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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
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REGIMENTO GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

- MESTRADO EM TURISMO 
 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

 
Art 1º - Em conformidade às resoluções 65/09 – CEPE, 64/12 – CEPE e 33/12 - 
COUN são estabelecidas e apresentadas neste documento as normas internas que 
regem o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico em 
Turismo (PPGTUR) da Universidade Federal do Paraná. 
 
Art 2º - O programa de pós-graduação stricto sensu - Mestrado em Turismo está 
ligado à área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo da CAPES e à de 
conhecimento do CNPq 61300004 – Turismo. 
 
Art 3º - O PPGTUR tem como finalidade propiciar em caráter inter e multidisciplinar e 
em consonância às características da área de Turismo a formação e qualificação de 
profissionais tendo como objetivos: 
 
a) Aprofundar a formação teórico-prática de estudantes, professores, pesquisadores 
e técnicos no campo do conhecimento turístico e de áreas afins; 
 
b) Formar mestres para atuarem com conhecimento e qualidade, na promoção do 
ensino, da pesquisa, da extensão e do desenvolvimento da atividade turística. 
 
c) Desenvolver a análise crítica na apreensão das relações estabelecidas entre o 
Turismo, Sociedade e Meio Ambiente e as Organizações Turísticas Públicas e 
Privadas. 
 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

 
Art 4º - A coordenação didática e administrativa do curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu – Mestrado em Turismo compreende o Colegiado e a coordenação do 
Programa.  
 

Seção I - Do Colegiado do Programa 
 
Art 5º. O colegiado do programa é o órgão encarregado da supervisão didática e 
administrativa do curso sendo constituído pelo: 
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a) coordenador do PPGTUR, que é seu presidente; 
 
b) vice-coordenador do PPGTUR; 
 
c) dos professores do corpo permanente e professores colaboradores do curso; 
 
d) de representantes discentes do mestrado em número equivalente a 1/5 do total 
dos membros do colegiado, eleitos pelos alunos matriculados no curso. 
 
Art 6º - O colegiado do programa se reunirá ordinariamente mensalmente, 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.  
 

Seção II 
Do Coordenador e Vice-Coordenador 

 
Art. 7º - O coordenador e o vice-coordenador do programa de pós-graduação em 
turismo serão eleitos pelos professores, alunos e servidores técnico-administrativos 
do referido programa em eleição convocada pelo coordenador, de acordo com as 
normas gerais únicas dos programas de pós-graduação estabelecidas pela 
resolução 65/09-CEPE. 
 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

 
Seção I 

Das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa 
 
Art. 8º - O PPGTUR – Mestrado em Turismo tem como área de concentração 
Turismo e Desenvolvimento: 
  
a) Enfoca o turismo como estratégia de desenvolvimento local, regional e nacional, 
considerando que o mesmo depende de pré-condições naturais, sociais, culturais, 
econômicas, organizacionais, infraestruturais, de qualificação, responsabilidade e 
políticas públicas, tanto na perspectiva da oferta quanto da demanda.  
 
b) O estudo dos impactos positivos e negativos do planejamento, da gestão e do 
monitoramento do desenvolvimento da atividade turística na sociedade e de suas 
organizações se faz necessário ao buscar a sustentabilidade desse 
desenvolvimento, considerando todos os stakeholders numa visão de longo prazo, 
pensando nas gerações futuras.  
 
Art 9º - As linhas de pesquisa desenvolvidas no Mestrado em Turismo são: Linha de 
Pesquisa 1: Turismo, Sociedade e Meio Ambiente (TSMA); Linha de Pesquisa 2: 
Organizações Turísticas Públicas e Privadas (OTPP). 
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§ 1º - A linha Turismo, Sociedade e Meio Ambiente concentra-se na análise da 
atividade turística a partir da relação sociedade e meio ambiente, nas quais se 
enquadram as dinâmicas sociais, produtivas, espaciais, culturais, políticas e 
ambientais compreendidas nos locais emissores e destinos turísticos, considerando 
o desenvolvimento sustentável da atividade. 
  
§ 2º - A linha Organizações Turísticas Públicas e Privadas concentra-se na análise 
das estruturas e processos de gestão das organizações turísticas públicas e 
privadas, considerando suas relações intra e interorganizacionais bem como os 
reflexos nas políticas públicas, governanças, inovação, estratégia, qualidade, 
competitividade, marketing, aplicação das novas tecnologias, informação e 
conhecimento, e a sustentabilidade.  
 

Seção II 
Do Currículo e das Disciplinas 

 
Art. 10 - O currículo do PPGTUR deverá integralizar no mínimo 51 créditos em 
disciplinas, prática docente obrigatória para bolsistas e optativa aos não bolsistas ou 
que deverão cursar disciplina com carga horária equivalente, seminário de 
dissertação, atividades programadas (produção intelectual, participação em projeto 
de pesquisa e atividades complementares), qualificação e defesa de dissertação.  
  
§ 1º - As disciplinas do currículo do PPGTUR são divididas em duas modalidades: 
obrigatórias e optativas. 
 
§ 2º - A integralização dos créditos do currículo do PPGTUR prevê obrigatoriamente 
o cumprimento de 27 (vinte e sete) créditos em disciplinas obrigatórias e optativas, 
prática docente ou disciplina equivalente, seminário de dissertação, atividades 
programadas e 24 (vinte e quatro) créditos na qualificação e defesa de dissertação. 
  
1 - A Prática docente equivale a 45 horas-aula ou 3 (três) créditos, de caráter 
obrigatório aos bolsistas e não obrigatória aos demais alunos que também poderão 
cursá-la ou cumprir créditos com carga horária equivalente cursando mais uma 
disciplina. 
 
2 - O Seminário de dissertação equivale a 45 horas-aula ou 3 (três) créditos, sendo 
obrigatório a todos os alunos e deverá ser realizado no segundo semestre do curso, 
devendo ser prestado sob a supervisão e responsabilidade de comissão 
examinadora designada pelo colegiado do programa. 
 
3 - Os demais 3 (três) créditos necessários à integralização do currículo deverão ser 
cumpridos  na disciplina de atividades programadas, a partir da entrada no 
programa, sendo que o discente deverá obrigatoriamente pontuar dentre as opções 
de atividades descritas abaixo. 
  
a) Produção Intelectual (P. I.): refere-se à produção e publicação de trabalhos 
científicos (artigos em conjunto com o orientador em periódicos referenciados pelos 
sistema Qualis da CAPES, pontuando: 
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 . P. I. 1 = 3 créditos para cada artigo publicado em periódico A1 ou A2 (limitado a 
um artigo); ou 2 créditos em B1 ou B2 (limitado a 1 artigo) complementado por mais 
1 crédito em B3 ou B4 (limitado a 1 artigo) compondo 3 créditos; ou 1 crédito por 
artigo publicado em periódicos B3 e B4 (limitados a no máximo 3 artigos). 
  
. P. I. 2 = Autoria de livro ou capítulo de livro em conjunto com o orientador desde 
que avaliados pelo Sistema Qualis da CAPES: 1 crédito por autoria de livro físico ou 
capítulo de livro físico avaliado pelo Qualis. 
  
b) Participação em Projeto de Pesquisa (P. P.): abrange a participação do mestrando 
em projetos de pesquisa registrados no banco de pesquisa da UFPR, vinculados a 
Grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq, pontuando 1 crédito por ano por projeto 
de pesquisa, desde que as atividades realizadas nos projetos estejam descritas no 
certificado emitido pelo coordenador (limitado a 2 créditos pelo período do 
mestrado). 
   
c) Atividades complementares: Participação e organização de evento interno, entre 
outros. São as demais atividades que o programa poderá definir como estratégicas, 
pontuando: 
 
. Participação em Eventos (simples presença) = 1  crédito para 45 horas em eventos 
apoiados pelo PPGTUR (limitado a 1 crédito), devendo a comprovação ser validada 
pelo respectivo orientador de cada aluno. 
 
Texto acima complementado por: Para obter o computo deste crédito, o aluno 
poderá apresentar certificados ou declarações de participação em eventos de menor 
carga horária de forma que no seu conjunto somem as 45 horas previstas no item 
anterior 1. 
 
. Participação em eventos com apresentação de trabalho e publicação de trabalho 
em eventos vinculados à Programas de mestrado e doutorado = 1 crédito para cada 
participação. (limitado a 2 créditos). 
 
. Extensão e Inserção Social = participação em projetos de extensão ou de inserção 
social, 1 crédito por ano por projeto de extensão ou de inserção social, desde que as 
atividades realizadas estejam descritas no certificado emitido pelo coordenador 
(limitado a 2 créditos pelo período do mestrado). 
 
§ 3º - Nos casos de realização de até duas disciplinas optativas e atividades 
complementares em outros programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil e no 
exterior, caberá ao colegiado do programa convalidar créditos e determinar os 
ajustes que julgar necessários. 
 
- Alterado para 3 (três) disciplinas 2. 
 

                                                           
1
 Alteração aprovada na 31ª reunião do colegiado realizada no dia 06 de julho de 2016 conforme ata.  

2
 Alteração aprovada na 41ª. Reunião ordinária do colegiado realizada no dia 02 de agosto de 2017 

conforme ata. 
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- Nos pedidos de validação, equivalência ou convalidação de disciplinas poderão ser 
aceitos créditos obtidos no PPGTUR/UFPR como aluno especial (validação) ou em 
outros Programas de Pós-Graduação stricto sensu (equivalência ou convalidação) 
no limite de até 03 (três) disciplinas.3 
 
- Para serem consideradas validadas, equivalentes ou convalidadas, as disciplinas 
devem ter sido cursadas no máximo até 03 (três) anos antes da solicitação de 
validação, equivalência ou convalidação no PPGTUR/UFPR.4 
 
§ 4º - Os alunos regulares que tenham cursado disciplinas como alunos especiais no 
programa poderão validar apenas 2 (duas) disciplinas dentre as optativas e 
obrigatórias por linha realizadas no Programa de Pós-Graduação em Turismo da 
UFPR, tendo estas disciplinas a validade de 12 (doze) meses a contar da data de 
publicação dos conceitos finais. 
 
- Alterado de 2 duas para 3 (três) disciplinas5. 
 
- Alterada a validade de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) meses6. 
 
§ 5º - Os alunos regulares no ato da sua matrícula deverão requerer junto à 
Coordenação do Programa a validação das disciplinas cursadas como alunos 
especiais.  

 
Seção III 

Da Prática Docente 
 
Art. 11 - A Prática Docente compreende atividades de docência realizadas em 
disciplinas de mestrado ou de graduação sob a supervisão de um orientador. 
 
§ 1º - A prática docente é disciplina de caráter obrigatório para os alunos bolsistas 
da Demanda Social/REUNI/CAPES, Fundação Araucária e do CNPq e, de caráter 
optativo para os demais que também poderão cursar disciplina de carga horária 
equivalente, tendo como carga horária mínima de 45 horas, de acordo com o contido 
na alínea 1 do parágrafo 2º do artigo 10. 
 
§ 2º - Os alunos bolsistas e não bolsistas poderão realizar a prática docente em 
quaisquer cursos de graduação e tecnologia ofertados pela Universidade Federal do 
Paraná, mediante autorização do professor orientador.  
 

Seção IV 
Do Credenciamento e Recredenciamento de Professores 

                                                           
3
 Alteração aprovada na 41ª. Reunião ordinária do colegiado realizada no dia 02 de agosto de 2017 

conforme ata. 
4
 Alteração aprovada na 41ª. Reunião ordinária do colegiado realizada no dia 02 de agosto de 2017 

conforme ata. 
5
 Alteração aprovada na 41ª. Reunião ordinária do colegiado realizada no dia 02 de agosto de 2017 

conforme ata. 
6
 Alteração aprovada na 41ª. Reunião ordinária do colegiado realizada no dia 02 de agosto de 2017 

conforme ata. 
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Art. 12 - Para efeito de enquadramento, o corpo docente do programa se classifica 
nas seguintes categorias: 
 
I - docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do programa; 
  
II - docentes colaboradores; 
 
III - docentes visitantes;  
 
Art. 13 - Integram a categoria de docentes permanentes os docentes assim 
enquadrados e que atendam a todos os pré-requisitos do programa, com base em 
regulamentação vigente da CAPES e da UFPR. 
  
Parágrafo Único - Os Docentes Permanentes devem ter, majoritariamente, regime 
de dedicação integral à instituição, caracterizada pela prestação de quarenta horas 
semanais de trabalho - admitindo-se que parte não majoritária desses docentes 
tenha regime de dedicação parcial, conforme regulamentação vigente da CAPES. 
 
Art. 14 - Integram a categoria de Docentes Colaboradores os demais membros do 
corpo docente do programa que não atendam a todos os requisitos para serem 
enquadrados como docentes permanentes. 
 
§ 1º - O credenciamento do Docente Colaborador poderá ser realizado bianualmente 
pelo Colegiado, respeitando-se os percentuais quantitativos legais, permitindo-se 
que atuem como coorientadores, em grupos de pesquisa, no desenvolvimento de 
projetos, em atividades de extensão e ensino em disciplinas do programa. 
 
§ 2º - O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de 
banca de exame ou coautor de trabalhos não caracteriza um profissional como 
integrante do corpo docente do programa, não podendo ser enquadrado como 
docente colaborador. 
 
Art. 15 - Integram a categoria de Docentes 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 do programa, 
permitindo-se que atuem como coorientadores e em atividades de extensão. 
  
Parágrafo Único - O docente visitante deve ter a sua atuação no programa 
viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a instituição ou por 
bolsa concedida, para esse fim, pela própria instituição ou por agência de fomento.   
 

Seção V 
Do Credenciamento,Descredenciamento e Recredenciamento 
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Art. 16 - O credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de Professor 
Permanente e de Professor Colaborador para o PPGTUR será realizado 
bianualmente, devendo ser aprovado pelo colegiado, de acordo com os critérios 
estabelecidos nesta seção do regimento. 
  
§ 1º - Os critérios concomitantes a serem cumpridos são os seguintes: 
 
1 - Ter o título de Doutor e Currículo Lattes atualizado; 
 
2 - Desenvolver atividades de ensino na graduação e/ou pós-graduação; 
 
3 - Coordenar ou participar de Projetos de pesquisa do PPGTUR, cadastrados e 
atualizados na Universidade Federal do Paraná e em efetivo desenvolvimento; 
 
4 - Ter participação em Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do 
CNPq; 
 
5 – Orientar alunos de mestrado do PPGTUR, devidamente credenciado como 
orientador pelo mesmo; 
 
6 - Ter vínculo funcional-administrativo com a instituição que oferta o mestrado ou, 
em caráter excepcional, considerando as especificidades de áreas, instituições e 
regiões, se enquadrem em uma das seguintes condições especiais: 
  
a) quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências 
federais ou estaduais de fomento; 
  
b) quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado 
com a instituição termo de compromisso de participação como docente do programa; 
  
c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do 
programa; 
  
7 - Ter produção compatível com a área de concentração e linha de pesquisa a que 
esteja vinculado ou deseja se vincular; 
 
8 - Tenha produção intelectual equivalente a 200 pontos (Qualis Capes) nos últimos 
quatro anos retroativos ao da data do edital de credenciamento ou de 
recredenciamento no programa. 
 
9 - Coordenar e/ou Participar de no mínimo 1 (um) projeto de pesquisa financiado no 
interstício de 4 (quatro) anos;   
 
10 - Ter orientado pelo menos um Projeto de Iniciação Científica nos últimos quatro 
anos; 
 
11 - Ter ofertado disciplina atendendo as demandas do colegiado do Programa, a 
cada dois anos no mínimo; 
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12 - Ter orientação concluída de dissertação de mestrado; 
 
13 - Não estar vinculado a outro programa de pós-graduação ou no máximo a mais 
um programa. 
 
§ 1º - Os docentes credenciados para efeitos de recredenciamento deverão atender 
aos requisitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
  
§ 2º - Os docentes interessados em se credenciar como professores permanentes 
deverão atender aos requisitos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13. 
 
§ 3º - Os docentes interessados em se credenciar como colaboradores deverão 
atender aos requisitos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13. 
  
Art. 17 - O descredenciamento de Professor Permanente do PPGTUR será realizado 
a qualquer tempo por interesse do Docente ou do PPGTUR com a anuência/decisão 
do colegiado, conforme os critérios estabelecidos neste regimento. 
 
Parágrafo Único - Eventuais solicitações de um docente permanente passar a ser 
colaborador deverão ser encaminhadas por escrito à Coordenação do PPGTUR a 
qualquer tempo.  
 
Art. 18 - As informações necessárias para auferir credenciamento, 
descredenciamento ou recredenciamento de Docentes (Permanentes, 
Colaboradores e Visitantes) do PPGTUR serão divulgadas através de edital 
específico. 
 
§ 1º - A produção docente será avaliada com base no currículo disponível junto à 
Plataforma Lattes do CNPq na data de referência indicada no edital específico, 
utilizando como parâmetro o documento vigente da Área de Administração, Ciências 
Contábeis e Turismo.  
 
§ 2º - O preenchimento das vagas será por linha de pesquisa e por necessidade, e a 
classificação a partir da maior pontuação para a menor seguindo as orientações do 
documento vigente da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 
 
Art. 19 - Para fins de credenciamento será considerado o percentual mínimo e 
máximo de docentes permanentes que deverá ter regime de dedicação integral à 
instituição e sob que condições ou limites poderá ser aceita a participação de 
docentes permanentes em mais de um programa (vinculado à própria ou a outra 
instituição); além do percentual de professores colaboradores permitidos, de acordo 
com os critérios estabelecidos pela área de avaliação da Capes e o equilíbrio entre 
as linhas.  
 

Seção VI 
Das Vagas 
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Art. 20 - As vagas ofertadas pelo PPGTUR serão aprovadas pelo colegiado do 
programa e divulgadas em edital elaborado no qual constarão os prazos, os 
requisitos para inscrição, as datas dos exames de seleção e outras informações 
consideradas relevantes. 
 
§ 1º - Em seu início o PPGTUR ofertará no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 
(quinze) vagas anuais, com previsão de ampliação gradativa de acordo com a 
ampliação da oferta de vagas pelos docentes permanentes ou pela inclusão de 
novos docentes permanentes seguindo as orientações da CAPES. 
  
§ 2º - Em caso de vagas remanescentes é facultado ao PPGTUR realizar nova 
seleção em prazos também definidos pelo colegiado do curso. 
 

Seção VII 
Da Seleção e Admissão 

 
Art. 21 - Serão aceitos como mestrandos os candidatos portadores de diploma de 
nível superior, após aprovação em processo seletivo. 
 
Art. 22 - No ato de inscrição para o processo de seleção do PPGTUR – Mestrado em 
Turismo, o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição eletronicamente 
com indicação de possível orientador e anexar os seguintes documentos online: 
 
a) diploma de graduação ou declaração de estar cursando o último período do curso 
de graduação; 
 
b) histórico escolar do curso de graduação; 
 
c) 1 (uma) foto 3x4 recente; 
 
d) curriculum vitae gerado a partir da Plataforma Lattes (CNPq); 
 
e) projeto de pesquisa, com indicação de orientador  conforme definido no edital do 
processo de seleção do curso; 
 
f) declaração de aprovação no exame de suficiência em Língua Estrangeira (inglês 
ou espanhol ou francês); 
  
g) documentos pessoais: carteira de identidade, CPF e/ou fotocópia da folha de 
identificação do passaporte e do visto de permanência no país quando estrangeiro. 
 
Art. 23. Para admissão no curso, o candidato deverá ser selecionado mediante 
processo instituído pelo colegiado do programa, constando das seguintes etapas; 
 
a) prova escrita de conteúdos específicos (eliminatória); 
 
b) defesa do projeto perante a comissão de seleção (classificatória e eliminatória); 
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c) avaliação do currículo Lattes (classificatória), sendo avaliadas apenas as 
informações devidamente comprovadas por meio da apresentação de cópias de 
certificados, certidões, atestados, diplomas e outros documentos oficiais. 
  
Parágrafo Único - Qualquer informação acerca do processo seletivo somente terá 
valor legal quando decorrente de Edital afixado no mural da Secretaria do PPGTUR 
e divulgado eletronicamente. 
 

Seção VIII 
Da Matrícula e Inscrição nas Disciplinas 

 
Art. 24 - A matrícula nas disciplinas do PPGTUR deverá ser feita mediante 
preenchimento de requerimento de matrícula e respectivo envio à secretaria do 
programa dentro dos prazos afixados semestralmente em edital. 
 
§ 1º - O requerimento de matrícula deverá ser preenchido e assinado pelo discente, 
autorizado pelo orientador e pelo coordenador do programa mediante assinatura de 
ambos. 
 
§ 2º - Das vagas para aluno especial ficará a cargo de cada docente de disciplina 
optativa ou de obrigatória por linha, não havendo a obrigação de ofertar vagas.  
 

Seção IX 
Do Professor Orientador e Coorientador 

 
Art. 25 - O aluno deverá ter a supervisão de um professor orientador e podendo ter 
ainda um coorientador. 
 
Art. 26 - A designação de professores orientadores e coorientadores será feita 
internamente em cada linha de pesquisa e aprovada pelo colegiado do programa. 
Parágarafo Único - A indicação de coorientadores deverá atender ao percentual 
permitido pelos critérios estabelecidos pela área de avaliação da Capes e de 
equilíbrio entre as linhas.  
 

Seção X 
Do Aproveitamento e Prazos 

 
Art. 27 - Nas disciplinas, o aproveitamento dos alunos será avaliado por meio de 
provas e atividades e será expresso para aprovação e efeito acadêmico de acordo 
com os seguintes conceitos: A = Excelente, B = Muito Bom, C = Bom e D = 
Insuficiente. 
  
§ 1º - Será considerado aprovado nas disciplinas o aluno que obtiver os conceitos A, 
B ou C. 
  
§ 2º - O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados da conclusão da mesma, para comunicar os conceitos obtidos pelos 
alunos. 
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§ 3º - Todos os conceitos e notas obtidos pelo aluno deverão constar do histórico 
escolar. 
  
§ 4º - O aluno poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 10 (dez) dias 
corridos após a publicação dos resultados. 
  
§ 5º - O aluno poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar e se o limite 
indicado for ultrapassado, sua matrícula no curso estará automaticamente 
cancelada.  
 
Art. 28 - A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75 % (setenta e cinco) por 
cento. 
  
Parágrafo único - Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno estará reprovado 
e receberá conceito D na disciplina. 
 
Art. 29 - O exame de qualificação deverá ser realizado até o prazo máximo de 18 
(dezoito) meses da data de entrada do aluno no programa (terceiro semestre). 
 
Art. 30 - O prazo máximo de duração do PPGTUR – Mestrado em Turismo não 
deverá exceder a 24 (vinte e quatro) meses, incluídas a elaboração e defesa da 
dissertação. 
 
§ 1º - O prazo para a conclusão do curso de mestrado poderá ser prorrogado pelo 
Colegiado por, no máximo, 6 (seis) meses, à vista de justificativa apresentada pelo 
aluno, aprovada pelo orientador e submetida ao colegiado do programa. 
 
§ 2º - Os pedidos de prorrogação não poderão ser aplicados nos casos de alunos 
que tiveram suas matrículas trancadas. 
 
§ 3º - Os pedidos de prorrogação de entrega dos relatórios de qualificação e da 
dissertação deverão vir acompanhados de material que comprove o andamento dos 
mesmos e a necessidade de prorrogação.  
 
§ 4º - O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no 
desligamento do aluno, por ato do Colegiado. 
 
Art. 31 - O colegiado do programa poderá aceitar transferência de alunos de outros 
cursos de mestrado similares, desde que o aluno comprove proficiência no idioma 
estrangeiro e sua permanência não comprometa o prazo máximo de conclusão de 
curso fixada pela Resolução 65/09-CEPE. 
  
§ 1º - Os alunos estrangeiros deverão comprovar também proficiência em Língua 
Portuguesa.  
 
§ 2º - Os alunos transferidos, de acordo com a Resolução 65/09-CEPE, terão seu 
tempo contado a partir do ingresso em seu programa de origem. 
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Seção XI 

Do Exame de Qualificação e de Defesa de Dissertação 
 
Art. 32 - Será exigido do aluno de Mestrado em Turismo exame de qualificação, que 
evidencie a amplitude e a profundidade de seus conhecimentos, bem como sua 
capacidade crítica e os avanços do seu projeto de pesquisa. 
 
§ 1º - O exame de qualificação deverá ser prestado pelo candidato após a conclusão 
das disciplinas obrigatórias, de duas disciplinas optativas, da prática docente para os 
bolsistas ou disciplina equivalente para os não bolsistas e do seminário. 
 
- Aprovado o prazo de até 18 meses após o início das aulas do programa7. 
 
- Inserido o parágrafo 2º e o segundo passou a ser o 3º 8. 

§ 2º - O aluno poderá solicitar ao colegiado prorrogação de prazo, que ao apreciar a 
justificativa apresentada, poderá conceder mais 60 dias para que o aluno entregue o 
relatório escrito, sendo que a banca deverá ocorrer em mais 30 dias para cumprir o 
prazo regimental previsto no artigo 33, parágrafo 2º deste regimento. 
 
§ 3º. - O relatório de qualificação para o exame deverá especificar título, objetivos, 
justificativa, revisão da literatura, metodologia, cronograma, viabilidade de execução 
da pesquisa e apreciação crítica do processo de pesquisa e seus resultados (os já 
obtidos e aqueles a alcançar). 
  
Art. 33 - O exame de qualificação e a defesa da dissertação serão solicitados pelo 
professor orientador, em concordância com o orientando à Coordenação do 
PPGTUR. 
 
§ 1º - O professor orientador apresentará a solicitação, por meio do formulário 
específico, de realização do exame de qualificação/defesa de dissertação e de 
indicação dos membros da banca à Coordenação do PPGTUR. 
 
§ 2º - A solicitação terá que ser apreciada e aprovada em reunião do colegiado e a 
defesa só poderá ser realizada 30 dias posteriores à entrega dos exemplares à 
Secretaria do Programa. 
 
§ 3º - A banca examinadora de qualificação e de defesa de dissertação deverá ser 
composta por no mínimo 3 (três) examinadores, sendo 1 deles o orientador, 1 (um) 
do programa ou da UFPR ou externo à UFPR e 1 (um) externo à UFPR, além de 
1(um) suplente, sendo todos portadores de título de doutor. 
  

                                                           
7
 Alteração aprovada na 35ª reunião do colegiado realizada no dia 01 de novembro de 2016 conforme 

ata.  
8
 Alteração aprovada na 35ª reunião do colegiado realizada no dia 01 de novembro de 2016 conforme 

ata. 
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§ 4º - Deverão ser entregues, juntamente com a solicitação, 1 cópia impressa do 
relatório de qualificação ou da dissertação de mestrado ou em meio digital para cada 
um dos examinadores e 1 cópia para a secretaria do PPGTUR. 
 
§ 5º -  A Banca examinadora atribuirá como resultado final da avaliação o parecer 
“Aprovado” ou “Reprovado”. 
 
§ 6º - Quando o resultado da avaliação do exame de qualificação for “Reprovado”, o 
aluno terá um prazo de até 60 (sessenta) dias para submeter seu relatório de 
qualificação à nova avaliação pela banca examinadora. 
  
a) Em caso de uma segunda reprovação no exame de qualificação, o aluno será 
automaticamente desligado do programa. 
 
Art. 34 - Na dissertação, o candidato deverá demonstrar domínio do tema escolhido, 
rigor metodológico e capacidade de pesquisa, de sistematização e de expressão.  
 
Art. 35 - A dissertação deve ser redigida em português com resumo e título, 
preferencialmente, também em inglês, para fins de divulgação. A critério do 
Colegiado poderá ser aceita dissertação redigida em idioma estrangeiro devendo 
esta, 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. 36 - A dissertação deverá ser apresentada segundo as Normas para 
Apresentação de Documentos Científicos da UFPR. 
 
Art. 37 - A sessão pública de defesa de dissertação consistirá na apresentação do 
trabalho pelo candidato no máximo de 30 minutos, seguida da arguição pela banca 
examinadora, tendo cada membro no máximo de 30 minutos, e o candidato mais 30 
minutos para responder as perguntas da banca examinadora. 
 
§ 1º - A análise da defesa do relatório de qualificação e/ou de dissertação poderá ser 
realizada à distância, por meio de web-conferência ou videoconferência por parte de 
um examinador externo, devendo ser informada a secretaria do curso. 
 
§ 2º - O examinador externo deverá encaminhar ao professor orientador sua 
avaliação realizada por web-conferência ou videoconferência por correio eletrônico, 
fax ou carta 1 (um) dia antes da data da defesa.  
 
Art. 38 - A contar da data de aprovação da dissertação pela banca examinadora, o 
aluno terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entregar, na secretaria do 
curso, os exemplares impressos e a cópia digital definitiva do trabalho, mediante 
aprovação por escrito do orientador (formulário específico). 
  
§ 1º - O aluno, com a supervisão do orientador ou do comitê de orientação, deverá 
incorporar na versão final as modificações exigidas pela banca examinadora. 
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§ 2º - Será exigido 1 (um) exemplar impresso definitivo para a Biblioteca Central e 1 
(um) para a Biblioteca Setorial. 
 
§ 3º-  Para a secretaria do curso 1 (um) exemplar em meio digital (pdf). 
 
§ 4º - Para os membros da banca examinadora, incluindo os suplentes, os 
exemplares definitivos poderão ser impressos e ou em meio digital a critério de cada 
examinador. 
 

Seção XII 
Da Concessão de Bolsas 

  
Art. 39 - O Programa nomeará uma Comissão para a distribuição e ou renovação de 
bolsas, formada por um representante de cada linha de pesquisa e um 
representante discente. 
 
Art. 40 - A concessão de bolsas de estudo a alunos regulares do PPGTUR 
dependerá do número de bolsas disponibilizadas anualmente ao programa a partir 
de recursos oriundos de convênios e contratos celebrados pela UFPR (conforme 
Res. 05/09 - CEPE), sendo exigido que o discente cumpra os requisitos das 
agências financiadoras e as normas deste regimento. 
 
§ 1o - As bolsas disponíveis serão concedidas aos candidatos aprovados em 
processo seletivo de ingresso ao mestrado, respeitando a classificação obtida por 
linhas de pesquisa. 
 
§ 2o – Havendo número ímpar de bolsas a serem distribuídas pelo PPGTUR o 
candidato da linha de pesquisa que obtiver a melhor nota de classificação no 
processo seletivo será o primeiro beneficiado, sendo a próxima bolsa concedida ao 
candidato de maior nota da outra linha de pesquisa, de modo a alternar a seleção de 
contemplados por linha. 
 
§ 3o – A bolsa concedida terá prazo máximo de até 12 meses, obedecendo as regras 
das agências de fomento e decisões do colegiado. 
 

Seção XIII 
Das Atribuições e Compromissos do Bolsista 

 
Art. 41 - O aluno bolsista deve ter dedicação integral às atividades acadêmicas de 
pesquisa, de ensino e de colaboração ao PPGTUR, sendo no mínimo 20 horas 
semanais de atividades presenciais (nas dependências do programa). 
 
§ 1o – As atividades de caráter obrigatório durante o período da bolsa são: 
 
a) Produção e submissão de um artigo em coautoria com seu orientador ou 
professor do PPGTUR, em periódico QUALIS – A1 a B3. 
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b) Submissão de trabalho produzido em coautoria com professor do programa, 
preferencialmente com seu orientador, em eventos científicos indicados pelo 
PPGTUR. 
 
c) Participação em grupos de pesquisa conjuntamente com seu orientador, em 
atividades de caráter científico e administrativo. 
 
d) Auxílio na organização e na promoção de eventos de iniciativa e/ou apoiados pelo 
PPGTUR. 
e) Participação nos eventos apoiados e promovidos pelo PPGTUR. 
 
e) Participação no Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 
em Turismo – ANPTUR. 
 
g) Realização de prática de docência, segundo exigências dos órgãos de fomento e 
da Res. 65/09 – CEPE. 
 
h) Comprovar desempenho acadêmico satisfatório (conceitos A ou B) em relação às 
disciplinas cursadas e quanto ao desenvolvimento da sua dissertação; sendo 
tolerado no máximo um conceito C. 
 
§ 2o – As demais atividades realizadas pelo aluno bolsista serão consideradas de 
caráter opcional não substituindo as atividades obrigatórias. 
 
Art. 42 - O aluno bolsista deverá elaborar juntamente com seu orientador o Plano de 
Trabalho disponível no site do PPGTUR referente ao período de vigência da bolsa, 
que deverá ser cumprido integralmente, apresentado antes da implantação da bolsa. 
 
Art. 43 - Cabe ao orientador coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades 
realizadas pelo aluno bolsista, devendo informar ao Colegiado do PPGTUR sobre o 
andamento das atividades realizadas pelo bolsista. 
 
Art. 44 - O aluno bolsista deverá elaborar e protocolar a entrega na Secretaria do 
PPGTUR a cada seis meses o Relatório do Aluno Bolsista. 
 
§ 1o – O modelo do Relatório do Aluno Bolsista estará disponível no site do PPGTUR 
e deverá ser apreciado e assinado pelo orientador e aprovado pelo Colegiado do 
PPGTUR. 
 
§ 2o – Caso o Relatório do Aluno Bolsista não seja aprovado, não contará com apoio 
financeiro do PPGTUR. 
 
§ 3o – A elaboração e entrega de relatório de atividades poderá ser solicitada a 
qualquer tempo, mediante justificativa, pelo Colegiado do PPGTUR; tendo o aluno, a 
partir da decisão do Colegiado, 30 dias para protocolar o relatório na Secretaria do 
programa. 
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Art. 45 - A complementação financeira proveniente de outras fontes só será 
permitida nos casos previstos pela Portaria Conjunta da CAPES e CNPq, n.1 de 15 
de julho de 2010, desde que com o autorização do Colegiado do PPGTUR. 
 
Parágrafo Único - A concessão prevista não exime o bolsista de cumprir com suas 
obrigações junto ao PPGTUR e à agência de fomento concedente da bolsa, 
inclusive quanto ao prazo de vigência da bolsa. 
 
Art. 46 - Recomenda-se que o aluno bolsista defenda sua dissertação em até 24 
meses, não podendo ultrapassar 30 meses (§1o, Art. 56., Res. 65/09 – CEPE). 
 
Parágrafo único – Os prazos mencionados não estão vinculados ao período de 
vigência da bolsa. 
 

Seção XIV 
Dos Recursos Financeiros 

 
Art. 47 - A cada início de ano letivo, e quando os recursos financeiros forem 
publicados (previstos) e/ou disponíveis pelo setor responsável, o colegiado do 
Programa discutirá o uso dos recursos financeiros definindo valores por rubrica, 
atendendo as orientações de uso da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
  
§ 1o - As reivindicações de recursos por parte de professores credenciados e alunos 
deverão ser feitas por escrito à coordenação do programa, devidamente instruídas 
com orçamento. 
  
§ 2o - Havendo disponibilidade de recursos, o programa poderá apoiar a participação 
de discentes e docentes em eventos nacionais e internacionais, desde que para 
apresentação de trabalho seguindo os critérios da PRPPG para concessão. 
 
§ 3o - Preliminarmente aos pedidos ao programa os professores deverão ter 
apresentado solicitações aos órgãos de fomento atinentes: CAPES, CNPq, 
Fundação Araucária. 
 

CAPÍTULO IV 
DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 
Art. 48 - Para obtenção do grau de mestre, o aluno deverá ter cumprido, no prazo 
permitido, as seguintes exigências: 
 
a) obtenção de no mínimo 24 créditos em disciplinas, prática docente ou disciplina 
equivalente e seminário e ter cumprido seis créditos em atividades complementares. 
 
b) aprovação no exame de qualificação; 
  
c) aprovação da defesa de sua dissertação; 
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d) comprovação até a entrega da versão definitiva da dissertação de ter artigo 
aprovado em periódico científico qualificado nos estratos entre A1 e B4 pelo Comitê 
de Área em Administração, Contábeis e Turismo, oriundo de suas atividades no 
curso ou da pesquisa realizada para a dissertação; 
 
- Alterado para ter artigo submetido ao invés de ter artigo aprovado.9. 
  
e) correção da dissertação conforme indicações da banca examinadora. 
 
f) entrega do número de exemplares corrigidos conforme este regimento. 
 

CAPÍTULO V 
PÓS-DOUTORADO 

 
Art. 49 - O estágio pós-doutoral no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Turismo da UFPR segue o disposto na Resolução Nº 80/04-CEPE com as seguintes 
especificidades: 
  
I – O supervisor deverá ter o título de doutor com estágio pós-doutoral devidamente 
certificado, ou ser professor titular ou livre-docente; 
  
II – O supervisor não poderá ser ou ter sido o orientador de doutorado; 
  
III – Quando da existência de bolsas haverá edital específico para seleção de 
candidatos.  
 
 
Art. 50 – A realização do estágio pós-doutoral poderá ocorrer a partir de 3 
modalidades:  
 
I – Duração de 3 meses com permanência de 4 dias todas as semanas; 
 
II – Duração de 6 meses com permanência de 2 dias e 2 semanas por mês; 
 
III – Duração de 1 ano com permanência de 2 dias e 1 semana por mês. 
 
 
Art. 51 – As atividades para cumprimento do estágio pós-doutoral são as seguintes: 
 
a) colaborar em aulas do mestrado do supervisor e/ou professores da linha; 
 
b) colaborar em aulas da graduação do supervisor e/ou professores da linha; 
 
c) desenvolver pesquisa com o supervisor; 
 
d) desenvolver pesquisa com professores da linha; 
 
                                                           
9
 Alteração aprovada na 28ª reunião do colegiado realizada no dia 06 de abril de 2016 conforme ata. 
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e) participar de palestras/debates para alunos da linha do mestrado e da graduação 
de disciplinas de professores da linha; 
 
f) apresentar trabalhos em eventos em coautoria com o supervisor; 
 
g) publicar artigos em coautoria com o supervisor; 
 
h) apresentar relatório trimestral/semestral/final das atividades desenvolvidas; 
 
i) apresentação pública de relatório final aprovado, com um debatedor convidado e o 
supervisor como moderador. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 52 - O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação no 
colegiado do PPGTUR e demais instâncias cabíveis. 
  
Art. 53 - Casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do Programa. 
 
 

Curitiba, 5 de abril de 2016. 
 
 

Prof. Miguel Bahl 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado em Turismo 

– PPGTUR 
 

Aprovado em reunião de colegiado no dia 6 de abril de 2016. 
 


