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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

MESTRADO E DOUTORADO 

 
 

CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

 

 
Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em Zoologia, do Departamento de 

Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, tem por 

objetivos: ampliar e aprofundar conhecimentos e desenvolver a criatividade em 

Ciência e Tecnologia, visando conduzir profissionais à obtenção, com 

excelência, dos graus acadêmicos de Mestre e Doutor em Ciências Biológicas 

na área de Zoologia, qualificando pessoal para o exercício das atividades 

profissionais de ensino, pesquisa e extensão. 

 
Art. 2º - O Programa está organizado em dois níveis hierarquizados de formação 

- mestrado acadêmico e doutorado - sendo aberto a candidatos com diferentes 

formações profissionais, desde que observado o processo de seleção. 

 
Parágrafo único - O mestrado não constitui obrigatoriamente requisito prévio 

para inscrição no curso de doutorado. 

 
 

CAPÍTULO II - DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 
Art. 3º - A coordenação didática e a administração do Programa de Pós- 

Graduação em Zoologia são constituídas pela Coordenação e Colegiado do 

Programa. 
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SEÇÃO I - DO COORDENADOR E VICE-COORDENADOR 

 

Art. 4º - O coordenador e o vice-coordenador serão escolhidos pelos docentes, 

discentes e técnicos administrativos do PPG em eleição convocada pelo 

coordenador, após anuência do Colegiado. 

 
§ 1º A forma de participação dos docentes, discentes e técnicos 

administrativos deverá obedecer ao estabelecido pelas respectivas resoluções 

vigentes na UFPR. 

§ 2º Na escolha do coordenador e vice-coordenador, terão direito a 

voto os docentes permanentes. 

§ 3º O coordenador e o vice-coordenador deverão ser docentes 

permanentes e trabalhar em regime de dedicação exclusiva ou tempo integral na 

UFPR, exceto nos PPGs em associação, em que o regime de vinculação não 

poderá ser inferior a 40h semanais. 

§ 4º O coordenador e o vice-coordenador terão mandato de 2 anos, 

sendo permitida uma recondução. 

§ 5º O vice-coordenador colaborará nas atividades de direção e de 

administração do PPG e substituirá o coordenador nas suas faltas e 

impedimentos, sendo observadas as resoluções vigentes da UFPR no caso de 

vacância. 

§ 6º No impedimento do coordenador e do vice-coordenador, estes 

serão representados pelo decano do Colegiado, observadas as resoluções 

vigentes da UFPR. Em outros casos de vacância deve ser observada a 

Resolução vigente do COUN. 

§ 7º Não será permitido o acúmulo do cargo de coordenador com 

outros cargos de direção ou funções gratificadas. 

 
Art. 5º - Compete ao coordenador do Programa: 

I- exercer a direção administrativa do Programa, conforme as 

Normas Internas vigentes; 

II- coordenar a execução programática didático-pedagógica do 

Programa, adotando as medidas necessárias ao seu 

desenvolvimento, manter entendimentos frequentes com os 
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docentes no sentido de estabelecer novas propostas de disciplinas, 

acompanhar o desenvolvimento da pesquisa científica, manter 

contatos e entendimentos com instituições nacionais e estrangeiras 

no interesse do desenvolvimento e atualização das atividades do 

Programa; 

III- cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado do Programa e 

dos órgãos superiores da Universidade; 

IV- convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa; 

V- coordenar a elaboração do relatório anual das atividades do 

Programa, para remeter à CAPES, via PRPPG, na data instruída por 

esse órgão; 

VI- convocar a eleição dos membros do Colegiado, do coordenador e 

do vice-coordenador do PPG pelo menos 30 dias antes do término 

dos mandatos, encaminhando 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.; 

VII- organizar o calendário e tratar com os departamentos a oferta das 

disciplinas necessárias ao funcionamento do Programa; 

VIII- propor a criação de comissões no Programa; 

IX- comparecer às reuniões da PRPPG e com esta colaborar na 

supervisão dos Programas de pós-graduação e representar o 

Programa em todas as demais instâncias; 

X- exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do 

Programa. 

XI- prestar contas da utilização dos recursos financeiros, observando 

as normas de utilização definidas pelo Colegiado. 

XII- encaminhar à PRPPG os ajustes ocorridos no currículo do 

Programa, nos termos das resoluções vigentes do CEPE, e as 

Normas Internas, quando houver alterações; 

XIII- zelar pelos interesses do Programa junto aos órgãos superiores 

e setoriais e empenhar-se na obtenção dos recursos necessários. 

 
Art. 6º - Compete ao vice-coordenador do Programa: 
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I- o vice-coordenador substituirá o coordenador nas faltas e 

impedimentos e, em caso de vacância até o término do mandato, 

colaborará com ele nas atividades de direção e de administração do 

Programa; 

II- cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado, as diretrizes e 

as normas estabelecidas para as atividades de Pós-Graduação; 

III- manter entendimentos frequentes com os docentes de cada linha 

de pesquisa, no sentido de estudar as possibilidades de estabelecer 

novas propostas de disciplinas, acompanhando o desenvolvimento da 

pesquisa científica e atualizando as atividades do Programa; 

IV- manter contatos e entendimentos com instituições nacionais e 

estrangeiras no interesse do desenvolvimento do Programa. 

 

SEÇÃO II - DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

 

Art. 7º - O Colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e 

administrativa do Programa e constitui-se: 

I- do coordenador, que é seu presidente; 

II- do vice-coordenador; 

III- representante e respectivo suplente de cada área de 

concentração ou linha de pesquisa, integrante do corpo permanente 

do PPG, escolhido pelos docentes permanentes do PPG; e 

IV- de representante discentes, em número equivalente a 1/5 (um 

quinto) do total dos membros do Colegiado, desprezada a fração, 

eleitos pelos discentes regulares matriculados no Programa. 

 
Art. 8º - A eleição das representações será convocada pelo coordenador, com 

aval do Colegiado, e será realizada preferencialmente de maneira simultânea à 

eleição para a Coordenação do Programa, realizada até 30 (trinta) dias antes do 

término do mandato dos membros em exercício. 

 
§ 1º Os docentes que integram o Colegiado serão escolhidos pelos 

docentes permanentes do PPG e terão mandato de 2 anos, podendo ser 
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reconduzidos, salvo quando especificado de forma diversa pela resoluções 

vigentes do CEPE. 

§ 2º Os representantes discentes serão escolhidos pelos discentes 

regularmente matriculados no programa e terão mandato de 1 ano, podendo ser 

reconduzidos uma vez, salvo quando especificado de forma diversa pelas 

resoluções vigentes do CEPE. 

§ 3º As representações docentes e discentes terão titulares e 

suplentes (por membro do Colegiado) escolhidos nas mesmas condições. 

§ 4º O Colegiado do Programa se reunirá ordinariamente 

bimestralmente e extraordinariamente mediante convocação do coordenador 

encaminhada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou a 

pedido escrito de 1/3 (um terço) de seus membros. 

§ 5º A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum 

mínimo equivalente a 50% mais um de seus membros. 

§ 6º As decisões se farão por maioria simples, observada demanda 

do quórum mínimo equivalente. 

§ 7º Ao menos uma vez por ano a reunião do Colegiado ocorrerá na 

forma de reunião plenária, com a convocação de todos os membros 

credenciados do corpo docente e discente do PPG. 

 
Art. 9º - Compete ao Colegiado do Programa: 

I- orientar os trabalhos de coordenação didática e de supervisão 

administrativa do Programa; 

II- elaborar as normas internas do Programa e suas modificações, 

encaminhando-as à Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação e 

delas dar publicidade a todos os estudantes e professores do 

Programa; 

III- estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e 

recredenciamento dos integrantes do corpo docente; 

IV- aprovar a relação de professores orientadores e coorientadores e 

suas modificações, observando a titulação exigida em lei; 

V- decidir sobre pedido de declinação de orientação ou substituição 

do orientador; 
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VI- estabelecer critérios para admissão de novos alunos e indicar a 

comissão de seleção; 

VII- fixar anualmente o número de vagas do Programa, de acordo com 

a disponibilidade dos professores orientadores; 

VIII- submeter à aprovação da PRPPG as disciplinas que compõem o 

Currículo do Programa, ou as modificações curriculares, propostas 

pelos Departamentos que participam do Programa, salvo quando 

especificado de forma diversa pelas resoluções vigentes do CEPE; 

IX- propor e avaliar as medidas necessárias ao aprimoramento do 

ensino e à integração da pós-graduação com o ensino de 

graduação; 

X- estabelecer critérios e analisar o desempenho acadêmico dos 

alunos e, se necessário, determinar seu desligamento do Programa; 

XI- homologar os projetos de dissertação ou tese dos alunos de 

mestrado e doutorado; 

XII- decidir sobre o aproveitamento e a equivalência de créditos e a 

dispensa de disciplinas; 

XIII- estabelecer a comissão examinadora perante a qual o aluno 

prestará exame de qualificação; 

XIV- aprovar as bancas examinadoras das dissertações de mestrado 

e das teses de doutorado; 

XV- definir normas de aplicação de recursos concedidos ao 

Programa e delas dar publicidade a todos os estudantes e 

professores; 

XVI- apreciar e propor convênios e termos de cooperação com 

entidades públicas ou privadas de interesse do Programa; 

XVII- estimular convênios e projetos visando à inserção social e 

também à internacionalização do Programa; 

XVIII- aprovar as comissões propostas pela coordenação e deliberar 

sobre suas recomendações; 

XIX- definir as atribuições da secretaria do Programa. 
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SEÇÃO III - DA SECRETARIA 

 

Art. 10º - O Programa terá uma secretaria com, pelo menos, um servidor técnico-

administrativo, que será responsável pelas incumbências definidas pelo 

Colegiado e Coordenador do Programa, tais como: 

I- Elaborar, juntamente com o Coordenador, o relatório anual das 

atividades do Programa; 

II- Anunciar a abertura de matrícula nas várias disciplinas oferecidas 

a cada semestre, registrar os alunos matriculados, preparar e distribuir 

aos professores as listas de estudantes matriculados nas disciplinas; 

III- Organizar e manter atualizadas as fichas cadastrais; 

IV- Remeter aos professores orientadores os relatórios periódicos 

(semestrais para mestrado, anuais para doutorado) após serem 

aprovadas pelo Colegiado do Programa; 

V- Registrar planos de estudos e projetos de teses ou dissertações 

de cada aluno, aprovados pelo Colegiado do Programa; 

VI- Organizar o Histórico de Notas disponibilizando aos alunos no 

final do segundo semestre de cada ano; 

VII- Secretariar e redigir as atas de reuniões do Colegiado do 

Programa e das defesas de tese e dissertações; 

VIII- Atualizar os livros de atas, os pareceres e processos, os 

fichários, a correspondência recebida e expedida e todo o material de 

expediente patrimonial; 

IX- Organizar os procedimentos das defesas de dissertações e teses; 

X- Organizar o processo para registro dos diplomas; 

XI- Realizar todo o trabalho próprio de uma secretaria não previsto 

nos itens acima e a critério do coordenador. 
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CAPÍTULO III - DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

 
SEÇÃO I - DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE 

PROFESSORES 

 

Art. 11 - O credenciamento de novos professores junto ao  Programa  compete 

ao Colegiado do Programa e se pautará por regras de edital específico, 

elaborado pelo próprio Colegiado. 

 

 
Parágrafo único - O credenciamento de docentes externos à UFPR não 

implicará em vínculo empregatício ou de qualquer natureza, nem acarretará 

qualquer responsabilidade por parte da Instituição. 

 

 
Art. 12 - Os professores credenciados junto ao Programa serão classificados em 

categorias de professores permanentes e colaboradores. Esta classificação 

deverá estar de acordo com a normatização vigente da CAPES e será reavaliada 

anualmente pelo Colegiado, ou a pedido do docente, por ocasião da abertura de 

vagas e da apresentação do Relatório anual. 

 
Art. 13 - Mudanças de classificação de professores junto ao Programa poderão 

ser realizadas de acordo com o seu desempenho, não somente quanto à 

produtividade científica qualificada, mas também quanto ao seu envolvimento 

direto em atividades do Programa como disciplinas, bancas examinadoras e 

comissões. 

 
§ 1º Mudanças de classificação - incluindo recredenciamento - devem ser 

realizadas preferencialmente no início do período de avaliação (CAPES), por 

iniciativa do Colegiado ou por solicitação do docente, com aprovação do 

Colegiado, de acordo com edital específico. 
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SEÇÃO II - DO CURRÍCULO E DAS DISCIPLINAS 

 
 

Art. 14 - O currículo do Programa é composto por um conjunto de disciplinas 

obrigatórias e optativas, ministradas sob a forma de preleções, seminários, 

discussões em grupo, trabalhos práticos e outros procedimentos didáticos, de 

acordo com a portaria vigente. 

 
§ 1º O núcleo básico obrigatório de disciplinas deverá ser cursado 

pelos mestrandos e doutorandos, exceto por doutorandos oriundos do mestrado 

do próprio Programa. 

§ 2º As disciplinas que compõem o Currículo do Programa, ou as 

modificações curriculares, propostas pelos Departamentos que participam do 

Programa, devem ser submetidas à PRPPG. 

 
Art. 15 - Cada disciplina tem a carga horária definida pelo Colegiado e 

referendada pelo respectivo departamento, a qual será expressa em créditos. 

 
Parágrafo único - Um crédito corresponde a quinze horas de 

atividade, podendo ser de natureza teórica, de natureza prática e/ou estudos dos 

alunos (atividade programada). 

 
Art. 16 - O currículo do mestrado deverá totalizar no mínimo 26 (vinte e seis) 

créditos em disciplinas e do doutorado no mínimo 46 (quarenta e seis) créditos 

em disciplinas. 

 
Art. 17 - Nos pedidos de equivalência e aproveitamento de disciplinas (mestrado 

e doutorado), a critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitos créditos 

obtidos em outros Programas de Pós-Graduação stricto sensu integrantes do 

sistema nacional de Pós-Graduação, desta ou de outra instituição, desde que 

sejam compatíveis com a área de concentração do Programa. 

 
§ 1º Serão consideradas equivalentes às disciplinas obrigatórias 

aquelas disciplinas com similaridade de tópicos ou temários didáticos e 
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compatibilidade de carga horária, e deverão ser citadas e contabilizadas no 

histórico escolar do aluno. 

§ 2º As disciplinas sem equivalência às disciplinas obrigatórias ou 

optativas, mas de conteúdo compatível com a área de concentração do 

Programa, poderão ter seus créditos aproveitados pelo Colegiado 

(Convalidação), sendo computados como disciplinas de conteúdo variável com 

carga horária equivalente. 

§ 3º À vista da equivalência e aproveitamento de disciplinas, as 

mesmas devem ter sido cursadas no máximo até 05 (cinco) anos antes da 

solicitação de equivalência na UFPR e não devem ultrapassar 50% dos créditos 

necessários. 

§ 4º Os créditos obtidos no mestrado do Programa podem ser 

aproveitados para o doutorado na sua totalidade sem necessidade de aprovação 

pelo colegiado, desde que observado o prazo máximo previsto no caput do § 3º 

deste artigo. 

 
Art. 18 - O Colegiado do Programa poderá atribuir créditos a publicações obtidas 

durante o período de vínculo ao Programa, de acordo com as regras 

estabelecidas em portaria vigente. 

 
§ 1º A publicação utilizada para a obtenção de créditos, tanto para mestrado 

quanto para doutorado, não poderá ser utilizada para a homologação do título 

de mestre ou doutor. Qualquer artigo só poderá ser pontuado uma única vez. 

 
Art. 19   - A criação, alteração e a extinção de disciplinas serão propostas pelos 

Departamentos à vista de solicitação do Colegiado do Programa e serão 

encaminhadas ao Conselho de Ensino e Pesquisa, através da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação. 

Parágrafo único - A proposta de criação ou alteração de disciplina 

deverá conter: 

a) denominação e código; 

b) ementa; 

c) bibliografia atualizada; 

d) número de horas de atividade; 
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e) número de créditos; 

f) indicação das áreas que poderão ser beneficiadas. 

 
 

Art. 20 - Em casos especiais, a pedido do orientador e a critério do Colegiado, 

durante a realização do mestrado será́ permitida a mudança de nível para 

doutorado, de acordo com as normas vigentes da CAPES, com o aproveitamento 

dos créditos já́ obtidos, com base no que estabelecem as Normas Internas do 

Programa. 

 
Art. 21 - O histórico escolar deverá conter todas as informações sobre: créditos 

em disciplinas realizadas no período do curso, créditos obtidos pelas publicações 

e a suficiência em língua inglesa. 

 

SEÇÃO III - DA PRÁTICA DE DOCÊNCIA 

 

Art. 22 - A prática de docência é parte integrante da formação do pós- graduando 

e objetiva a preparação para a docência e constituirá disciplina do currículo dos 

cursos de mestrado e de doutorado e não cria vínculo empregatício, tampouco 

será remunerada. 

 
§ 1º O discente que apresente experiência comprovada no ensino 

superior ficará dispensado da prática de docência, a critério do orientador e 

mediante anuência do Colegiado, que fixará critérios próprios para essa 

finalidade. 

§ 2º O requerimento de matrícula em Prática de Docência deverá ser 

acompanhado de um plano de trabalho, elaborado em conjunto com o professor 

responsável pela disciplina em que o aluno irá atuar, com o aval de seu 

orientador. 

§ 3º A disciplina de graduação em que o pós-graduando integralizará 

a Prática de Docência será, preferencialmente, do Departamento de Zoologia da 

UFPR, ou em outra Instituição. 

§ 4º É vedado aos alunos matriculados na disciplina de Prática de 

Docência assumir a totalidade das atividades de ensino, conferir notas aos 
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alunos das disciplinas às quais se vincularam e atuar sem a presença de 

docente. 

§ 5º Ao término do semestre, o pós-graduando apresentará um 

relatório das atividades ao professor que o acompanhou, o qual atribuirá 

frequência e nota às atividades de docência e ao relatório do pós-graduando. 

 

SEÇÃO IV - DAS VAGAS DISCENTES 

 

Art. 23 - O número de vagas do Programa será fixado pelo Colegiado, 

observando-se os seguintes critérios: 

I - número de orientadores disponíveis nas áreas de concentração e 

linhas de pesquisa, observada a relação orientador/orientando recomendada 

pela respectiva área de conhecimento da CAPES; e 

II - espaço físico e condições financeiras, logísticas, didáticas e de 

pesquisa; 

 
 

§ 1º Os professores Permanentes do Programa poderão ter até 6 (seis) 

orientados simultâneos. Os professores colaboradores poderão ter até 3 (três). 

Excepcionalmente, após a aprovação pelo Colegiado, poderão ser acrescidas 

vagas em vista da produtividade do solicitante. Este número deve estar em 

acordo com as normas da CAPES, quanto ao total de vagas de docentes que 

atuam em outros Programas de Pós-graduação. 

§ 2º Serão considerados para a oferta de vagas nos processos seletivos 

o envolvimento dos docentes em atividades administrativas no âmbito do 

Programa, bem como a sua produção acadêmica pretérita com discentes do 

Programa. 

 
Art. 24 - As vagas ofertadas serão divulgadas em edital elaborado pelo 

Colegiado do Programa. 

 
§ 1º Em caso de vagas remanescentes, poderá ser realizada 

chamada complementar ou nova seleção, a critério do Colegiado. 

§ 2º Em qualquer situação, as inscrições deverão permanecer 

abertas pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 
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§ 3º O Programa destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a 

servidores da UFPR, que concorrem de forma idêntica à dos demais candidatos. 

Vagas não preenchidas por servidores serão ocupadas pelos demais candidatos 

aprovados no processo seletivo. 

 

SEÇÃO V - DA INSCRIÇÃO E ADMISSÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 25 - Os editais de abertura das inscrições para o processo seletivo de 

mestrado e doutorado, para candidatos brasileiros e estrangeiros, serão 

confeccionados pelo Colegiado do Programa (conforme Art. 27º), devendo 

obrigatoriamente constar o número total de vagas, o número de vagas por 

orientador. os critérios de pontuação das provas e de aprovação no processo 

seletivo e data de divulgação do espelho das provas. 

 
Art. 26 - No ato da inscrição para o processo de seleção, o candidato deverá 

apresentar, à Secretaria do Programa, os documentos relacionados no edital de 

seleção. 

 
Parágrafo único. A critério do Colegiado, poderão ser aceitas 

inscrições para o processo seletivo no doutorado sem a exigência do grau de 

mestre (doutorado direto), observadas as normas vigentes dos órgãos 

reguladores da pós-graduação. 
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SEÇÃO VI - DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

Art. 27 - Para proceder à seleção dos candidatos ao mestrado e doutorado, o 

Colegiado do Programa constituirá a(s) comissão(ões) para os dois processos, 

composta por, no mínimo, 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente, do corpo 

docente do Programa, e designará um presidente. 

 
§ 1º A seleção de mestrado seguirá as normas descritas no Edital, 

constando de: 

I. Prova Teórica de conteúdo de Zoologia (Eliminatória e 

Classificatória); 

II. Análise de Currículo (Classificatória); 

III. Prova de língua Inglesa (Eliminatória) 

§ 2º Serão habilitados no curso de mestrado, os candidatos aprovados 

no exame de seleção e classificados para as vagas estabelecidas no edital. 

§ 3º A seleção de doutorado seguirá as normas descritas no Edital, 

constando de Avaliação do Projeto de tese e arguição (Eliminatória e 

Classificatória) (Peso 1) e Análise de Currículo (Classificatória) (Peso 1). 

§ 4º Serão habilitados no curso de doutorado, os candidatos 

aprovados no exame de seleção e classificados para as vagas estabelecidas no 

edital. É exigência que o candidato a doutorado tenha ao menos um artigo 

científico aceito ou publicado em revista indexada. 

 
Art. 28 - A admissão de candidatos estrangeiros poderá ser realizada segundo 

processo seletivo descrito no Art. 25 ou definidos em editais específicos 

vinculados a acordos de cooperação internacional. 

§ 1º A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitas 

transferências de alunos de outros Programas de pós-graduação similares, 

observadas as exigências das normas vigentes no Programa e nesta 

Universidade. 



16  

SEÇÃO VII - DA MATRÍCULA NO PROGRAMA E INSCRIÇÃO NAS 

DISCIPLINAS 

 

 
Art. 29 - O candidato aprovado e classificado no processo de seleção poderá 

requerer sua matrícula nos prazos fixados pela Coordenação ou pelo Colegiado, 

apresentando os documentos necessários na Secretaria do Programa. 

 
Parágrafo único - Se o aluno tiver algum impedimento para 

matricular-se no período previsto, poderá fazê-lo até a abertura do processo 

seletivo seguinte, mas a data de conclusão de curso e da bolsa será igual para 

todos. Contudo, não haverá garantia de bolsa e o aluno será reclassificado para 

a última posição da classificação da seleção. 

 
 

Art. 31 - O aluno deverá, no início de cada ano letivo, ratificar sua matrícula, com 

ciência de seu orientador. 

 
§ 1º A falta da ratificação da matrícula acarretará automaticamente no 

desligamento do aluno, por ato do Coordenador. 

 
Art. 32 - Serão aceitas inscrições de alunos de outros Programas de pós- 

graduação em disciplinas do Programa, desde que haja vaga. Estes pós- 

graduandos ficarão submetidos ao mesmo processo de avaliação dos alunos 

regulares. 

 
Art. 33 - O aluno poderá solicitar ao Colegiado o cancelamento de sua inscrição 

em uma ou mais disciplinas, antes do início ou durante a primeira metade de sua 

programação, apresentando justificativa e concordância do professor orientador. 

 
Parágrafo único - Caberá ao Colegiado do Programa acatar ou não 

a justificativa para o cancelamento de disciplinas. 
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Art. 34 - O aluno poderá requerer ao Colegiado até dois trancamentos de 

matrícula, com a concordância do orientador, à vista de justificativa devidamente 

comprovada. 

 
§ 1º Terá direito a requerer o trancamento de matrícula somente o 

aluno que concluiu, com aprovação, 40 % (quarenta por cento) dos créditos em 

disciplina necessários à integralização do curso. 

§ 2º O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo, 

para efeitos do prazo máximo de titulação, e também o pagamento da bolsa de 

estudo concedida pelo Programa. 

§ 3º O período de trancamento de matrícula, somados os dois 

afastamentos, não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias corridos para o 

Mestrado e 360 (trezentos e sessenta) dias corridos para o Doutorado. 

§ 4º Será também permitida solicitação de licença para tratamento de 

saúde e obstetrícia, nos termos da Lei. 

 
Art. 35 - Será permitida a matrícula de alunos não regulares em disciplinas do 

Programa, como disciplinas isoladas, exceto naquelas de caráter de estágio, de 

prática de docência, de seminários preparatórios para redação de dissertação 

ou tese, e a critério do professor responsável, para complementação ou 

atualização de conhecimentos. 

 
Art. 36 - Poderão matricular-se em disciplinas isoladas de pós-graduação: 

I- os portadores de diploma de curso superior; 

II- no caso de Programas de integração entre cursos de graduação e 

pós-graduação, os estudantes de último ano, ou semestre, de cursos 

de graduação da UFPR. 

 
Art. 37 - O interessado em cursar disciplina isolada da pós-graduação deverá 

dirigir requerimento de matrícula à coordenação do Programa. 
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Parágrafo único - O número de alunos matriculados em disciplinas isoladas a 

cada período letivo não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do número de 

vagas ofertadas para alunos regulares. 

 
Art. 38 - Ao aluno que cursar disciplina isolada de pós-graduação, sendo 

aprovado, será emitido certificado pelo Programa. 

 
§ 1º O certificado a que se refere o caput deste artigo deverá conter 

obrigatoriamente o nome e código da disciplina, a carga horária e número de 

créditos, o aproveitamento e frequência do aluno, o período em que a disciplina 

foi cursada e o nome do professor responsável. 

§ 2º A aprovação em disciplinas isoladas, na qualidade de aluno 

especial, não assegura direito à obtenção de diploma de pós-graduação. 

 

SEÇÃO VIII - DO PROFESSOR ORIENTADOR E CO-ORIENTADOR 

 

Art. 39 - O aluno deverá ter a supervisão de um professor orientador credenciado 

no Programa. 

 
Parágrafo único - Caso a substituição do orientador seja de interesse 

do orientador e/ou do aluno, poderá ser realizada com a aprovação do Colegiado 

do Programa. 

 
Art. 40- Considerando a natureza da tese ou dissertação, o orientador poderá 

indicar um coorientador, encaminhando uma carta ao Colegiado do Programa, 

assinada também pelo aluno. Nesta carta, acompanhada do currículo do 

coorientador e de sua carta de aceite, o orientador justifica a necessidade da 

corientação para o desenvolvimento do projeto. 

 
Parágrafo único - Para avaliação do colegiado, serão observados os 

critérios referentes ao credenciamento de orientadores, disposto no artigo 10º 

destas Normas. O coorientador deverá ser portador do grau de doutor e ter 

produção científica condizente com o Programa. 
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Art. 41 - Compete ao professor orientador e ao coorientador: 

I- assistir o aluno na preparação e execução do seu projeto de 

dissertação ou tese; 

II- supervisioná-lo na organização do seu plano de estudos, 

propondo-lhe a realização de cursos, disciplinas, atividades ou 

estágios que julgarem indispensáveis à sua formação profissional, 

bem como à titulação almejada; 

III- supervisioná-lo na elaboração do documento final de dissertação 

ou tese; 

IV- desempenhar a função de presidente da Banca Examinadora da 

dissertação ou tese; 

V- recomendar ao colegiado o desligamento do aluno, quando 

motivado por desempenho insuficiente. 

 

SEÇÃO IX - DO APROVEITAMENTO E PRAZOS 

 

Art. 42 - O aproveitamento dos alunos nas disciplinas será avaliado por meio de 

provas e de trabalhos escolares e será expresso de acordo com os seguintes 

conceitos para aprovação e efeito acadêmico: 

A = Excelente = 9,0 a 10,0; 

B = Bom = 8,0 a 8,9; 

C = Regular = 7,0 a 7,9; 

D = Insuficiente = zero a 6,9. 

 
 

§ 1º Será considerado aprovado nas disciplinas o aluno que obtiver 

frequência mínima de 75% e lograr os conceitos A, B ou C. 

§ 2º O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados da conclusão da disciplina, para comunicar os 

conceitos obtidos pelos alunos, sob pena de instauração de processo disciplinar. 

§ 3º Todos os conceitos e notas obtidos pelo aluno deverão constar 

do histórico escolar. 
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§ 4º O aluno poderá requerer revisão de provas e de conceitos das 

disciplinas no prazo de 05 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados 

na plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR. 

 
Art. 43 - O aluno poderá ter até um (1) conceito D em seu histórico escolar. Se 

este limite for ultrapassado, sua matrícula no curso estará automaticamente 

cancelada. 

 
Parágrafo único - Caso o conceito seja inferior a b, a disciplina 

poderá ser cursada novamente com o objetivo de alcançar melhor conceito. O 

limite para esta opção será de 2 (duas) disciplinas no caso de conceito C e 1 

(uma) disciplina no caso de conceito D.. 

 
Art. 44 - A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75 % (setenta e cinco) 

por cento. 

 
Parágrafo único - Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno 

receberá conceito D na disciplina. 

 
Art. 45 - O prazo máximo de duração do curso de mestrado não deverá exceder 

a 24 (vinte e quatro) meses e o de doutorado a 48 (quarenta e oito) meses, 

incluída a defesa. 

 
§ 1º O prazo para a conclusão de curso poderá ser prorrogado pelo 

Colegiado por até três meses, à vista de justificativa apresentada pelo aluno e 

aprovada pelo orientador. 

§ 2º A prorrogação mencionada no parágrafo anterior não poderá  ser 

aplicada nos casos de alunos que tiveram suas matrículas trancadas nos termos 

do artigo 45 destas normas internas. 

§ 3º Os prazos mínimos para a conclusão do curso são 12 meses para o 

mestrado e 24 meses para o doutorado, nos termos da resolução vigente do 

CEPE. 

§ 4º - Os alunos transferidos, de acordo com o Art. 28, terão seu 

tempo contado a partir do ingresso em seu curso de origem. 
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§ 5º - O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo 

implicará no desligamento do aluno, por ato do Colegiado. 

 
Art. 46 - Os desligamentos serão considerados medidas extremas, que serão 

adotadas pelo Colegiado somente depois de esgotadas as possibilidades de 

superação dos problemas enfrentados no desenvolvimento dos projetos e/ou na 

relação orientando/orientador. 

 
§ 1º - A decisão do desligamento deverá ser comunicada formalmente 

ao estudante e ao orientador, através de correspondência datada e assinada 

pelo coordenador do Programa, valendo para este fim o Aviso de Recebimento 

(AR) de carta enviada pelo correio, com detalhamento do documento enviado. 

§ 2º - O estudante e o orientador deverão registrar ciência da decisão 

de desligamento em documento datado, valendo para os fins o AR de carta 

enviada pelo correio, com detalhamento do documento enviado. 

 
Art. 47 - O discente poderá solicitar afastamento de suas atividades no curso 

nos termos da resolução vigente do CEPE. 

 

SEÇÃO X - DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO E DE TESE 

 

Art. 48 - O projeto de dissertação ou tese, uma vez aprovado pelo orientador e 

pela comissão de avaliação, deverá ser homologado pelo Colegiado durante o 

primeiro semestre do aluno no Curso. 

 
§ 1º Os projetos de doutorado serão avaliados e aprovados durante o 

processo de seleção, sendo requisito para a entrada do candidato no doutorado. 

§ 2º Os projetos de mestrado serão avaliados por uma comissão 

específica, conforme a área de conhecimento, durante o Simpósio de Zoologia, 

no primeiro semestre do Curso. 
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§ 3º O projeto de doutorado deverá seguir o modelo disponível na 

Secretaria e/ou sítio na internet e deverá ser assinado pelo aluno e pelo professor 

orientador. 

 
Art. 49 - Na dissertação de mestrado o candidato deverá demonstrar domínio do 

tema escolhido, rigor metodológico, capacidade de pesquisa de sistematização 

e de expressão. 

 
Art. 50 - A tese de doutorado, visando à produção do conhecimento, deverá 

oferecer contribuição original e significativa na área de estudo em que for 

desenvolvida. 

 
Art. 51 - As dissertações e as teses devem ser redigidas em português, com 

resumo e título em inglês, para fins de divulgação. Serão aceitas também 

dissertações e teses redigidas em inglês, devendo-se 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 no texto e em cada capítulo. 

 
Art. 52 - Com antecedência mínima de três meses da data prevista para a 

defesa, o orientador deverá requerer ao Colegiado a definição da banca 

examinadora e poderá sugerir nomes de pesquisadores qualificados para 

compor a banca, em formulário disponível no sítio do Programa e/ou na 

Secretaria. 

 
§ 1º O Colegiado indicará a composição da Banca Examinadora, 

seguindo as disposições do Art. 57º destas Normas Internas. 

2º O membro suplente da banca deve confirmar possibilidade de 

presença no momento da defesa. 

§ 3º A confirmação da data e horário da defesa com os membros da 

banca (inclusive com o suplente) é de responsabilidade do Pós-graduando e/ou 

orientador. 
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Art. 53 - Com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da defesa, o 

orientador encaminhará a dissertação/tese à Secretaria, em arquivo pdf, por e- 

mail, e solicitará os documentos necessários para enviar as cópias aos membros 

da banca. 

 
Art. 54 *- As dissertações e teses deverão ser apresentadas na forma de um 

corpo único ou na forma de artigos científicos, formatados conforme “Instruções 

para autores” de revistas especializadas na área, que deverão ser indicadas no 

início da dissertação/tese ou dos capítulos. 

*Matéria disciplinada pela Portaria 03/2020. 

 
Parágrafo único - Quando redigidas em capítulos, deverá conter um capítulo 

inicial (Introdução Geral ou Prólogo), que permita entender a relação entre os 

capítulos, e um capítulo final (Discussão Geral ou Epílogo) que faça um 

fechamento do conjunto apresentado. 

 
Art. 55 - A sessão pública da defesa da dissertação ou tese consistirá na 

apresentação do trabalho pelo candidato (40-50 minutos) seguida da arguição 

pela banca, garantido ao candidato o tempo suficiente para as respostas. 

 
Parágrafo único - A defesa poderá ser realizada à distância, por meio de web- 

conferência ou videoconferência por parte de um examinador externo, no caso 

do mestrado, e de até 2 (dois) examinadores externos, no caso do doutorado. 

 
Art. 56 - Até 60 (sessenta) dias, a contar da data de aprovação da dissertação 

ou tese pela banca examinadora, a versão corrigida do trabalho deverá ser 

encaminhada pelo orientador à secretaria do Programa. 

§ 1º Antes desse prazo, o aluno poderá solicitar mais 30 dias para entrega 

na secretaria. 

§2º O orientador é o responsável pela verificação da incorporação das 

correções determinadas pela Banca Examinadora na versão final da dissertação 

ou tese apresentada pelo aluno. 

§ 3º. A pedido dos membros da banca examinadora, a versão 

corrigida da dissertação ou tese será encaminhada pelo aluno, com ciência do 

orientador, aos referidos membros, para reavaliação das alterações efetuadas. 
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§ 4º. Os exemplares definitivos impressos  deverão preferencialmente 

ser apresentados em papel reciclado branco, em frente e verso, com vistas a 

evitar desperdícios de recursos naturais. A versão final poderá também ser 

enviada em formato eletrônico para os membros da banca. 

§ 5º. Após a homologação pelo Colegiado, o pós-graduando 

encaminhará a versão definitiva aos membros da banca, em versão eletrônica. 

 

 
SEÇÃO XI - DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 57 - As bancas examinadoras serão compostas por examinadores 

titulares e suplentes. 

 
§ 1º As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo 

menos 3 (três) doutores, incluído o orientador, sendo pelo menos um deles 

externo ao PPG e o orientador ou co-orientador ou membro designado pelo 

Colegiado deve presidir a banca examinadora sem direito a julgamento. 

§ 2º As bancas de defesa de Doutorado serão compostas por pelo 

menos 4 (quatro) doutores, incluído o orientador, sendo pelo menos dois deles 

externos ao PPG, um deles externo à UFPR, e o orientador ou co-orientador ou 

membro designado pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora sem 

direito a julgamento. 

§ 3º Os docentes aposentados pela UFPR, os quais atuaram no PPG 

em questão, serão considerados do quadro docente do PPG na condição de 

professores ativos, salvo se os mesmos estiverem formalmente vinculados a 

outra instituição de ensino superior ou de pesquisa. 

§ 4º O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca 

examinadora, sem direito a julgamento, podendo ser substituído nesta posição 

pelo co-orientador, por membro do comitê de orientação ou por representante 

designado pelo Colegiado. 

 
Art. 58 - Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese considerando o 

conteúdo, a forma, a redação, a apresentação e a defesa do trabalho, 
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decidindo pela aprovação, ou não aprovação do trabalho de conclusão do aluno 

considerando a maioria simples das respectivas bancas. 

 
§ 1º. A ata da sessão pública da defesa de dissertação ou tese 

indicará apenas a condição de aprovado, sem menção a nota ou conceito. 

§ 2º. A participação do orientador e presidente da banca na 

deliberação da mesma quanto à aprovação ou não do candidato é facultativa. 

 

SEÇÃO XII - DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

Art. 59 - A distribuição das bolsas deverá ser feita pelo Colegiado do Programa, 

respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos aprovados nos 

respectivos processos seletivos. 

 
§ 1º Para concessão das bolsas de estudo aos alunos admitidos no 

Programa, será exigido o cumprimento dos requisitos das agências financiadoras 

e do Colegiado do Programa. 

§ 2º A reprovação em qualquer disciplina, por conceito ou frequência 

insuficiente, poderá determinar o cancelamento da bolsa, a critério do Colegiado. 

§ 3º O desenvolvimento de atividade profissional remunerada pelo 

estudante bolsista não será permitido. Em casos excepcionais, quando 

autorizados pelas agências de fomento e com o aval do Colegiado do Programa, 

as bolsas poderão ser concedidas. 

§ 4º Para Doutorandos, as bolsas do CNPq serão atribuídas aos 

primeiros colocados da lista de classificação, devido à taxa de bancada 

vinculada. 

 
Art. 60 - A concessão de cada bolsa será renovada a cada ano, sendo 

condicionada, além dos documentos exigidos pelas agências financiadoras, dos 

seguintes documentos: 

I. Relatório de suas atividades no ano anterior; 

II. Projeto de pesquisa atualizado, se necessário. 
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SEÇÃO XIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 61 - A aplicação dos recursos destinados ao Programa será definida pelos 

membros do Colegiado, ou por comissão por este indicada, da qual participarão 

o coordenador, no mínimo dois outros docentes do Programa e o representante 

discente. 

 
§ 1º Terão prioridade os pedidos que visem à melhoria da 

infraestrutura pedagógica, os laboratórios de uso geral do Programa, o 

desenvolvimento dos trabalhos de teses e dissertações e, após cumpridas estas 

etapas, os laboratórios individuais, obedecidas as diretrizes do plano 

orçamentário da CAPES vigente. 

§ 2º Ao coordenador caberá informar quais são os recursos 

financeiros disponíveis e indicar as necessidades do Programa. 

§ 3º As reivindicações de recursos por parte de professores e alunos 

deverão ser feitas por escrito, devidamente instruídas com orçamento, e 

encaminhadas à Coordenação. 

§ 4º - A estratégia de aplicação dos recursos deverá ser comunicada 

anualmente à PRPPG e divulgada a todos aos docentes e discentes, após 

homologação pelo Colegiado, que dará ciência e justificativa de suas decisões a 

todos os solicitantes. 

 
Art. 62 - A PRPPG fará a prestação de contas às agências financiadoras, quando 

for o caso. 

 

SEÇÃO XIV - DA SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Art. 63 - Os candidatos aos cursos de mestrado e de doutorado devem 

demonstrar suficiência em língua inglesa antes de ingressarem no Programa, de 

acordo com o especificado no edital de seleção. 

 
Art. 64 - Os testes de suficiência em língua inglesa terão os seus resultados 

registrados no histórico escolar do aluno. 
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§ 1º Para efeito destas Normas Internas, entende-se por teste de 

suficiência em língua estrangeira moderna o exame realizado com o objetivo 

específico de verificar se o aluno é suficiente em leitura e interpretação de textos 

provenientes de revistas científicas. 

§ 2º A elaboração, aplicação e correção dos testes de suficiência em 

Inglês, durante o processo seletivo de candidatos ao mestrado e doutorado, será 

efetuado por docente do Programa, designado pelo Colegiado ou pela Comissão 

de Seleção, seguindo o entendimento constante no parágrafo 1º deste artigo. 

§ 3º A Coordenação do Programa emitirá Declaração de Suficiência 

em Inglês aos candidatos aprovados na prova do processo seletivo. 

 

 
SEÇÃO XV- DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DE APROVEITAMENTO 

 

Art. 65 - Os alunos de mestrado serão avaliados durante o Simpósio de Zoologia 

- o evento científico anual do Programa - por uma Banca Avaliadora composta 

por um docente e um doutorando do Programa. Esta comissão auxiliará a 

coordenação do Programa no acompanhamento do desempenho dos 

mestrandos, emitindo pareceres sobre os relatórios semestrais e apresentações 

no simpósio. Os alunos de doutorado serão avaliados por um comitê de 

acompanhamento, o qual será responsável pela elaboração de um plano de 

estudos para o desenvolvimento da formação acadêmica do discente durante o 

seu doutoramento. Este comitê também ficará encarregado do Exame de 

Qualificação e poderá se encarregar também do Exame de Proposta de Tese 

(Pré-tese) do aluno que supervisiona. Caso o aluno decida pela participação de 

membros externos ao Comitê em seu Exame de Proposta de Tese, os nomes 

deverão ser submetidos ao Colegiado para aprovação 

§ 1º Um dos membros da banca de avaliação do mestrando será 

escolhido pelo discente, com aprovação de seu orientador; os demais membros 

serão escolhidos pela comissão organizadora do evento; 

§ 2º O prazo para determinação das bancas e envio dos projetos de 

pesquisa/relatórios é de até 30 (trinta) dias antes do início do Simpósio de 

Zoologia; 
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§ 3º Os membros da banca de avaliação têm até 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do último dia do Simpósio de Zoologia, para entregar seus 

pareceres à comissão organizadora; 

§ 4º Os pareceres deverão ser emitidos em formulário padrão do PPG-

Zoologia. Devem explicitamente indicar se o projeto/relatório foi “Aprovado” ou 

“Reprovado” e incluir um diagnóstico de no máximo uma página do progresso do 

projeto/relatório. Caso a opção de reprovação seja assinalada, os pareceres 

devem obrigatoriamente indicar as medidas corretivas mais adequadas; 

§ 5º Os pareceres serão submetidos à aprovação do Colegiado, 

cabendo a este convocar os membros da banca avaliadora e/ou o aluno de 

mestrado quando julgar necessário e tomar as providências cabíveis no caso de 

reprovação do projeto ou relatório por pelo menos um membro da banca 

avaliadora; 

§ 6º Todos os membros do comitê de acompanhamento de 

doutorandos devem ser doutores (docentes de IES ou órgãos de pesquisa) e 

possuírem produção científica reconhecida, sendo que ao menos um dos 

membros deve ser do Programa. O presidente do comitê ficará encarregado do 

agendamento das reuniões, preenchimento dos relatórios e do parecer do exame 

de qualificação, definição da data do exame de qualificação e da entrega da pré-

tese. O orientador e co-orientador não serão membros do comitê de 

acompanhamento, mas recomenda-se que participem das reuniões; 

§ 7º Cada doutorando terá no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de matrícula, para submeter ao Colegiado uma lista com sugestão de 

nomes para os membros do comitê de acompanhamento e uma breve 

justificativa para sua escolha; 

§ 8º. O discente e seu orientado devem reunir-se com a comissão de 

acompanhamento, no mínimo uma vez por ano, quando serão discutidos os 

avanços obtidos e as dificuldades encontradas durante o doutoramento. Na 

primeira reunião deverão ser identificadas áreas a serem trabalhadas durante a 

formação do discente, as quais poderão ser aprimoradas através de disciplinas, 

leituras específicas e/ou visitas a outros laboratórios. As reuniões subsequentes 

devem servir para reavaliar os objetivos traçados na reunião inicial e direcionar 

esforços posteriores durante o doutoramento. 
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§ 9º Cada reunião será seguida de um relatório, entregue em 

formulário padrão fornecido pelo PPG-Zoologia, assinado por todos os membros 

do comitê e pelo discente, com um diagnóstico de no máximo uma página do 

progresso até aquela data. O relatório deve classificar explicitamente o 

progresso do discente como “Satisfatório” ou “Insatisfatório”. Caso a segunda 

opção seja assinalada, o diagnóstico deve obrigatoriamente listar as medidas 

corretivas que a comissão julgue mais adequadas; 

§ 10º Os relatórios serão submetidos à aprovação do colegiado, 

cabendo a este convocar os membros da comissão de acompanhamento e/ou o 

discente quando julgar necessário e tomar as providências cabíveis quando 

progresso insatisfatório for diagnosticado pela comissão. 

§ 11º Todo aluno de Doutorado regularmente matriculado deverá se 

submeter ao Exame de Proposta de Tese (Pré-Tese). O Exame de Proposta de 

Pré-Tese consiste na entrega de uma versão preliminar da tese de doutorado ao 

comitê avaliador. A data de entrega será fixada pelo colegiado e deve anteceder 

a defesa em, no mínimo, 6 meses. O conceito final será "Aprovado" ou 

"Reprovado". Em caso de reprovação, é necessário incluir no formulário medidas 

corretivas a serem tomadas a fim de melhorar as chances de sucesso na defesa. 

 

SEÇÃO XVI 

DO EXAME DE PROPOSTA DE DISSERTAÇÃO (PRÉ-DISSERTAÇÃO) 

 
Art. 66 - A avaliação da pré-dissertação será feita através de 

disciplina específica (Seminários I) e deverá ocorrer idealmente até 120 (cento e 

vinte) dias antes da data limite para a defesa. 

§ 1º O mestrando terá até 50 minutos para apresentação a qual será 

seguida pela arguição da banca avaliadora, formada sempre que possível, pelos 

mesmos membros da banca de avaliação do simpósio. Cada membro da banca 

terá até 20 (vinte) minutos para arguição. A defesa será aberta ao público; 

§ 2º Em caso de reprovação, o mestrando terá mais 1 (uma) tentativa 

de aprovação, que ocorrerá até um máximo de 60 (sessenta) dias antes da data 

limite para a defesa; 
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§ 3º Pedidos de alteração na composição da banca deverão ser 

submetidos ao colegiado até 60 (sessenta) dias antes da primeira defesa da pré-

dissertação; 

§ 4º Os alunos poderão pleitear a aprovação na disciplina mediante a 

comprovação de submissão de um artigo oriundo de seu projeto de 

mestrado, de acordo com as regras estabelecidas em portaria vigente. O 

comprovante de submissão deverá ser encaminhado, juntamente com o 

manuscrito, para avaliação do Colegiado. Se aprovado, não haverá necessidade 

de defesa da pré-dissertação. 

 

 

SEÇÃO XVII - DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
DO DOUTORADO 

 

Art. 67 - Para a obtenção do título de Doutor exige-se a aprovação em Exame 

de Qualificação, que deverá ser realizado antes da conclusão do quarto 

semestre do doutoramento. Em caso de reprovação, o aluno pode pleitear uma 

segunda avaliação até o final do quinto semestre. A reprovação no segundo 

exame resultará no desligamento sumário do aluno. O exame consistirá de  uma 

arguição oral pelos membros do comitê de acompanhamento do discente (ver § 

7º do Art. 67º), na qual será avaliado o progresso desde o ingresso no doutorado, 

a qualidade de sua formação e a capacidade de aprimoramento para a execução 

de seu projeto de doutorado. 

 
§ 1º Cada membro do comitê de acompanhamento terá entre 30 

(trinta) e 90 (noventa) minutos para arguição; 

§ 2º A média das notas de cada um dos membros do comitê de 

acompanhamento deverá ser pelo menos 7 (sete) para a aprovação do discente 

no exame de qualificação. 

 
CAPÍTULO IV - DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 

 
Art. 68 - Em nível de mestrado, o título outorgado é de MESTRE EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS NA ÁREA DE ZOOLOGIA. Para obtenção desse título, o 

mestrando deverá ter cumprido, no prazo determinado no Art. 45º destas 
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Normas, as seguintes exigências: 

I- aprovação no exame de suficiência em língua inglesa; 
II- obtenção do número mínimo de créditos exigidos em disciplinas (26 

créditos); 
III- recibo de depósito legal da dissertação; 
 

IV- comprovação de ter um artigo aceito em revista técnico-científica, de 
acordo com as regras estabelecidas em portaria vigente;  

 
V- ao prazo máximo para o atendimento das demandas dos colegiados, 

o qual deverá obedecer aos prazos definidos nas normas internas do 
PPG e não poderá exceder a 2 (dois) anos, sob pena de perda da 
titulação pretendida; 

 
 

VI- entregar na secretaria do Programa um material de divulgação 
científica, seguindo formato disponibilizado no site do curso, em até 
60 dias após a defesa. 

 
Art. 69- Em nível de doutorado, o título outorgado é de DOUTOR EM 
CIÊNCIAS NA ÁREA DE ZOOLOGIA. Para obtenção desse título, o 
doutorando deverá ter cumprido, no prazo determinado no Art. 45º destas 
Normas, as seguintes exigências: 
 
I- aprovação no exame de suficiência em língua inglesa; 

II- obtenção do número mínimo de créditos exigidos em disciplinas (46 

créditos); 

III- aprovação em exame de qualificação;  

IV- recibo de depósito legal da tese; 

V-    comprovação de ter dois artigos aceitos para publicação em 

revista técnico-científica, de acordo com as regras estabelecidas 

em portaria vigente; 

VI- ao prazo máximo para o atendimento das demandas dos 

colegiados, o qual deverá obedecer aos prazos definidos nas 

normas internas do PPG e não poderá exceder a 2 (dois) anos, sob 

pena de não obtenção da titulação pretendida; 

VII- entregar na secretaria do Programa um material de divulgação 

científica, seguindo formato disponibilizado no site do curso, em até 

60 dias após a defesa. 
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Art. 70 - Para a expedição de diploma de mestre ou doutor, depois de cumpridas 

as exigências regimentais, o interessado deverá entregar na secretaria do 

Programa os documentos abaixo relacionados: 

I- recibo de depósito da dissertação ou tese na Biblioteca Central da 

UFPR (cópia eletrônica); 

II- certidão negativa de débito da Biblioteca; 

III- cópia frente e verso do diploma de Graduação (autenticadas pela 

Secretaria do Programa), para expedição de Diploma de mestrado; 

IV- cópia frente e verso do diploma de mestre (autenticadas pela 

Secretaria do Programa) para expedição de Diploma de doutorado, 

salvo em casos de doutorado direto. Este caso deve ser mencionado 

no ofício da coordenação encaminhando o processo; 

V- cópia da certidão de nascimento e/ou casamento e/ou averbação 

de separação ou divórcio (autenticada pela Secretaria do Programa); 

VI- cópia frente e verso da carteira/cédula de identidade civil ou cédula 

de identidade de estrangeiro, desde que dentro da validade e que seja 

possível identificar o órgão expedidor (autenticadas pela Secretaria 

do Programa); 

VII- Caso material biológico tenha sido coletado, uma declaração por 

parte do orientador de que o material foi depositado em coleção 

científica ou teve outro destino adequado. 

 
 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 
Art. 71 - Este regimento estará sujeito às demais normas existentes ou que 

vierem a ser estabelecidas para o regime de Pós-Graduação na UFPR. 

 
Art. 72 - As decisões do Colegiado do PPG serão suscetíveis de recurso ao 

Conselho Setorial, sendo os casos omissos resolvidos pela PRPPG. 
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Art. 73 - Os casos omissos do presente regimento serão resolvidos pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zoologia, ouvida a PRPPG e 

homologados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
Art. 74- As dúvidas pertinentes a quaisquer situações serão resolvidas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvida a PRPPG. 

 
Art. 75 - Estas Normas Internas, após aprovação pelo Colegiado, entrarão em 

vigor na data da sua publicação no sítio do Programa e divulgação a todos os 

alunos e professores, ficando revogadas as disposições anteriores. 


