
NORMAS COMPLEMENTARES 02/18 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA, no uso das 
atribuições conferidas pelo Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná, 
 

RESOLVE: 
 
Aprovar as normas complementares à Resolução 32/17-CEPE, do Programa de Pós-
graduação em Geologia em nível de Mestrado Acadêmico e Doutorado nas áreas de 
concentração em Geologia Exploratória e Geologia Ambiental. 
 
I – DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º O Programa de Pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná tem 
por objetivo a promoção do aprimoramento científico de habilitados em cursos de graduação, 
por meio da formação de docentes universitários, pesquisadores e profissionais 
especializados. 
 
Art. 2º A Pós-graduação em Geologia é ofertada em duas áreas de concentração, Geologia 
Exploratória e Geologia Ambiental, e compreende dois níveis de formação que levam aos 
graus de Mestre e Doutor. 
 
II – DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Art. 3º A Pós-graduação será gerenciada pelo Coordenador, sob supervisão didática e 
administrativa exercida pelo Colegiado da pós-graduação. 
 
Art. 4º Compõem o Colegiado de pós-graduação: 
 
I - Coordenador de Pós-graduação, que é seu presidente, 
II - Vice-Coordenador; 
III - Mínimo de quatro membros do corpo docente permanente da Pós-graduação, eleitos 
pelos docentes permanentes do Programa, mantendo-se a proporção por Área de 
Concentração; 
IV - Chefe do Departamento de Geologia como membro nato; 
V - Dois representantes do corpo discente eleitos pelos pares, um para cada área de 
concentração. 
 
§ 1º O mandato dos membros docentes é de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.  
§ 2º O mandato do representante discente é de 1 (um) ano, sendo permitida a recondução.  
§ 3º As representações docente e discente terão suplentes eleitos nas mesmas condições.  
 
Art. 5º Compete ao Colegiado da Pós-graduação, em complemento às demais atribuições 
constantes no Art. 7º da Resolução 32/17-CEPE: 
 
I - Organizar o Programa de Pós-graduação em Geologia e supervisionar os trabalhos 
referentes ao seu desenvolvimento; 
II - Definir os critérios para ingresso e permanência dos docentes; 
III - Deliberar sobre ingresso e desligamento de docentes no programa; 
IV - Estabelecer e cumprir os critérios de representatividade das linhas de pesquisa no 
Colegiado, bem como avaliar os docentes componentes das linhas, de modo a manter os 
indicadores globais em padrão exigido pela CAPES; 



V - Decidir sobre a passagem de aluno de Mestrado diretamente para Doutorado, 
respeitando os critérios de elegibilidade para tese de Doutorado, com base no parecer de 
uma comissão indicada pelo Colegiado. 
 
III – DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DOS TÍTULOS  
 
Art. 6º O Programa de Pós-graduação em Geologia envolve os seguintes requisitos: 
 
I - Computar créditos em disciplinas, sendo um mínimo de 18 (dezoito) créditos para alunos 
de Mestrado e 36 (trinta e seis) créditos para alunos de Doutorado; 
II - Obter os créditos da disciplina obrigatória GEOL 7022 (antigo GEO 719) - Método 
Científico em Geociências; 
III – Os discentes de Mestrado e Doutorado devem demonstrar suficiência em, pelo menos, 
uma língua estrangeira. Sendo obrigatória a língua inglesa para os discentes de Doutorado. 
IV - Para obtenção de diploma de Mestre o pós-graduando deve submeter, como primeiro 
autor, pelo menos um artigo relacionado ao tema da dissertação para publicação em revista 
técnico-científica com corpo editorial.  
V - Para obtenção de diploma de Doutor, o pós-graduando deve submeter, como primeiro 
autor, pelo menos dois artigos e ter aceite de pelo menos um artigo, relacionado ao tema da 
tese, sendo um deles redigido em língua inglesa para publicação em revista técnico-
científica com conceito B1 ou superior (de acordo com a classificação de periódicos Qualis 
2016 ou qualquer outra que venha a substituí-la). 
VI - Realizar Exame de Qualificação; 
VII - Elaborar Dissertação de Mestrado; 
VIII - Elaborar Tese de Doutorado. 
 
§ 1º Poderá ser aceita a passagem do pós-graduando de Mestrado diretamente para 
Doutorado (Portaria Nº 76/2010 – CAPES – Art. 16), caso a versão preliminar da dissertação 
seja apresentada no prazo do Exame de Qualificação, ou seja, até o décimo quarto mês, 
contados a partir do ingresso no Programa, e que a mesma reúna condições inegáveis que 
atestem o caráter de exceção em termos de qualidade e quantidade de informações 
documentadas pelo candidato.  
 
Art. 7º Compete ao mestrando a responsabilidade sobre o Projeto de pesquisa, elaborado e 
apresentado no Seminário Anual do Programa na forma de resumo expandido. 
 
Art. 8º O acompanhamento dos projetos será feito por meio do Seminário Anual do 
Programa, cuja participação é obrigatória para todos pós-graduandos. 
 
 
IV- DA ORIENTAÇÃO 
 
Art. 9º Cada candidato ao Mestrado ou Doutorado terá um orientador, dentre os docentes 
credenciados no programa, que poderá ser assessorado por um ou mais coorientadores. 
 
§ 1º O número máximo de orientações e critérios de orientação serão definidos pelo 
Colegiado. 
 
Art. 10 Face ao impedimento do orientador, esse poderá ser substituído temporariamente 
pelo coorientador, ou quando esse for inexistente, por um docente aprovado pelo Colegiado. 
 
 
 
 
 



V - DA SELEÇÃO E ADMISSÃO 
 
Art. 11 A seleção dos candidatos será feita de acordo com edital específico elaborado e 
divulgado pela Coordenação do Programa, no qual constarão o número de vagas e os 
critérios de seleção. 
 
Art. 12 Para análise e avaliação dos candidatos inscritos, o Colegiado do Programa 
constituirá uma Comissão de Seleção composta por docentes vinculados às diferentes linhas 
de pesquisa do Programa. 
 
Art. 13 Para a inscrição do doutorado, o candidato deve apresentar o projeto de pesquisa e a 
comprovação de pelo menos um artigo publicado ou submetido, neste caso, deve apresentar 
também a cópia do manuscrito. O processo seletivo será presencial com defesa do projeto e 
currículo perante uma banca nomeada pelo Colegiado, no mês seguinte ao final do período 
de inscrição. 
 
VI - DA MATRÍCULA 
 
Art. 14 As matrículas dos candidatos aprovados serão feitas pela secretaria do Programa de 
pós-graduação, nos prazos e nos termos estabelecidos pela Coordenação. 
 
VII – DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA 
 
Art. 15 O objetivo do Seminário é avaliar o desempenho e o cumprimento dos prazos 
regimentais dos pós-graduandos. 
 
§ 1º O Seminário será realizado anualmente no final do primeiro semestre na semana de 
estudos do calendário escolar da Universidade. 
§ 2º O doutorando no ano do Exame de Qualificação ou da defesa da tese está dispensado 
da apresentação e poderá ser dispensado da participação do Seminário. 
 
§ 3º Para os mestrandos no ano de ingresso serão avaliados os projetos de pesquisa e no 
ano seguinte as qualificações, ambos serão entregues na forma de resumo expandido, no 
Seminário anual para fins de avaliação. 
§ 4º O pós-graduando perderá a indicação para o recebimento de bolsa institucional caso 
seja reprovado 1 (uma) vez no Seminário Anual da Pós-graduação; 
§ 5º O pós-graduando será automaticamente desligado do Programa caso seja reprovado 2 
(duas) vezes no Seminário Anual da Pós-graduação;  
§ 6º O pós-graduando será desligado do Programa de Pós-graduação, tanto ao nível de 
Mestrado como de Doutorado, se não cumprir qualquer atividade ou exigência nos prazos 
regimentais.  
 
VIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Art. 16 As reivindicações de recursos por parte de professores e pós-graduandos deverão 
ser feitas por escrito, devidamente instruídas com orçamento, e encaminhadas ao Colegiado. 
 
Art. 17 Terão prioridade os pedidos que visem a melhoria dos indicadores de desempenho 
do curso. 
 
IX – DA PRÁTICA DE DOCÊNCIA 
 
Art. 18 O Estágio Supervisionado em Prática de Docência é obrigatório para os bolsistas 
CAPES do Programa. 
 



X – DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 
Art. 19 O Exame de Qualificação deverá ser prestado pelos pós-graduandos após a 
conclusão de 100% (cem por cento) dos créditos em disciplinas, da disciplina obrigatória 
GEOL 7022 (antigo GEO 719) - Método Científico em Geociências, e da suficiência em 
língua estrangeira até o 14º (décimo quarto) mês, no caso de Mestrado, e 29º (vigésimo 
nono) mês, no caso de Doutorado. 
 
§ 1º A avaliação do Exame de Qualificação do Mestrado será feita no Seminário anual.  
§ 2º O Doutorando deve apresentar um documento composto por no mínimo um artigo 
submetido ou em vias de submissão para publicação. 
§ 3º Para o Doutorado o Exame de Qualificação será feito na forma presencial em banca 
fechada formada por 3 membros (orientador e 2 avaliadores) a critério do orientador com 
prazo de entrega da ata do Exame de Qualificação até o 30º mês. 
§ 4º No caso de reprovação, o doutorando disporá de mais dois meses para apresentar novo 
documento para avaliação. 
§ 5º Havendo nova reprovação o doutorando será desligado do Programa. 
 
XI – PRAZOS MÍNIMOS E MÁXIMOS PARA TITULAÇÃO 
 
Art. 20 Os prazos mínimos e máximos para a titulação no Mestrado e Doutorado. 
 
§ 1º O prazo mínimo para o Mestrado e Doutorado não poderá ser inferior a 12 e 24 meses, 
respectivamente. 
§ 2º O prazo máximo para o Mestrado e Doutorado é de a 24 e 48 meses, respectivamente. 
 
XII - DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E TESE DE DOUTORADO 
 
Art. 21 As dissertações de mestrado e teses de doutorado deverão ser apresentadas na 
forma de artigo científico conforme modelo constante no Anexo I desta norma e poderão ser 
redigidas em português ou inglês devendo constar título e resumo necessariamente nas 
línguas portuguesa e inglesa. 
 
XIII – DEFESAS 
 
Art. 22 As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo menos 3 doutores, 
incluído o orientador, sendo pelo menos um deles externo ao PPG e as bancas de defesa de 
Doutorado serão compostas por pelo menos 5 doutores, incluído o orientador, sendo pelo 
menos dois deles externos ao PPG e um deles externo à UFPR. 
 
§ 1º O orientador ou coorientador ou membro designado pelo Colegiado deve presidir a 
banca examinadora sem direito a julgamento.  
§ 2º Caberá ao Colegiado de pós-graduação indicar os membros titulares e suplentes da 
banca de defesa, podendo ou não ser utilizada lista sugerida pelo orientador.  
§ 3º A versão digital e a carta sugerindo a banca deverá ser entregue na secretaria no prazo 
de 30 dias antes da data de defesa. 
§ 4º A banca sugerida pelo orientador deverá conter pelo menos 4 doutores indicados para 
o Mestrado e 6 doutores indicados para o Doutorado.  
 
Art. 23 As defesas de Mestrado não são presenciais. A avaliação será feita apenas no 
documento escrito pela banca de defesa. A apresentação pública do trabalho é opcional, 
sem avaliação, e será realizada em data definida pelo orientador. 
 
 
 



Art. 24 As defesas de Doutorado serão presenciais. 
 
§ 1º A arguição da tese será procedida perante banca de defesa, em sessão pública, na qual 
o pós-graduando deverá expor o conteúdo do trabalho em um tempo máximo de 60 minutos.  
§ 2º O tempo designado à arguição por parte de cada examinador será de, no máximo, 30 
(trinta) minutos, dispondo o candidato de igual tempo para a resposta.  
§ 3º Na apreciação da tese, cada examinador, em sessão secreta realizada imediatamente 
após a arguição, deliberará se o candidato foi aprovado ou não.  
§ 4º Terminado o julgamento, a banca examinadora fará um relatório a ser encaminhado à 
secretaria do programa.  
 
Art. 25 A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o 
discente deverá atender as correções indicadas pela banca e que deverão ser aprovadas 
pelo orientador. Após, o orientador, encaminhará a versão final corrigida do trabalho em PDF 
para a secretaria do curso, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da defesa. 
 
§ 1º O Colegiado poderá acolher um único pedido de prorrogação do prazo de entrega da 
versão final que não excederá o prazo de 60 (sessenta) dias.  
§ 2º O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem efeito, 
implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 
 
XIV – DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 
 
Art. 26 Para obtenção do titulo de Mestre ou Doutor, o discente deverá ter cumprido as 
exigências definidas na resolução 32/17 CEPE, e nos termos especificados nesta norma 
complementar. 
 
§ 1º Quanto ao prazo máximo para o atendimento das demandas do Programa o discente 
tem um prazo máximo de 5 (cinco) anos, sob pena de perda da titulação pretendida. 
 
XV - DA OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 
 
Art. 27 A concessão de bolsas aos discentes interessados segue a normativa da CAPES e 
será feita respeitando-se os critérios estabelecidos pela Comissão de Bolsas e disponíveis 
no endereço http://www.posgeol.ufpr.br. 
 
§ 1º Os casos excepcionais não previstos serão solucionados pelo Colegiado. 
§ 2º A Comissão de Bolsas é constituída por 4 docentes, incluindo o coordenador 
(presidente), o vice-coordenador e um docente de cada área de concentração indicados pelo 
Colegiado. 
 
Art. 28 O bolsista deve assinar controle de freqüência semanal na secretaria do Programa.  
 
Art. 29 O bolsista tem participação obrigatória no Seminário Anual do Programa e deve ter 
avaliação superior a 7,0 (sete). Essa cláusula é eliminatória para a manutenção da bolsa. 
 
Art. 30 O bolsista deve manter seu orientador e a secretaria do Programa informados, por 
justificativa escrita (com ciência do orientador, no caso de documento entregue à secretaria) 
de afastamentos da sede e/ou das atividades de pesquisa, superiores a 15 dias. 
 
Art. 31 Haverá avaliação semestral, pela Comissão de Bolsas, da continuidade do direito de 
bolsa com base no desempenho do aluno e cumprimento das normas de concessão de 
bolsas. 
 

http://www.posgeol.ufpr.br/


Art. 32 A reprovação em disciplinas, por conceito ou freqüência insuficiente implicará no 
cancelamento da bolsa. 
 
XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 33 Estas Normas Complementares entrarão em vigor na data de sua publicação e se 
aplica a todos os discentes matriculados no Programa de Pós-graduação em Geologia. 
 
  
 

Curitiba, 05 de outubro de 2018. 
 

 
Profª. Drª. Maria Cristina de Souza 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Geologia 
 
 

  



ANEXO I – REGRAS E MODELO PARA ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E 
TESES 

 

- Para compor a dissertação de Mestrado é exigido, no mínimo, um artigo tendo o pós-
graduando como primeiro autor.  
- Para compor a tese de Doutorado são exigidos no mínimo dois artigos tendo o pós-
graduando como primeiro autor, sendo pelo menos um deles redigido em língua inglesa 
visando publicação em revista Qualis B1 ou superior.  
- No ato da entrega da tese de Doutorado deve ser apresentado comprovante de aceite de 
pelo menos um dos artigos que compõem a tese. 
 
CAPA (Titulo em português e em inglês) 
FOLHA DE ROSTO 
DEDICATÓRIA (opcional) 
AGRADECIMENTOS (opcional) 
RESUMO E PALAVRAS-CHAVE 
ABSTRACT AND KEYWORDS 
LISTA DE FIGURAS 
LISTA DE QUADROS E TABELAS 
SUMÁRIO 

• Divisões do documento, incluindo anexos. 

INTRODUÇÃO 

Capítulo introdutório apresentando: 

• Tema da pesquisa  
• Explicação da estrutura do documento da dissertação ou tese 
• Estado da arte 
• Objetivo da pesquisa de mestrado, não é necessário repetir os do artigo 
• Métodos empregados da pesquisa de mestrado, não é necessário repetir os do artigo 

RESULTADOS  

• Artigo(s) relacionado(s) ao tema da pesquisa (formatado conforme as normas da revista a que 
será submetido). 

• Resultados complementares (caso existam). 

DISCUSSÃO 

• Discussão dos principais resultados obtidos na pesquisa, no caso de existirem resultados 
complementares além dos do artigo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Texto integrativo (no caso da composição incluir mais de um artigo) e principais conclusões 
alcançadas com a pesquisa. 

REFERÊNCIAS 

• Listar todas as referências usadas no documento incluído as do artigo. 

 

 



ANEXOS (opcional) 

• Figuras, quadros, tabelas, gráficos, mapas, diagramas etc. que apresentem informações 
relativas ao trabalho. Os anexos devem ser numerados sequencialmente e referenciados no 
texto do item INTRODUÇÃO. 

 

Obs. Os itens não detalhados acima devem se adequar às normas da UFPR. 

 
 


