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CAPÍTULO I 
DO CURRÍCULO E DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 
Art. 1º - Em conformidade à resolução 32/17 – CEPE que estabelece normas gerais 
únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) da 
UFPR, Portaria 9 de 19 de fevereiro de 2019 da PRPPG que atualiza o currículo do 
Programa de Pós-Graduação em Turismo, nível Mestrado e Regimento Geral do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico em Turismo 
(PPGTUR) da Universidade Federal do Paraná são estabelecidas e apresentadas 
neste documento as normas que regem o cumprimento de atividades programadas 
para complementação do currículo do curso. 
 
Art. 2º - A integralização dos créditos do currículo do PPGTUR prevê 
obrigatoriamente o cumprimento de 2 (dois) créditos 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 preferencialmente com o orientador em periódicos 
referenciados pelos sistema Qualis da CAPES, pontuando: 
 
. P. I. 1 = 2 créditos para cada artigo publicado em periódico A1 ou A2; 1 crédito em 
B1 ou B2; 1/2 crédito por artigo publicado em periódicos B3 e B4. 
  
. P. I. 2 = Autoria de livro ou capítulo de livro em conjunto com o orientador seguindo 
o padrão Sistema Qualis da CAPES: 1 crédito por autoria de livro físico e 1/2 crédito 
por capítulo de livro físico. 
  
b) Participação em Projeto de Pesquisa (P. P.): abrange a participação do mestrando 
em projetos de pesquisa registrados no banco de pesquisa da UFPR, coordenado 
por professor vinculado a Grupo de Pesquisa cadastrado 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: 
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. 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. 
 
. 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. 
 
. Apresentação e publicação de trabalho em eventos vinculados à Programas de 
mestrado e doutorado na área ou no Seminário da ANPTUR = 1/2 crédito para cada 
participação (limitado a 1 crédito) e em demais eventos = 1/4 crédito (limitado a 1 
crédito). 
 
. Extensão e Inserção Social/Interação Social = participação em projetos de 
extensão ou de inserção social/interação social, 1 crédito por ano por projeto de 
extensão ou de inserção social/interação social, desde que as atividades realizadas 
estejam descritas no certificado emitido pelo coordenador do projeto (limitado a 2 
créditos pelo período do mestrado). 
 
§ 1o - A validação das atividades serão de responsabilidade dos respectivos 
orientadores. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 3º - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação no 
colegiado do PPGTUR e demais instâncias cabíveis. 
  
Art. 4º - Casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do Programa. 
 
 

Curitiba, 6 de maio de 2019. 
 
 

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

em Turismo – PPGTUR 
 

Aprovado em reunião de colegiado no dia 6 de maio de 2019. 


