser de 03 semanas). 

9. A solicitação do Diploma de Doutorado à PRPPG fica condicionada à 

comprovação pelo aluno do aceite da publicação de pelo menos dois (02) 

artigos, conforme especificações do item 2.2. 
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