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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO 

REGIMENTO INTERNO 

Dispõe sobre as normas internas do 

Programa de Pós-graduação em Gestão da 

Informação – PPGGI. 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO DO PROGRAMA 

 

Art. 1 Este regimento estabelece as normas gerais e a organização básica do Programa de Pós-Graduação 

em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, doravante denominado pela sua sigla, 

PPGGI,  cujas diretrizes são condizentes com a Resolução nº 32/17 CEPE. 

§ 1º - O PPGGI tem por objetivo a formação de docentes, pesquisadoras, pesquisadores e 

profissionais que possam atuar na área interdisciplinar da Gestão da Informação e do 

Conhecimento, com bases advindas das Ciências da Informação, Administração e 

Tecnologia da Informação/Computação.  

§ 2º – O PPGGI proporcionará a suas e seus discentes aprofundamentos do saber em sua área 

interdisciplinar e nas subáreas de conhecimento e de concentração que vier a eleger, de modo 

a desenvolver capacidade de pesquisa e alcançar padrão de competência científico-

profissional. 
 

Art. 2 O PPGGI oferecerá formação sob a forma de Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico 

Interdisciplinar, nos termos deste regimento e dos demais dispositivos legais que regulamentam esta 

atividade. 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 3 A coordenação didática e administrativa do PPGGI compreende o Colegiado e a Coordenação do 

Programa. 
 

Seção I 

Do Colegiado do Programa 
 

Art. 4 O Colegiado do PPGGI é o órgão administrativo, didático-científico e decisório principal do 

Programa, com a seguinte composição permanente:  
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I. Coordenação, que o presidirá;  

II. Vice Coordenação; 

III. Uma pessoa representante de cada uma das Linhas de Pesquisa (titular e suplente), designada entre 

os pares;  

IV. Representante ou representantes discentes do curso de Mestrado, na proporção de 1/5 (um 

quinto) do total da composição do Colegiado, desprezada a fração, conforme regulamento interno 

da UFPR, pessoas cuja designação ocorra por eleição entre as e os discentes regulares do curso de 

Mestrado do Programa (titular e suplente). 

V. Representante ou representantes discentes do curso de Doutorado na proporção de 1/5 (um 

quinto) da composição do colegiado, desprezada a fração, conforme regulamento interno da 

UFPR, pessoas cuja designação ocorra por eleição entre as e os discentes do curso de Doutorado 

do Programa (titular e suplente). 
 

§ 1º O Colegiado será composto somente por docentes permanentes do Programa. 

§ 2º O mandato de docentes no Colegiado será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 3º O mandato de representantes discentes será de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 

§ 4º Perderá o mandato representante que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 

5 (cinco) alternadas, sem justificativas. 

§ 5º Nas situações de empate em votações caberá à presidência o voto de desempate. 

§ 6º A eleição de representantes discentes é de sua exclusiva competência, devendo o resultado ser 

comunicado formalmente ao colegiado do PPGGI quanto às pessoas eleitas e seus mandatos. 
 

Art. 5 São atribuições do Colegiado do PPGGI: 

I. Coordenar, orientar e fiscalizar o funcionamento administrativo, orçamentário e didático do 

PPGGI; 

II. Aprovar o planejamento financeiro do PPGGI para o ano corrente logo após a liberação do 

recurso direcionado ao Programa; 

III. Elaborar e propor à aprovação da Câmara de Pós-Graduação, por meio da Pró-Reitoria para 

Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação: 

a) o Regimento Interno do Programa, bem como alterações;  

b)  o elenco das disciplinas obrigatórias e eletivas integrantes do currículo dos cursos de 

Mestrado e Doutorado, respectivas epígrafes, ementas, conteúdos programáticos, número de 

créditos e condições de obtenção de créditos, bem como a lista das disciplinas a serem 

ofertadas a cada semestre, promovendo a integração dos planos de Ensino; 

c) os ajustes ocorridos no currículo do Programa, a cada período de 2 (dois) anos, a ser 

apreciado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 

IV. Estabelecer a lista e aprovar os planos de disciplinas a serem ofertadas às e aos discentes do 

Programa em cada período letivo, bem como as prioridades de matrículas entre as e os 

solicitantes, atendidos os limites de vagas; 

V. Decidir sobre os recursos referentes a assuntos acadêmicos do Programa oriundos de discentes;  

VI. Opinar sobre quaisquer matérias de interesse do PPGGI que lhe sejam encaminhadas por órgãos 

das Unidades ou da Administração Superior;  
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VII. Deliberar sobre a admissão de candidaturas de discentes de Pós-Graduação, designando comissão 

de seleção para este fim;  

VIII. Deliberar sobre a indicação de orientação e autorizar eventuais substituições; 

IX. Deliberar sobre equivalência de créditos obtidos em outros programas de pós-graduação da 

UFPR ou de outras instituições;  

X. Estabelecer critérios para análise de desempenho acadêmico e, se necessário, desligamento de 

discente;  

XI. Apreciar e deliberar sobre os relatórios anuais do Programa;  

XII. Deliberar sobre os pedidos de dilatação do prazo para integralização do Curso;  

XIII. Desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo Regimento Geral da UFPR, 

por Resoluções do CEPE e pelo Regimento do Programa; 

XIV. Aprovar os temas e projetos de Dissertação e Teses, a designação de orientação e de componentes 

das comissões examinadoras dos trabalhos, bem como as comissões examinadoras do Exame de 

Qualificação; 

XV. Aprovar programas especiais de atividades técnicas e científicas; projetos de estudos e pesquisas; e 

sistemas especiais de avaliação do rendimento discente; 

XVI. Fornecer parecer quanto a assuntos não previstos neste Regimento, ou a ele conflitantes. 
 

Art. 6 O Colegiado poderá designar docente, ou instituir comissão especial de caráter permanente ou 

provisório, para emitir parecer e/ou decidir sobre matérias relacionadas com suas atribuições. 
 

Art. 7 As reuniões ordinárias do Colegiado do PPGGI ocorrerão pelo menos uma vez por semestre, 

sendo ao menos uma reunião plenária por ano, com a convocação da totalidade de membros 

credenciados do corpo docente do Programa. 

§ 1º As reuniões extraordinárias serão convocadas pela Coordenação do PPGGI ou mediante 

requerimento de 1/3 (um terço) da composição do Colegiado, sempre com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 2º O Colegiado somente se reunirá com maioria simples de sua composição, e deliberará por 

maioria simples de votos dos presentes à reunião. 
 

Seção II 

Da Coordenação e Vice Coordenação 
 

Art. 8 A coordenação do PPGGI será exercida por titular e vice, com designação por meio por eleição 

com votação direta de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos vinculados ao Programa. 

§ 1º Na Coordenação e Vice Coordenação deverão atuar docentes permanentes do PPGGI com 

regime de trabalho de Dedicação Exclusiva ou tempo integral na UFPR. 

§ 2º A Coordenação e Vice Coordenação detém mandato nato no Colegiado do Programa. 

§ 3º A Vice Coordenação substituirá a Coordenação em suas ausências ou impedimentos 

temporários, bem como sua sucessão em caso de vacância. 



Ministério da Educação 
 Universidade Federal do Paraná  

Setor de Ciências Sociais Aplicadas 
Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação  

4 
Regimento Interno – 2020 de Acordo com a Resolução CEPE – 32/2017 

§ 4º A Coordenação e Vice Coordenação terão um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução, por meio de nova eleição. 

 

 
 

Art. 9 Compete à Coordenação: 
 

I. Exercer a direção administrativa e coordenar as atividades didáticas do Programa; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 

III. Elaborar as programações (calendário acadêmico, calendário de reuniões, simpósios), dentre 

outras atividades do PPGGI, submetendo-as à apreciação do Colegiado; 

IV. Preparar os planos de aplicação de recursos provenientes da UFPR ou de agências financeiras 

brasileiras ou estrangeiras, submetendo-os ao Colegiado; 

V. Propor ao Colegiado os nomes que integrarão as comissões examinadoras de Dissertação ou Tese, 

conforme indicação das orientações; 

VI. Apresentar ao Colegiado, docentes que integrarão as Comissões de seleção discente do PPGGI; 

VII. Delegar competência para a execução de tarefas específicas; 

VIII. Convocar eleições para escolha da Coordenação e Vice Coordenação, pelo menos 30 dias antes 

do término dos mandatos, encaminhado os resultados aos Conselhos Setoriais, aos 

Departamentos ou Unidades Administrativas equivalentes e à PRPPG no prazo máximo de 30 

dias após a realização das eleições; 

IX. Elaborar relatórios e prestações de contas anuais para apresentação ao Colegiado; 

X. Emitir portaria designando as comissões, aprovadas pelo Colegiado; 

XI. Atuar em conjunto com as Chefias de Departamentos e Coordenações de Cursos de Graduação 

no sentido de viabilizar a participação de discentes do PPGGI que tenham matrícula na disciplina 

“Estágio de Docência” nas disciplinas ofertadas por estas unidades; 

XII. Articular-se com a Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

(SA) e da UFPR, a fim de harmonizar o funcionamento dos Cursos com as diretrizes por elas 

emanadas; 

XIII. Fiscalizar o cumprimento dos Programas de ensino e a execução dos demais planos de trabalhos 

escolares, representando aos órgãos competentes, nos casos de irregularidades ou infrações 

disciplinares; 

XIV. Representar a Pós-Graduação perante à Reitoria da UFPR, à Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-

Graduação e demais autoridades, respondendo administrativa e judicialmente, nos limites de 

atribuições do Regimento Geral da UFPR, do Regimento do SA e deste Regimento, pelas 

Resoluções emanadas da UFPR, e demais leis vigentes; 

XV. Desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo Regimento Geral da UFPR, 

por Resoluções do CEPE e por instruções normativas e demais atos emanados da PRPPG; 

XVI. Tomar decisões ad referendum do Colegiado em situações emergenciais. 
 

Art. 10 A Vice Coordenação substituirá a Coordenação nas faltas e nos impedimentos, e a sucederá, 

havendo vacância, se o afastamento se der depois da metade do mandato. 
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Parágrafo Único - Havendo vacância na primeira metade do mandato, assumirá a Vice 

Coordenação, devendo ser, imediatamente, convocada eleição para Coordenação na forma 

prevista neste regimento. 
 

 

Seção III 

Da Secretaria 
 

Art. 11 Os serviços de apoio administrativo serão prestados pela Secretaria do PPGGI, órgão 

subordinado diretamente à Coordenação do Programa. 
 

Art. 12 Compete à Secretaria do Programa: 

I. Atender discentes e docentes nas solicitações de caráter administrativo, tais como: redação de 

ofícios, declarações, pareceres, atas, históricos escolares e demais solicitações correlatas; 

II. Secretariar as reuniões do Colegiado do PPGGI; 

III. Executar as tarefas próprias da rotina administrativa e outras que lhe sejam atribuídas pela 

Coordenação do Programa; 

IV. Efetuar as matrículas de discentes e encaminhá-las ao órgão competente para respectivo registro; 

V. Manter atualizados os documentos do PPGGI, especialmente os que registram o histórico dos 

discentes; 

VI. Providenciar registros, certificados e diplomas de discentes; 

VII. Preencher e encaminhar os relatórios e outras demandas solicitadas para/pela PRPPG ou 

CAPES; 

VIII. Controlar a documentação de discentes e docentes, atualizando ambas constantemente; 

IX. Providenciar solicitações à PRPPG no tocante a deslocamentos para participação em congressos, 

palestras, pagamento de taxas de inscrição e de publicação, para docentes e discentes do PPGGI e 

de docentes que tenham recebido convite para palestras e/ou participação em bancas. 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Do Corpo Docente 
 

Art. 13 O corpo docente será constituído por Docentes Permanentes, Colaboradores e Visitantes, com 

credenciamento pelo Colegiado do PPGGI, de acordo com a Portaria no. 174 CAPES de 29 de 

dezembro de 2014, ou a que vier a lhe suceder. 

Parágrafo único - São pré-requisitos para o ingresso e a permanência no Programa como docentes 

Permanentes e Colaboradores manter atualização de: currículo Lattes; sistemas de registro de 

dados científicos tais como Orcid Id e ResearchGate; registro em Grupo de Pesquisa 

cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq. 
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Seção II 

Do Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento Docente 
 

Art. 14 Os critérios para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento docente serão 

definidos e aprovados pelo Colegiado, em Portaria e Edital específicos do PPGGI.  

Parágrafo único - A definição dos critérios para o edital de credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento se dará em consonância com as indicações dos documentos das áreas de 

conhecimento da CAPES a que se vincula o PPGGI.  

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

 

Seção I 

Da Área de Concentração, Linhas de Pesquisa/Atuação 
 

Art. 15 O Programa oferecerá pesquisas interdisciplinares em uma única área de concentração: Gestão 

da Informação e do Conhecimento.  

Parágrafo único - As linhas de pesquisa são denominadas: 

I.  Informação e Gestão Organizacional: aborda o papel da informação e do conhecimento visando 

o tratamento de insumos informacionais e do conhecimento destinados à gestão 

organizacional; 

II. Informação e Tecnologia: trata do desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas com 

vistas à transformação de dados e informações como insumo para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos processos e produtos tecnológicos; 

III. Informação e Sociedade: aborda a informação e o conhecimento em seus aspectos sociais e 

culturais. Estuda fluxos e processos que facilitam a inovação, aprendizagem, 

empreendedorismo e a comunicação do conhecimento. 
 

Seção II 

Do Currículo e das Disciplinas 
 

Art. 16 O conteúdo do Programa é agrupado em disciplinas e ministrado sob a forma de aulas 

expositivas, seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos e outros procedimentos didáticos. 
 

Art. 17 Cada disciplina terá carga horária expressa em créditos, aprovada pelo Colegiado do Programa. 
 

Art. 18 O currículo dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Gestão da Informação compreende 

Disciplinas Obrigatórias, Disciplinas Optativas do Eixo Comum e Disciplinas Optativas por Linhas de 

Pesquisa.  
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§ 1º As Disciplinas Obrigatórias têm por objetivo expor discentes a um núcleo comum de 

conhecimentos básicos da área de concentração ou das linhas de pesquisa dos Cursos, 

conforme aprovado nos conselhos superiores e normatizado pela PRPPG.  

§ 2º As Disciplinas Optativas têm por objetivo aprofundar o conhecimento de discentes em temas 

especializados das respectivas linhas de pesquisa ou de domínios conexos.  

§ 3º Discentes devem ter concluído todas as disciplinas obrigatórias e integralizar os créditos 

mínimos para a conclusão do curso, que são, respectivamente, 18 (dezoito) para o Mestrado 

e 36 (trinta e seis) para o Doutorado. 

§ 4º A carga horária das disciplinas corresponde a 4 (quatro) créditos para 60 (sessenta) horas-

aula; a 3 (três) créditos para 45 (quarenta e cinco) horas-aula; a 2 (dois) créditos para 30 

(trinta) horas-aula; ou a 1 (um) crédito para 15 (quinze) horas-aula, conforme detalhamento 

na listagem de disciplinas. 

§ 5º Na integralização de créditos poderão ser consideradas atividades extensionistas e acadêmico-

científicas, desde que formalizadas e supervisionadas, conforme disciplinado em portaria 

específica do PPGGI. 
 

Art. 19 O prazo para conclusão dos cursos é de no mínimo (um) ano para o Mestrado e 2 (dois) anos 

para o Doutorado; e de no máximo é de 2 (dois) anos para o Mestrado e 4 (quatro) anos para o 

Doutorado. 

Parágrafo único - Por solicitação justificada da orientação do trabalho de conclusão, devidamente 

homologada por representante da respectiva linha de pesquisa, o prazo para a conclusão do 

curso poderá ser prorrogado em até 6 (seis) meses para o Mestrado e em até 12 meses para o 

Doutorado, mediante aprovação do Colegiado do Programa.  
 

Art. 20 As disciplinas de formação transversal, ofertadas pela PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação da UFPR), serão consideradas como Tópicos Avançados do Programa, tendo seus créditos 

contabilizados sem a necessidade de solicitação de equivalência. 
 

Seção III 

Estágio Docência 

 

Art. 21 O Estágio de Docência é uma atividade curricular de formação pedagógica, pela qual os alunos 

do Programa constroem, na graduação, a transposição do saber científico ao saber pedagógico, em 

processo que envolve atividades tais como pesquisa e preparo do conteúdo, aulas teóricas e práticas, 

aplicação de métodos e técnicas de ensino, avaliação de conteúdos programáticos.  

 

Art. 22 O Estágio Docência constituirá disciplina do currículo do Curso, tendo caráter obrigatório para 

a totalidade de discentes do Mestrado e Doutorado, correspondente a 2 (dois) créditos e 30h (trinta 

horas) de atividades.  
 

§ 1º Por se tratar de atividade curricular, a participação de discentes de pós-graduação no Estágio 

Docência não cria vínculo empregatício nem será remunerada.  
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§ 2º O requerimento de matrícula em Estágio Docência deverá ser acompanhado de um plano de 

trabalho elaborado em conjunto com a orientação e docente responsável pela disciplina, 

conforme Resolução CEPE 32/17, Art. 19.  

§ 3º Caberá à orientação e à docência responsável pela disciplina, acompanhar, orientar e avaliar o 

estagiário, emitindo um parecer sobre o seu desempenho e recomendando (ou não) ao 

Colegiado do Programa a sua aprovação (ou não) ao término das atividades da disciplina.  

§ 4º Deverão constar no histórico escolar discente, além das especificações relativas à disciplina de 

Estágio Docência, os seguintes dados referentes à disciplina em que tiver atuado: 

identificação/nome da disciplina, nome do curso, número de créditos, ano e semestre letivos 

em que a disciplina foi ministrada.  

§ 5º O Estágio de Docência deverá ser realizado nos cursos de graduação de áreas afins ao PPGGI 

e de acordo com a orientação.  

§ 6º Poderá ocorrer simultaneamente no máximo 2 (duas) matrículas discentes nas disciplinas de 

Estágio de Docência para a mesma disciplina de graduação.  

§ 7º As atividades de Estágio de Docência englobam (além de outras definidas pela orientação 

e/ou docência responsável pela disciplina): auxílio à elaboração do plano de aulas da 

disciplina; pesquisas bibliográficas referentes ao tema abordado; elaboração do material a ser 

utilizado em aulas para discentes, obrigatoriamente sendo aprovado pela orientação; 

elaboração de exercícios e sua correção, sob supervisão; auxílio a discentes no tocante a 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de atividades de laboratório de informática, se 

houver.  

§ 8º Em conformidade com a Resolução CEPE–32/17, docentes atuantes no Ensino Superior 

poderão requerer dispensa desta disciplina, desde que apresentem experiência comprovada, 

ficando a aprovação a critério da orientação e mediante anuência do Colegiado, que fixará 

critérios próprios para esta finalidade. 

§ 9º É vedado a discentes com matrícula nesta disciplina assumir a totalidade das atividades de 

ensino, atuar sem a presença de docente e atribuir notas aos discentes. 
 

Seção IV 

Das Vagas 
 

Art. 23 O número de vagas anuais a ser disponibilizado pelo Programa para cada Curso será definido 

em edital, em função dos seguintes fatores: 

 I - Número e categoria de docentes disponíveis na linha de pesquisa, observada a relação 

estabelecida pela área para orientação (docente/número de discentes sob sua responsabilidade);  

 II - Espaço físico e infraestrutura de pesquisa.  
 

§ 1º O PPGGI destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a servidores da UFPR, conforme Art. 

23, §3º da Resolução CEPE-32/17); 

§ 2º O PPGGI destinará um percentil das vagas de seus processos seletivos para pessoas que se 

autodeclarem negras (pretas ou pardas) e indígenas, em consonância com as legislações 

vigentes sobre Igualdade Racial e indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação; 
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§ 2º O PPGGI destinará um percentil das vagas de seus processos seletivos para portadores de 

necessidades especiais, em consonância com as legislações vigentes sobre Inclusão da Pessoa 

com Deficiência; 

§ 3º O número de vagas e o detalhamento dos procedimentos para inscrição, participação e 

matrícula referentes a reserva de vagas serão disciplinados nos editais dos processos seletivos. 

 
 

Seção V 

Da Seleção e Admissão 
 

Art. 24 O PPGGI admitirá a inscrição ao Mestrado de portadores de diploma (ou de declaração de 

conclusão) de nível superior, fornecido por curso reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação, 

devidamente registrado; e, ao Doutorado, de portadores diploma de curso superior, nos mesmos termos 

do Mestrado, além de diploma de Mestre (ou declaração de defesa da Dissertação) fornecido por curso 

reconhecido pela CAPES, devidamente registrado.  

 

§ 1º Na matrícula poderá ser apresentado documento comprobatório de cumprimento de todas as 

exigências legais e espera pela confecção do diploma.  
 

§ 2º A comprovação de curso superior e de Mestrado para discentes estrangeiros, ou para 

brasileiros que tenham obtido Diplomas no exterior, será realizada conforme orientações da 

CAPES e/ou PRPPG. 
 

Art. 25 O processo seletivo será regido por regulamento próprio, atualizável imediatamente antes do 

período a que venha a ser realizado e publicado por meio de Edital.  
 

Art. 26 O PPGGI tem por compromisso a Internacionalização e, portanto, aceita candidaturas de 

pessoas estrangeiras para ingresso no Programa nas seguintes condições:  
 

I - Processo sem Bolsa no Brasil – similar à seleção de discentes natos no Brasil, nos termos do Art. 

24. 

II - Processo no país de origem, com bolsa - para pessoas estrangeiras que estejam no país de 

origem ou outro que não o Brasil, a seleção será realizada de acordo com disponibilidade de 

vagas e desde que no âmbito de Programa de Intercâmbio e/ou intermediado ou com 

supervisão da CAPES e/ou com a Assessoria de Relações Internacionais da UFPR, com a 

PRPPG ou por meio de convênios internacionais dos quais o PPGGI participe, sem a 

necessidade de reconhecimento de diploma.  

 

Parágrafo único - O projeto apresentado nas candidaturas estrangeiras tem que possuir aderência às 

linhas de pesquisa do PPGGI e interesses de orientação, cabendo ao Colegiado decidir sobre 

o aceite. 
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Art. 27 Será admitida a mudança de nível, de Mestrado para Doutorado, sem titulação, desde que seja 

comprovada excelência acadêmica da trajetória da candidatura e a relevância e contribuição científica do 

projeto nos mesmos termos exigidos para o Doutorado no edital imediatamente anterior à apresentação 

da proposta. 

 

Parágrafo único – A proposição de mudança de nível se dará após o exame de qualificação da 

Dissertação, desde que sugerida pela banca avaliadora, com aceite discente e sua orientação, 

nos termos de portaria específica do PPGGI. 

 

Seção VI 

Da Matrícula e Inscrição nas Disciplinas 
 

Art. 28 Para matrícula, discentes deverão, obrigatoriamente, ter passado por seleção do PPGGI ou ter 

obtido transferência de outro curso stricto sensu credenciado, com nível de recomendação igual ou 

superior ao do Programa.  
 

§ 1º O ingresso por transferência só poderá ser efetivado mediante a aprovação do Colegiado do 

PPGGI;  

§ 2º A matrícula somente será efetivada a partir da entrega dos documentos solicitados e da 

assinatura do Termo de Compromisso.  

 

Art. 29 A matrícula será realizada se, e somente se, for comprovado, até a data da mesma, suficiência no 

idioma Inglês (para o Mestrado) ou proficiência no idioma Inglês (para o Doutorado).  

 

Parágrafo único - São aceitos, no âmbito do que determina este artigo, comprovantes de exames 

prestados junto ao Núcleo de Concursos (NC) da UFPR (ou similares de outras 

Universidades Federais), ou Certificado de Proficiência em Língua Inglesa (TOEFL, PCE 

ou IELTS), com validade não superior a 4 (quatro) anos na data de matrícula.  

 

Art. 30 Discentes deverão, nos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico do PPGGI, matricular-se 

e requerer inscrição ou ratificação de matrícula em disciplinas e demais atividades, inclusive a elaboração 

da Dissertação e/ou Tese. 
 

§ 1º Discentes com matrícula, tanto no curso de Mestrado quanto no curso de Doutorado, deverão 

requerer, a cada semestre, inscrição em disciplinas, de acordo com seu plano de estudo e com 

a aprovação de sua orientação. 

§ 2º O cancelamento de matrícula em uma ou mais disciplinas no Programa é regido pelo Art. 27 

da Resolução CEPE 32/17. 

§ 3º Serão permitidos 2 (dois) trancamentos de curso, por processo devidamente justificado, desde 

que não excedam em seu somatório o período máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos 

para o Mestrado e 360 dias corridos para o Doutorado, conforme §2º, Art. 28, da 

Resolução CEPE-32/17.  
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§ 4º Discentes terão direito a requerer o trancamento de matrícula após ter concluído, com 

aprovação, 40% (quarenta por cento) dos créditos em disciplinas necessários para a 

integralização do curso de Mestrado ou de Doutorado, conforme §1º, Art. 28, da Resolução 

CEPE-32/17).  

§ 5º Pedidos de trancamento de matrícula nos cursos de Mestrado e Doutorado não alteram a 

contagem do tempo para a defesa da Dissertação e/ou Tese.  

§ 6º Discentes que abandonarem o Curso, ou dele desistirem por vontade expressa, a ele retornarão 

somente após submeter-se e classificar-se em novo processo de seleção.  

§ 7º Esgotado o prazo máximo de permanência no Curso e ocorrendo nova matrícula, após nova 

seleção, será permitido que discentes aproveitem todos os créditos obrigatórios e até 4 

créditos de optativas para o Mestrado e 15 créditos de optativas para o Doutorado, obtidos 

anteriormente, desde que validados em, no máximo, 5 (cinco) anos. 

§ 8º A ausência de ratificação de matrícula no prazo estabelecido no calendário acadêmico 

acarretará no desligamento discente, por ato da Coordenação e com anuência do Colegiado, 

exercido o direito de ampla defesa.  
 

Art. 31 Afastamentos e solicitações de atendimento especial de discentes do PPGGI podem ser 

solicitadas ao Colegiado mediante justificativa, somente nos casos de doença que impeça  a participação 

em atividades do curso ou em virtude de maternidade, comprovados por atestado médico de 

profissional especializado na doença, com CID (Código Internacional de Doenças) e prazo definido, de 

autenticidade e duração verificada, e demais casos previstos em lei. 
 

Parágrafo único - O período de afastamento discente será computado automaticamente como 

extensão do prazo para sua qualificação e/ou defesa. 

 

Art. 32 É de responsabilidade do aluno a solicitação de matrícula na disciplina de Estágio de Docência, 

com obrigatório consentimento de seu Orientador, conforme definido na Seção III.  
 

Art. 33 Poderá ser concedida matrícula no PPGGI em disciplinas isoladas, a critério da docência 

ministrante, a pessoas interessadas que tenham concluído ou estejam nas duas últimas fases do curso de 

graduação, inclusive tendo em vista o aproveitamento futuro destes créditos em eventual admissão no 

Programa.  

 

§ 1º As vagas para oferta na modalidade isolada ficam limitadas ao máximo de 30% do número de 

vagas oferecidas para alunos regulares na disciplina.  

§ 2º No ato da matrícula é obrigatória a apresentação de Diploma, comprovante de conclusão de 

curso superior ou declaração de estar cursando último ano/período de curso de graduação. 
 

Seção VII 

Da Orientação e Comitê de Orientação 
 

Art. 34 Discentes com matrícula no PPGGI têm relação direta com a orientação e coorientação docente, 

nos termos deste Regimento: 
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§ 1º A critério do Colegiado do Programa e em havendo interesse da orientação e/ou discente, 

poderá ser instituído um comitê de orientação ou comitê científico, cuja composição poderá 

ser substituída.  

§ 2º O colegiado poderá substituir a orientação, coorientação e alterar a composição do comitê de 

orientação, nos seguintes casos:  

a) Por solicitação formal da docência responsável pela orientação devidamente 

justificada – com expressa anuência da substituição por docente com 

credenciamento no Colegiado do PPGGI sobre os encargos do aceite;  

b) Por solicitação formal discente - devidamente justificada – com expressa anuência da 

substituição por docente com credenciamento no Colegiado do PPGGI sobre os 

encargos do aceite;  

c) Por afastamento formal da orientação, em virtude de licenças previstas em Lei – com 

expressa anuência de todos os envolvidos. 

§ 3º Não existindo outra orientação disponível, permanece a orientação conforme aprovado no 

processo seletivo. 

§ 4º A orientação de Doutorado deverá ser feita por docente com experiência em pelo menos duas 

orientações de Mestrado já concluídas. 

 

Art. 35 Compete à docência em orientação, à coorientação e ao Comitê de Orientação: 

I. Orientar discentes para a definição da temática específica destinada à elaboração de projeto de 

Dissertação ou Tese; 

II. Acompanhar e orientar as tarefas de pesquisa e preparo da Dissertação ou Tese; 

III. Fazer cumprir os prazos fixados para a conclusão do curso; 

IV. Encaminhar para análise da Coordenação/Comitê de Orientação/Colegiado os casos de 

Desligamento de discentes por desempenho não satisfatório mediante justificativa cabível; 

V. Autorizar a matrícula em disciplinas pertinentes à formação e preparo discente e com os propósitos 

de especialização manifestados. 

 

Art. 36 Para a realização da Dissertação ou Tese a orientação poderá requerer ao Colegiado do 

Programa a designação de uma coorientação, da UFPR ou de outra Instituição de Pesquisa ou de 

Ensino Superior, nacional ou estrangeira, devidamente credenciada junto ao Programa. 

§ 1º Toda orientação de doutorado deve instituir uma coorientação. 

§ 2º Toda orientação de mestrado pode instituir uma coorientação. 

§ 3º A indicação de coorientação deve ser aprovada no Colegiado e, tendo em vista a natureza 

interdisciplinar do PPGGI, ter formação em área diversa da orientação. 

§ 4º Nos casos de afastamento para estágio pós-doutoral é obrigatória a existência prévia de 

coorientação, tanto para mestrado como para doutorado. 
 

Art. 37 O número máximo de orientações por docente será estabelecido pelo PPGGI conforme 

recomendação do documento de Área Interdisciplinar da CAPES, somadas todas as Pós-Graduações em 

que atue a ou o docente. 
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Seção VIII 

Da Frequência e Aproveitamento 
 

Art. 38 As datas de início e fim do período letivo e os demais eventos acadêmicos de cada ano serão 

definidos em Calendário Acadêmico do Programa, a ser aprovado anualmente pelo Colegiado.  
 

Art. 39 Serão homologadas pelo Colegiado do PPGGI a Programação periódica que especifica as 

disciplinas e suas exigências, bem como as demais atividades acadêmicas, com o respectivo número de 

créditos, cargas horárias e ementas. 
 

Art. 40 Será condição necessária para a aprovação e obtenção dos créditos em cada disciplina ou 

atividade acadêmica a frequência mínima em 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

correspondente, conforme legislação em vigor para cursos presenciais.  

 

Parágrafo único - Discentes que não cumprirem este quesito terão o registro de aproveitamento 

em conceito ‘D’ para a disciplina, conforme definido no Art. 42 deste Regimento. 
 

Art. 41 O aproveitamento nas disciplinas e outras atividades do Curso serão avaliados por meio de 

provas, trabalhos de pesquisa individual ou outro processo, a critério da docência responsável pela 

disciplina, conforme Seção VIII, Art. 33 da Resolução 32/17-CEPE.  
 

§ 1º Discente com reprovação em uma disciplina obrigatória deverá repeti-la, constando em seu 

histórico a menção “Reprovado”.  

§ 2º Discente com reprovação em uma disciplina eletiva poderá substituí-la por outra disciplina, 

constando em seu histórico a menção “Reprovado”.  

§ 3º O conceito mínimo para aprovação em disciplina é o equivalente a ‘C’, conforme definido no 

Art. 50.  

§ 4º O prazo para docentes comunicarem os conceitos obtidos por discentes é de 60 (sessenta) 

dias, a contar do encerramento do período letivo no qual foi lecionada a disciplina. 
 

Art. 42 Para fins de aferição do rendimento acadêmico discente serão atribuídos valores numéricos aos 

conceitos, da seguinte forma: 

a) A = 9,0 a 10,0 “Excelente” 

b) B = 8,0 a 8,9 “Bom” 

c) C = 7,0 a 7,9 “Regular” 

d) D = 0,0 a 6,9 “Insuficiente” (Reprovado) - Conceito também aplicável a discentes que 

reprovarem por frequência. 

 

Art. 43 A integralização dos estudos, que dependerá da apuração da frequência e da avaliação do 

aproveitamento escolar na forma prevista neste Regimento, será expressa em unidades de créditos. 
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Art. 44 Cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) horas-aula. 
 

Art. 45 Nos pedidos de equivalência ou convalidação de disciplinas poderão ser aceitos créditos obtidos 

em outros PPG stricto sensu integrantes do sistema nacional de Pós-graduação ou do PPGGI cursadas 

como isoladas, como discente externa ou externo, desde que justificado e compatível com o plano de 

estudo discente e em concordância expressa da orientação, limitados até 50% do total dos créditos 

exigidos, exceto para as disciplinas obrigatórias, realizadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da 

solicitação na UFPR, respeitando o definido no Art. 18 da resolução CEPE 32/17. 

 

§ 1º    A validação de créditos, no âmbito do que determina este artigo, estará limitada até 9 

créditos para o Mestrado e 18 créditos para o Doutorado desde que cursadas exclusivamente 

no PPGGI ou até o limite de 4 créditos e 9 créditos, respectivamente, quando cursadas 

anteriormente em outros Programas stricto sensu. 

§ 2º Os créditos obtidos no curso de Mestrado do PPGGI podem ser aproveitados integralmente 

para o Doutorado, unicamente nas disciplinas cursadas no Programa, e serão integralizados, 

via secretaria, com anuência da coordenação. 

§ 3º Os créditos obtidos em cursos de Mestrado de outros PPG podem ser aproveitados no curso 

de Doutorado desde que sejam aderentes às ementas e programas das disciplinas do 

Programa, desde que a partir de análise feita pela orientação e com aprovação do Colegiado 

do Programa, cabendo à parte interessada apresentar os Programas das disciplinas cursadas e 

os conceitos obtidos. 

§ 4º Nos casos de Mestrado-sanduíche ou Doutorado-sanduíche, caberá ao Colegiado convalidar 

as disciplinas cursadas na Instituição ou determinar os ajustes necessários. 
 

Art. 46 Durante a vida acadêmica discentes deverão gerenciar e atualizar sempre que solicitado seu 

Curriculum nas bases científicas tais como Lattes, Orcid e ResearchGate, entre outras.  
 

Parágrafo único – Quando aplicável, discentes deverão depositar, enquanto houver vínculo com o 

PPGGI, a sua produção técnica, pedagógica e científica, individual ou em coautoria com 

docentes, colegas e orientação, nos Repositórios Científicos Abertos da UFPR e de 

instituições parceiras. 
 

Art. 47 Será desligado do Curso discente que obtiver duas reprovações (conceito ‘D’), na mesma 

disciplina ou em duas disciplinas distintas, ou, ainda, cujo rendimento acadêmico não for considerado 

satisfatório, na forma estabelecida neste Regimento. 
 

Seção IX 

Da Dissertação e da Tese 
 

Art. 48 A Dissertação ou Tese pode ser redigida em língua portuguesa ou inglesa, tendo em ambos os 

casos, o resumo e título nos dois idiomas com “resumo em língua vernácula que evidencie os objetivos 

do trabalho, os métodos utilizados no seu desenvolvimento, os resultados e as conclusões obtidas, 
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destacando o que é apresentado em cada capítulo redigido”, conforme estabelecido pelo Art. 39 da 

Resolução CEPE 32/17. 

 

§ 1º Independentemente do idioma deverá ser utilizado o formato estabelecido pelas Normas da 

ABNT 14724 (e outras relacionadas) e orientações complementares da Biblioteca Central da 

Universidade Federal do Paraná. 

 

§ 2º - Caso a Dissertação ou Tese seja escrita em língua inglesa, os elementos pré-textuais, 

introdução e considerações finais devem ser redigidos também em língua portuguesa. 
 

 

Art. 49 A Tese de Doutorado poderá, voluntariamente e alternativamente ao modelo do Art. 46, ser 

apresentada na forma de coletânea de 3 (três) artigos, por opção da orientação e discente. 

 

Parágrafo único -A coletânea de artigos de que trata este caput deverá, comprovadamente, ser 

submetida ou aceita a periódico científico indexado, em coautoria com a orientação, 

respeitando os critérios detalhados em Portaria específica do PPGGI. 

 

Art. 50 A orientação deverá requerer ao Colegiado a homologação da Comissão Examinadora para 

qualificação e, posteriormente, a Defesa Final, bem como a data de realização dos mesmos. 
 

Parágrafo único - A composição das Comissões de Qualificação e Defesa de Mestrado e 

Doutorado deverão ser submetidos até o início do semestre anterior à sua ocorrência, para 

apreciação do Colegiado. 
 

Seção X 

Do Exame de Qualificação 

 

Art. 51 A qualificação da Dissertação será realizada após cumpridos ou validados todos os créditos 

previstos (conforme o Art. 18) no currículo do curso até o 18º mês (o qual será contado a partir do mês 

da data da primeira matrícula discente, entrada, no Programa), bem como após realização do estágio 

docência e aceite de, pelo menos, uma publicação científica, em coautoria à orientação.  
 

§ 1º A orientação tem participação nata e atuará na presidência da Comissão Examinadora, não terá 

direito à julgamento e poderá ser substituída nesta posição pela coorientação, por integrante 

de Comitê de Orientação ou por representante em designação do Colegiado do Programa, 

conforme §4º, Art. 41, da Resolução CEPE-32/17, ).  

§ 2º Neste exame, o projeto de Dissertação (contemplando clara definição do problema 

investigado, bem como uma revisão bibliográfica atualizada e encaminhamento 

metodológico) deverá ser apresentado e defendido em até 30 minutos perante uma 

Comissão Examinadora composta por pelo menos 3 (três) integrantes com título de 

doutorado, incluída a orientação, sendo pelo menos uma pessoa externa ao PPGGI.  

§ 3º Para o exame deverá a orientação constituir a Comissão Examinadora e solicitar à 

Coordenação do Programa a aprovação desta em reunião Colegiada. 



Ministério da Educação 
 Universidade Federal do Paraná  

Setor de Ciências Sociais Aplicadas 
Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação  

16 
Regimento Interno – 2020 de Acordo com a Resolução CEPE – 32/2017 

§ 4º O documento para qualificação deverá ser enviado com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 

antecedência para a Comissão Examinadora. 

§ 5º Ao final do exame a Comissão Examinadora emitirá o conceito “APROVADO” ou 

“REPROVADO”.  

§ 6º Em caso de reprovação, a ou o discente terá direito a repetir o exame num prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, obedecido sempre o prazo máximo de conclusão, mantendo-se a mesma 

Comissão Examinadora, sendo que o documento deverá ser enviado com 15 (quinze) dias de 

antecedência. 

§ 7º Em caso de nova reprovação, ocorrerá o desligamento discente do Programa.  

§ 8º Deverá ser lavrada uma ata da realização do Exame de Qualificação da Dissertação. 
 

Art. 52 A qualificação da Tese será realizada após a ou o discente ter cumprido ou validado todos os 

créditos previstos (conforme Art. 18) no currículo do curso até o 24º mês (o qual será contado a partir 

do mês da data da primeira matrícula discente, entrada, no Programa), além de um aceite em periódico 

conforme definido em portaria específica.  

§ 1º Para a qualificação de Doutorado é necessário apresentar comprovante de suficiência em outra 

língua estrangeira moderna a escolha discente, sendo aceitos comprovantes de exames 

prestados junto ao Núcleo de concursos (NC) da UFPR (ou similares de outras 

Universidades Federais), ou Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira, com validade 

não superior a 4 (quatro) anos na data de matrícula. 

§ 2º A orientação tem participação nata e atuará na presidência da Comissão Examinadora, não terá 

direito à julgamento e poderá ser substituída nesta posição pela coorientação, por integrante 

de Comitê de Orientação ou por representante em designação do Colegiado do Programa, 

conforme §4º, Art. 41, da ResoluçãoCEPE-32/17.  

§ 3º Neste exame, o projeto de Tese (contemplando clara definição do problema investigado, 

contribuições originais, revisão bibliográfica atualizada e detalhamento metodológico) deverá 

ser apresentado e defendido em até 40 minutos perante uma Comissão Examinadora 

composta por pelo menos 4 (quatro) integrantes com título de doutorado, incluído a 

orientação, sendo pelo menos duas pessoas externas ao PPGGI, uma delas externa à UFPR. 

§ 4º A orientação solicitará à Coordenação do Programa a aprovação da Comissão Examinadora. 

§ 5º O documento para a defesa deverá ser enviado com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 

antecedência para a Comissão Examinadora. 

§ 6º Ao final do exame a Comissão emitirá o conceito “APROVADO” ou “REPROVADO”.  

§ 7º Em caso de reprovação, o aluno do Doutorado terá direito a repetir o exame num prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias, obedecido sempre o prazo máximo de conclusão, 

mantendo-se a mesma Comissão Examinadora e o documento deverá ser enviado com 30 

(trinta) dias de antecedência. 

§ 8º Em caso de nova reprovação, ocorrerá o desligamento discente do Programa.  

§ 9º Deverá ser lavrada uma ata da realização do Exame de Qualificação do projeto de Tese. 
 

Seção XI 

Da Defesa da Dissertação e da Tese 
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Art. 53 Da candidatura ao grau de Mestra ou Mestre em Gestão da Informação ou Doutora ou Doutor 

em Gestão da Informação é exigida a aprovação de um trabalho de Dissertação ou Tese, de autoria 

discente, elaborado sob a supervisão de docente com credenciamento no PPGGI, que reunirá as funções 

de orientação de curso e orientação de Dissertação/Tese. 
 

§1º Na Dissertação deve ser evidenciada a capacidade discente de pesquisa, atualização e 

sistematização com relação ao tema e problema escolhidos, bem como na Tese deverá ser 

oferecida contribuição original e significativa à área de estudo em que for desenvolvida.  

§2º Em caso de suspeita de fraude ou plágio será constituída comissão para avaliar a questão, e, 

caso comprovada, será procedido imediatamente o desligamento discente do Curso.  
 

Art. 54 Ao concluir sua Dissertação ou Tese, deverá ser providenciada a reprodução de pelo menos 1 

(uma) cópia da mesma para a orientação, 1 (uma) para cada integrante da Comissão, e 1 (uma) para 

cada suplente, em forma impressa, opcionalmente digital caso haja expressa anuência, e de acordo com 

as normas estabelecidas pelo Programa, com uma antecedência mínima de 25 (vinte e cinco) dias da 

data prevista para a defesa, sendo que a apresentação de material anexo (por exemplo, mídias 

eletrônicas) deverá ser realizada, caso ocorra, em número de cópias igual ao da versão impressa. 
 

§ 1º É de inteira responsabilidade discente a entrega do material aos membros da Comissão. 

§ 2º Para defesa da Tese será exigida a comprovação de 1 (uma) publicação e de 1 (um) aceite de 

artigo em periódico indexado, conforme definido em portaria específica.  

§ 3º No caso do Mestrado, deverá ser entregue, juntamente com a versão corrigida da Dissertação, 

o comprovante de submissão de um artigo sobre o trabalho desenvolvido para publicação, 

conforme definido em portaria específica. 

§ 4º Como requisito do tempo de dedicação exigida ao PPGGI, discentes de Mestrado e 

Doutorado deverão apresentar comprovação de participação em 2 (dois) - para Mestrado - e 

3 (três) - para Doutorado - eventos por ano do Programa homologados pela coordenação e, 

também, a comprovação de que tenham assistido a pelo menos 2 (duas para Mestrado) e 3 

(três para Doutorado) defesas (Mestrado ou Doutorado) por ano. 
 

Art. 55 A sessão de apresentação da Dissertação ou Tese será pública, em local, data e hora divulgados 

pela Coordenação do Curso, com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, sendo todos os 

trabalhos realizados durante a sessão de defesa registrados em ata. 
 

Art. 56 Na defesa pública da Dissertação ou Tese, o desempenho discente perante a Comissão 

Examinadora constituir-se-á de duas partes:  

a) Exposição oral da Dissertação, com o tempo de até 30 (trinta) minutos;  

b) Exposição oral da Tese, com o tempo máximo de 40 (quarenta) minutos;  

c) Sustentação da Dissertação ou Tese diante da arguição dos membros da Comissão 

Examinadora. 
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Parágrafo único - A cada integrante da Comissão será concedido o tempo de até 20 (vinte) 

minutos para arguição, cabendo igual tempo para resposta discente às questões que forem 

formuladas. 
 

Art. 57 A sessão de julgamento será secreta e ocorrerá imediatamente após a apresentação discente, 

sendo que a Comissão Examinadora, pela maioria dos seus membros, fará a avaliação final da 

Dissertação ou Tese, considerando o conteúdo, a forma, a redação, a apresentação e a defesa do 

trabalho, julgando o trabalho como "aprovado" ou "não aprovado”.  

§ 1º Não cabe reapresentação, em caso de reprovação.  

§ 2º Em caso de aprovação, deverá ser providenciada entrega à Secretaria do PPGGI de uma cópia 

em arquivo eletrônico em formato “.pdf”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar 

da data de aprovação do trabalho pela Comissão Examinadora, sob pena de 

REPROVAÇÃO, sendo que a Secretaria informará sobre os demais documentos exigidos 

para a emissão do Diploma.  

§ 3º A Dissertação ou Tese, em sua versão final, deve contemplar as alterações que a Comissão 

Examinadora sugeriu, quando da defesa, e obedecer ao padrão de normalização recomendado 

pelo Programa, sendo tal quesito responsabilidade da orientação. 

§ 4º O não cumprimento dos itens anteriores e/ou não entrega dos exemplares corrigidos no prazo 

estabelecido implica em desligamento discente. 

CAPÍTULO V 

DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 

Art. 58 À e ao discente do PPGGI que satisfizer as exigências deste Regimento e da legislação 

pertinente da UFPR será concedido o grau de Mestre ou Mestra e/ou Doutor ou Doutora em Gestão 

da Informação.  

 

Art. 59 O título outorgado será o de Mestra ou Mestre em Gestão da Informação, para o Mestrado, e 

de Doutora ou Doutor em Gestão da Informação para o Doutorado. 

 

Art. 60 Atendidas todas as formalidades necessárias à conclusão do curso, a Secretaria do PPGGI 

encaminhará à PRPPG a documentação concernente, da qual constarão, obrigatoriamente, a ata do 

julgamento da Dissertação ou Tese assinada pela Comissão Examinadora, o histórico escolar discente e 

outros documentos exigidos pela PRPPG para providenciar a expedição do diploma de Mestra, Mestre, 

Doutora ou Doutor em Gestão da Informação, de acordo com o Art. 50 da Resolução CEPE 32/17. 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS 

Art. 61 Deverá ser instituída pelo Colegiado a Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas, cuja 

competência, no âmbito do Programa, consiste em: 
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I - Executar e coordenar a seleção de candidaturas às bolsas de estudos;  

II – Acompanhar o desempenho de bolsistas;  

III – Controlar as renovações, substituições ou suspensões de bolsas; 

IV – Atender os requisitos das agências financiadoras e da Portaria que rege a seleção e 

acompanhamento de bolsas do Programa. 

 

Art. 62 A concessão e manutenção de bolsas seguirá Portaria própria, a ser aprovada e atualizada pelo 

Colegiado.  

Parágrafo único - Será automaticamente cancelada a bolsa de discentes que não estiverem de acordo 

com o que determina a Portaria de Seleção e Acompanhamento de Bolsas em vigor. 

CAPÍTULO VII 

DO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

Art. 63 Somente docente credenciado na categoria de permanente junto ao PPGGI e que já tenha 

titulado, no mínimo, dois doutores no instante da abertura do processo seletivo, poderá exercer a 

supervisão de estágio de pós-doutorado, conforme Resolução CEPE 16/18, Art. 2º, §1º. 

Art. 64 Os critérios para seleção e admissão de pesquisadores em Estágio Pós-Doutoral serão definidos 

e aprovados pelo Colegiado em Portaria e Edital específicos e de acordo com a Resolução 32/17 – 

CEPE. 

Art. 65 Ao final do estágio Pós-Doutoral, além de audiência pública, a pesquisadora ou o pesquisador 

em estágio pós-doutoral de duração igual ou superior a 6 (seis) meses, para obtenção de certificado, 

deverá comprovar o aceite de um artigo científico em revista especializada, indexada e classificada 

conforme definição em portaria específica, em situação de primeira autoria e em coautoria com sua 

supervisão, com referências adequadas ao PPGGI, bem como agradecimentos ao Programa e agência de 

fomento, se for o caso. 

Parágrafo único – Pesquisadoras e pesquisadores em estágios de pós-doutoramento com duração 

superior a 6 (seis) meses deverão obrigatoriamente lecionar 1 (uma) disciplina específica no 

PPGGI. 

 

Art. 66 Cumpridos os requisitos do estágio pós-doutoral, a Coordenação do PPGGI solicitará à 

PRPPG a expedição do certificado competente, de acordo com o Art. 13 da Resolução CEPE 16/18. 

Art. 67 O pós-Doutorado, por ser um estágio de aperfeiçoamento, não confere grau e título. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 68 Este Regimento entra em vigor a partir da data se sua aprovação no colegiado do Programa, 

sendo que sua alteração poderá ocorrer somente por ampla maioria de votos em plenária do PPGGI. 

 

Art. 69 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGGI, cabendo recurso das decisões nos 

termos regimentais da UFPR. 

Parágrafo único – Quando necessário a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFPR deverá ser 

consultada. 

Curitiba, 17 de agosto de 2020. 

 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR 

 
Aprovado na 70ª Reunião do Colegiado do PPGGI, em 14 de novembro de 2018. 
 
Revisado e aprovado em primeira votação na 88ª Reunião Plenária do Colegiado do PPGGI, em 7 de Julho de 2020; e em 
segunda votação na 90ª Reunião do Colegiado, em 17 de Agosto de 2020; com relatoria da Prof.ª Dr.ª Denise Fukumi 
Tsunoda. 
 
Com correções de redação do Artigo 45, conforme deliberado na 91ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGGI, realizada 
em 11 de setembro de 2020. 
 
 

 
 
 

    

Rodrigo Eduardo Botelho Francisco 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR 


