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NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA da UFPR 

 

Capítulo I 

DAS FINALIDADES E ORGANIZAÇÃO 

Art. 1º - Estas normas se aplicam ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), níveis mestrado e doutorado, e se destinam a regulamentar, no que lhe compete, o Regimento 

Geral da Pós-Graduação da UFPR, especificado na resolução vigente do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE). 

Art. 2º - O Programa de Pós-graduação em Odontologia da UFPR tem como objetivo a capacitação de recursos 

humanos qualificados nas áreas de conhecimento da Odontologia, para atuar no magistério superior, realizar 

pesquisas e aperfeiçoar estudos técnicos e científicos. 

 

Capítulo II 

DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 3º - A Coordenação didática e administrativa do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

compreende o Colegiado e a Coordenação do Programa. 

 

Seção I 

Do Colegiado do Programa 

Art. 4º - O Colegiado será constituído: 

I- do coordenador, que é seu presidente; 

II- do vice-coordenador; 

III- de um representante de cada área de concentração do Programa, escolhido dentre os professores 

permanentes de cada área, credenciados do curso; 

IV- de representantes discentes, em número equivalente a 1/5 (um quinto) do total dos membros do 

colegiado, desprezada a fração, eleitos pelos alunos matriculados no Programa. 



Art. 5º - A eleição das representações, as normas eleitorais e de exercício da representação seguirão as 

determinações gerais estabelecidas na resolução vigente do CEPE. 

Art. 6º - São atribuições do Colegiado do Programa, além das já na resolução vigente do CEPE: 

I- definir os critérios de gerenciamento da coordenação didática, administrativa e financeira;  

II- elaborar normas internas e a elas dar publicidade a todos os docentes e discentes, bem como a 

comunidade acadêmica em que desenvolva suas ações;  

III- estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e recredenciamento dos integrantes do 

corpo docente e sugerir e aprovar a relação de orientadores e co-orientadores, observando os respectivos 

dispositivos legais e critérios de credenciamento;  

IV- apreciar e deliberar sobre as candidaturas a professor sênior, professor visitante e estágio de pós-

doutorado, em conformidade com as normas vigentes da UFPR;  

V- estabelecer critérios para admissão de novos discentes e concessão de bolsas, por meio de comissões de 

bolsas, bem como indicar as comissões para estas finalidades, e homologar seus atos;  

VI- homologar projetos de pesquisa do corpo docente, discente e demais participantes vinculados ao 

programa;  

VII- analisar o desempenho acadêmico dos discentes e, se necessário, determinar seu desligamento do 

curso, bem como decidir sobre o aproveitamento de estudos, a equivalência de créditos e a dispensa de 

disciplinas;  

VIII- decidir sobre substituição de orientador, co-orientador ou comitê de orientação;  

IX- aprovar as bancas examinadoras, bem como homologar seus atos;  

X- apreciar, propor e aprovar convênios e termos de cooperação com entidades públicas ou privadas de 

interesse do PPG; e  

XI- definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do PPG.  

Parágrafo único: As decisões do Colegiado serão, quando for apropriado, submetidas à consideração das 

instancias superiores da UFPR. 

 

Seção II 

Do Coordenador e Vice-Coordenador 

Art. 7º - O exercício do mandato de Coordenador e o Vice-coordenador deverá seguir o estabelecido as 

resoluções vigentes nas instâncias superiores da UFPR, sobre esta matéria. 

Art. 8º - Compete ao Coordenador do Programa, além do disposto na resolução vigente do CEPE: 

I- coordenar e supervisionar os trabalhos referentes ao desenvolvimento do Programa; 



II- coordenar as atividades didáticas e manter entendimentos com os professores, visando a organização dos 

planos de ensino do Programa; 

III- coordenar contatos e entendimentos com organizações nacionais e estrangeiras interessadas em fomentar 

o desenvolvimento do Programa e propor, ao Colegiado, convênios de assistência financeira com organizações 

nacionais e internacionais; 

IV- tomar as medidas necessárias à ampla divulgação das atividades do Programa; 

V- decidir sobre requerimentos de alunos, quando envolverem assuntos de rotina administrativa; 

VI- decidir ad referendum do Colegiado, assuntos urgentes de competência daquele órgão; 

VII- Delegar tarefas, acompanhando, orientando e supervisionando o andamento dos trabalhos de comissões 

ou atividades administrativas e pedagógicas específicas. 

 

Seção III 

Da Secretaria 

Art. 9º - As tarefas de apoio administrativo serão prestadas pela Secretaria, órgão subordinado diretamente à 

Coordenação. Suas incumbências serão definidas, normatizadas e avaliadas periodicamente pelo Colegiado 

do Programa. 

Art. 10º - Integrarão a Secretaria, além do Secretário, os servidores e estagiários necessários ao bom 

desempenho das tarefas administrativas. 

Art. 11º - Ao Secretário, por si ou por delegação aos seus auxiliares, incumbe: 

I- manter atualizados e devidamente resguardados os bancos de dados do Programa, especialmente os 

registros das atividades curriculares dos alunos; 

II- secretariar e redigir atas das reuniões do Colegiado do Programa; 

III- secretariar as sessões destinadas aos exames da qualificação, defesa das Dissertações de mestrado e teses 

de doutorado; 

IV- realizar o expediente administrativo do Programa; 

V- responsabilizar-se pelo registro atualizado dos dados exigidos pelas agências de fomento e órgãos 

superiores. 

VI – Acompanhamento dos egressos do Programa 

 

Capítulo III 

DO REGIME DIDÁTICO CIENTÍFICO 



 

Seção I 

Das Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa 

Art. 12º - A organização didática científica do Programa seguirá as normas estabelecidas na resolução vigente 

do CEPE, com relação às áreas de concentração, linhas de pesquisa, currículo e disciplinas. 

 

Seção II 

Da Prática de Docência 

Art. 13º - A prática de docência deverá respeitar os preceitos estabelecidos na resolução vigente do CEPE. 

 

Seção III 

Do Credenciamento e Manutenção de Credenciamento de Professores 

Art. 14º - O credenciamento de docentes permanentes, docentes colaboradores e docentes visitantes poderá 

ser proposto pelo próprio interessado ou por um dos membros do Colegiado do Programa, por meio de ofício 

enviado ao Coordenador, acompanhado de curriculum vitae gerado a partir da Plataforma Lattes do CNPq. 

Parágrafo único. Cabe ao Colegiado do Programa deliberar sobre a aceitação ou não da solicitação, baseado 

nos seguintes aspectos: 

I- produção científica compatível com o conceito que o Programa objetiva, tendo como referencia as 

exigências da CAPES em relação a número e regularidade de publicações; 

II- titulação mínima de Doutor; 

III- tempo médio das orientações concluídas e em andamento e suas publicações correspondentes, caso já 

possua experiência em orientações; 

IV- avaliação das orientações em Iniciação Científica, para orientadores iniciantes; 

V- disponibilidade de tempo para exercer as atividades propostas, observando-se a participação em outros 

programas; 

VI- produção científica compatível com as áreas de concentração do Programa e dos seus objetivos; 

VII- interesse ou necessidade de ofertar, ampliar ou reorientar linhas de pesquisa ou áreas de concentração 

de acordo com o planejamento estratégico definido pelo Colegiado do Programa e com as políticas nacionais 

de educação, saúde e desenvolvimento científico tecnológico. 

VIII- outras informações que o Colegiado do Programa julgar necessárias. 

Art. 15º - A manutenção do credenciamento de docentes terá como base os seguintes critérios. 



I-  ter concluído orientações nos últimos anos e estar orientando dentro do Programa; 

II- produção científica compatível com aquela que a CAPES propõe para o conceito que se objetiva; 

III- produção científica que se enquadre nas linhas de pesquisa do Programa; 

IV- bom desempenho nas atividades didáticas, científicas, de orientação ou administrativas; 

V-  cumprimento das metas estabelecidas pelo colegiado. 

Art. 16º - A manutenção do credenciamento docente ao programa será avaliada a cada 2 anos, seguindo os 

critérios contidos na resolução vigente do CEPE. 

 

Seção IV 

Das vagas discentes e do processo de seleção, 

Art. 17º A oferta de vagas e o processo de seleção deverão seguir as normas estabelecidas pela resolução 

vigente do CEPE. 

Art. 18º - O número de vagas oferecidas para ingresso a cada seleção será fixado pelo Colegiado do Programa, 

observada a relação orientador/orientando recomendada pela área de concentração em Odontologia da 

CAPES.  

Art. 19º - A seleção dos candidatos será realizada em conformidade com o fixado no edital, o qual, além dos 

dados expressos na resolução vigente do CEPE, deverá conter informações claras sobre os critérios e etapas 

de seleção. 

Art. 20º – O edital deverá ser elaborado por comissão designada pela coordenação e aprovado pelo colegiado 

do Programa. 

Art. 21º - É condição para inscrição no processo de seleção que o candidato a aluno regular seja graduado.  

§ 1º Poderão ser aceitos candidatos graduados em instituições de outro país, subordinado ao atendimento 

das exigências estabelecidas pela resolução vigente do CEPE. 

§ 2º O candidato que não possuir diploma ou documento equivalente de conclusão de curso de nível superior 

poderá se inscrever condicionalmente, desde que apresente documento da instituição de ensino atestando 

que poderá concluí-lo antes da data fixada para a matrícula. 

§ 3º Para o nível de mestrado poderão ser aceitos alunos que estejam cursando o último período do curso de 

graduação. 

§ 4º Para o nível de doutorado serão aceitos apenas candidatos que tenham concluído o mestrado no 

momento da matrícula. 

 

Seção V 



Do Corpo Discente 

Art. 22º - O corpo discente do Programa de Pós-Graduação será constituído por alunos regularmente 

matriculados. 

Art. 23º - É exigida a disponibilidade do aluno para qualquer atividade pedagógica estabelecida pelo colegiado, 

coordenação do programa, orientador e disciplinas. 

Art. 24º - É obrigatória a participação nos eventos promovidos pelo Programa, como defesas de dissertação e 

teses, concursos e outros, bem como atividades promovidas pela Instituição e consideradas de interesse para 

o curso dentro das respectivas áreas. 

Art. 25º - O aluno será desligado do Programa de Pós-Graduação, na ocorrência de uma das seguintes 

situações: 

I- não renovação de matrícula; 

II- mais de uma reprovação na mesma disciplina; 

III- reprovação por duas vezes no Exame Geral de Qualificação; 

IV- não obediência ao prazo para entrega da dissertação ou tese; 

V- por sua própria iniciativa; 

VI- por solicitação do orientador, junto ao Colegiado de Programa, mediante justificativa, garantindo o direito 

de defesa do aluno; 

VII- por não comprovação de suficiência em língua estrangeira ou proficiência na língua portuguesa nas 

condições estabelecidas pela resolução vigente do CEPE e neste regimento. 

 

Seção VI 

Da Matrícula, Inscrição nas Disciplinas e da Matrícula em Disciplina Isolada 

Art. 26º - A Matrícula, inscrição nas disciplinas, a matrícula em disciplina isolada e trancamento deverão seguir 

as normas estabelecidas na resolução vigente do CEPE. 

 

Seção VII 

Da Integralização e Aproveitamento de Créditos 

Art. 27º - A verificação do aproveitamento compreenderá aspectos de assiduidade e rendimento escolar em 

atividades como provas, pesquisas, seminários e produção de trabalhos individuais ou coletivos, sendo o grau 

final expresso por meio de conceitos, de acordo com o disposto na Resolução vigente do CEPE. 

Art. 28º - Para fazer jus a obtenção do título de Mestre, o aluno deverá integralizar no mínimo 26 créditos, os 

quais serão distribuídos dentro dos seguintes critérios: 



I- Em disciplinas e/ou atividades complementares, sendo no máximo seis em atividades complementares; 

§ 1º - São consideradas atividades complementares, quando desenvolvidas em coautoria com professor 

permanente do Programa:  

a- artigos aceitos ou publicados em periódicos classificados como A1, A2, B1, B2 e B3 , de acordo com a última 

atualização do Qualis da CAPES , atribuindo-se três créditos por trabalho; 

b- artigos enviados para publicação ou publicados em periódicos classificados como A1, A2,B1, B2 e B3,de 

acordo com a última atualização do Qualis da CAPES, atribuindo-se um crédito por trabalho; 

c- resumos de trabalhos de pesquisa, publicados em congressos ou reuniões científicas, atribuindo-se um 

crédito por trabalho. 

§ 2º - As atividades complementares deverão ser planejadas em comum acordo entre aluno e Orientador e 

encaminhadas por este, após a sua realização, para avaliação e aprovação do Colegiado do Programa. 

Art. 29º - Para fazer jus a obtenção do título de Doutor, o aluno deverá integralizar no mínimo 36 créditos, os 

quais serão distribuídos dentro dos seguintes critérios: 

I- Disciplinas e/ou atividades complementares, sendo no máximo seis em atividades complementares; 

§ 1º - São consideradas atividades complementares, quando desenvolvidas em coautoria com professor 

permanente do Programa. 

a- artigos aceitos para publicação ou publicados em periódicos classificados como A1, A2 e B1, de acordo com 

a última atualização do Qualis da CAPES , atribuindo-se três créditos por trabalho; 

b- artigos aceitos para publicação ou publicados em periódicos classificados como B2 e B3 ,de acordo com a 

última atualização do Qualis da CAPES, atribuindo-se dois créditos por trabalho; 

c- artigos submetidos para publicação, resumos de trabalhos de pesquisa, publicados em congressos ou 

reuniões científicas, atribuindo-se um crédito por trabalho. 

§ 2º - As atividades complementares deverão ser planejadas em comum acordo entre aluno e Orientador e 

encaminhadas por este, após a sua realização, para avaliação e aprovação do Colegiado do Programa. 

Art. 30º - O prazo máximo para a conclusão do curso de Mestrado será de 24 meses e para o doutorado de 48 

meses. 

Art. 31º - Os prazos máximos de integralização dos créditos nas diferentes atividades ficam assim 

estabelecidos: 

I- créditos em disciplinas: dezoito meses para o mestrado e vinte e quatro meses para o doutorado. 

§ 1º - Créditos obtidos em disciplinas isoladas e outras atividades cursadas em outros Programas de áreas afins 

e reconhecidos pela CAPES, serão aceitos após julgamento de mérito, respeitando-se o limite estabelecido 

pela resolução vigente do CEPE. 

§ 2º - O aproveitamento de créditos será requerido pelo aluno, devidamente justificado pelo orientador e será 

computado somente após aprovação pelo Colegiado do Programa. 



§ 3º - Os créditos obtidos em Programas de mestrado poderão ser validados para o doutorado a critério do 

Colegiado. 

Art. 32º - Em casos especiais e a critério do Colegiado, durante a realização do mestrado será permitida a 

mudança de nível para doutorado, de acordo com as normas vigentes da CAPES, com o aproveitamento dos 

créditos já obtidos. 

 

Seção VIII 

Do Exame de Suficiência em Línguas 

Art. 33º – Os alunos dos cursos de mestrado e doutorado deverão demonstrar suficiência em língua inglesa 

nos termos da resolução vigente do CEPE. A critério do Colegiado poderão ser exigidas suficiência em duas 

línguas estrangeiras no caso do doutorado. 

Art. 34º - O Colegiado do Programa deverá aprovar as exigências para a comprovação da suficiência em língua 

inglesa. 

Art. 35º - Os candidatos estrangeiros cujo idioma de origem não seja o português, deverão submeter-se 

também à prova de proficiência em língua portuguesa de acordo com o estabelecido na resolução vigente do 

CEPE. 

 

Seção IX 

Da Concessão de Bolsas de Estudo 

Art. 36º - A concessão de bolsas de estudo será feita pelo Colegiado do programa, de acordo com o número 

disponível de bolsas, observando os critérios sugeridos pela Comissão de Bolsas e previamente aprovados pelo 

Colegiado. 

Parágrafo único. Os casos de cancelamento da bolsa são aqueles previstos na resolução vigente do CEPE. 

 

Seção X 

Da Orientação de Dissertações e Teses 

Art. 37º – O Colegiado do Programa divulgará uma lista de orientadores após o processo seletivo. 

Art. 38º – O Colegiado do Programa indicará um orientador para cada candidato selecionado. 

§ 1º- O orientador deverá formalizar a aceitação dos respectivos orientados em expedientes encaminhados à 

Secretaria de Pós-Graduação. 

§ 2º- A qualquer tempo, poderá ser autorizada pelo Colegiado do Programa, a transferência de orientando 

para outro orientador, por solicitação daquele ou do orientador envolvido. 



§ 3º- As transferências de orientação serão formalizadas em documento a ser anexado ao registro do aluno. 

Art. 39º - Compete ao orientador, além do disposto na Resolução vigente do - CEPE: 

I- harmonizar com o aluno o cumprimento dos créditos obrigatórios e do trabalho de dissertação ou tese, de 

acordo com os prazos fixados para a conclusão do curso; 

II- orientar o aluno na definição do projeto de pesquisa, no progresso dos trabalhos e acompanhar seus 

estudos e a redação dos resultados; 

III- fazer os contatos necessários para assegurar ao aluno acesso às instalações e equipamentos requeridos 

para a realização do seu trabalho. 

Art. 40º - O Colegiado poderá aceitar um co-orientador, indicado pelo orientador do aluno, desde que 

obedecido os critérios: 

I- O co-orientador das dissertações ou teses deverá ter titulação mínima de doutor, ter seu Curriculum vitae 

devidamente cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, e ser apresentado ao Colegiado do Programa por 

meio de ofício com a devida justificativa; 

II- A co-orientação será específica para um aluno, não implicando no credenciamento pleno junto ao 

Programa; 

III- No caso de docente já credenciado como orientador do Programa, sua indicação para co-orientação poderá 

ser aceita, em conformidade com o orientador e aluno e feita a devida comunicação ao Colegiado. 

IV- De acordo com a natureza e a complexidade do projeto de pesquisa poderá ser indicado mais de um co-

orientador; 

V- Poderá haver co-orientação dos trabalhos desenvolvidos através da cooperação entre o Programa e 

Universidades estrangeiras, visando instaurar e desenvolver a cooperação científica entre equipes de pesquisa 

destas instituições. 

VI- O prazo para indicação de co-orientação não poderá exceder 12 meses para o nível de mestrado e 24 meses 

para o nível de doutorado. 

 

Seção XI 

Do Exame de Qualificação 

Art. 41º - Completados os créditos obrigatórios exigidos para o mestrado ou doutorado, aprovado no exame 

de suficiência em língua estrangeira ou proficiência em língua, o aluno deverá submeter-se ao exame de 

qualificação destinado a evidenciar seu conhecimento, sua capacidade dissertativa, o detalhamento e a 

abordagem crítica dos resultados de seu projeto de pesquisa. 

Art. 42º - O Colegiado do Programa indicará uma Banca de Qualificação, que deverá ser composta pelo 

Orientador e mais dois membros titulares e um suplente. 



Art. 43º - O exame de qualificação consistirá de uma aula expositiva com duração de trinta minutos, sobre o 

projeto de pesquisa de dissertação ou tese, seguida de arguição pelos membros da banca. 

Art. 44º - A Banca de Qualificação atribuirá o conceito “Aprovado” ou “Reprovado”, prevalecendo a avaliação 

da maioria dos Examinadores. 

Parágrafo único - O candidato inabilitado poderá repetir uma única vez o exame de qualificação, no máximo 

um mês após a realização do exame no qual foi reprovado, sob pena de cancelamento de sua matrícula. 

Art. 45º - Para que possa marcar o exame de qualificação, os alunos deverão ter um artigo enviado ou 

publicado em revista indexada de acordo com os critérios mínimos estabelecidos pelo Programa. O artigo 

citado deverá ter sido desenvolvido no decorrer do curso e com a participação de professores permanentes 

do Programa. 

 

Seção XII 

Do Projeto, Dissertação e Tese 

Art. 47º - O projeto de dissertação ou tese, uma vez aprovado pelo orientador deverá ser homologado pelo 

Colegiado do Programa, e aquelas pesquisas que envolvam seres humanos ou animais somente poderão ser 

iniciados com prévia aprovação do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou Comitê de Ética no Uso 

de Animais (CEUA). 

§ 1º- Na dissertação, o candidato deverá demonstrar domínio do tema escolhido, rigor metodológico e 

capacidade de pesquisa, de sistematização e de expressão. 

 § 2º- A tese, que visará à produção do conhecimento, deverá oferecer contribuição original e significativa à 

área de estudo em que for desenvolvida. 

Art. 48º - O candidato só poderá submeter-se à defesa de dissertação ou tese se aprovado no exame de 

qualificação. 

Art. 49º – A dissertação ou tese deverá ser redigida em Português, com resumos, incluindo título e palavras 

chaves, em Português e Inglês. A critério do Colegiado poderão ser aceitas dissertações e teses redigidas em 

idiomas estrangeiros devendo estas, 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. 50º - A estrutura da dissertação ou tese deverá obedecer às diretrizes estabelecidas pelo Colegiado de 

Curso, respeitando o previsto na Resolução vigente do CEPE. 

Art. 51º – A data para a sessão de defesa da dissertação ou da tese deverá ser agendada com a anuência do 

orientador e aprovada em reunião do Colegiado. O mesmo procedimento deverá ser observado com relação 

a lista contendo a sugestão de nomes para comporem a banca examinadora. 

Art. 52º - A composição da banca examinadora deve seguir o estabelecido na resolução vigente do CEPE. 



Art. 53º – Com um prazo máximo de 30 dias antes da sessão de defesa, deverão ser entregues na secretaria 

da Pós-Graduação cinco exemplares da dissertação ou sete exemplares da tese, que serão utilizados para a 

avaliação pela banca. 

Art. 54º - O local, data e hora da sessão de apresentação e defesa da dissertação ou tese serão publicados 

pela Secretaria do Programa com pelo menos 15 dias de antecedência. Os resultados dos trabalhos da banca 

examinadora serão formalmente documentados. 

Art. 55º - Após a defesa e, se aprovado, o candidato terá prazo de trinta dias para proceder as correções 

necessárias e entregar à Secretaria da Pós-Graduação, o trabalho de conclusão corrigido, duas (03) cópias 

encadernadas com capa dura e duas (02) cópias em meio eletrônico. 

Parágrafo único - Todos os exemplares para a defesa e as correções somente serão aceitas com anuência do 

orientador. 

 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 56º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa e, quando for o caso, em grau de 

recurso pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Art. 57º - O presente documento de Normas Internas constitui regulamento específico do Programa de Pós-

graduação em Odontologia da UFPR e entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Programa, 

revogadas as disposições em contrário. 


