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NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná é regido
pela forma do disposto nestas Normas Internas.

CAPÍTULO I
Da Abrangência, Objetivos e Graus

Art.  2º  O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  do  Setor  de  Educação  (PPGE)  da
Universidade Federal do Paraná (UFPR) compreende os Cursos de Mestrado e de Doutorado em
Educação,  ambos  na  modalidade  acadêmica,  qualificando  o ingressante  para  o  exercício  de
atividades profissionais de ensino e de pesquisa e conduzindo à obtenção dos graus Mestre e/ou
Doutor em Educação.

Art. 3º O PPGE tem por objetivos:
I – Qualificar pesquisadores/as no campo da educação;

II – Qualificar profissionais para o exercício nos diversos campos educacionais;
III – Produzir e divulgar conhecimentos na área da educação;

IV – Contribuir para o aprofundamento do debate sobre a educação nacional em diferentes
instâncias.

Art. 4º O acesso ao PPGE está aberto para candidatos/as ao Mestrado e/ou Doutorado. Para os/as
candidatos/as ao Mestrado, que concluíram Cursos de Graduação com duração plena,  no País
e/ou no Exterior – desde que devidamente reconhecido pelas instâncias competentes; e para os/as
candidatos/as ao Doutorado, que tenham concluído o Mestrado no País e/ou no Exterior – desde
que devidamente reconhecido pelas instâncias competentes.
§  1º  Os/As  candidatos/as  portadores  de  diploma  emitido  por instituição  estrangeira  poderão
ingressar  no Programa pela via de seleção anual realizada pelo  PPGE, desde que apresentem
diploma revalidado.

§  2º Os  candidatos  de  nacionalidade  estrangeira  poderão  ingressar  no  Programa  pela  via
diplomática  inerente  aos  convênios  internacionais  relativos  ao  Mestrado  e  Doutorado  em
Educação, na forma da legislação em vigor.

Art. 5º O PPGE, além dos Cursos de Mestrado e de Doutorado, também está aberto à supervisão
de estágio de pós-doutoramento, conforme normas específicas do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CEPE).
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CAPÍTULO II
Da Organização Administrativa

Art. 6º A coordenação acadêmica,  didática e administrativa do PPGE compreende o Colegiado
do  Programa,  a  Coordenação  do Programa,  além de  contar  com o apoio  de  uma  Secretaria
Administrativa.

Art.  7º  O  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  (CPPGE)  é  o  órgão
encarregado  do  acompanhamento,  regulamentação  e  avaliação  das  atividades  acadêmicas,
didáticas e administrativas do Programa, sendo constituído:

I – Do/a coordenador/a que é o presidente do Colegiado;

II – Do/a vice-coordenador/a;
III – De  um/a  representante,  titular  e  suplente,  de  cada  linha  de  pesquisa;  sendo  este/a

escolhido/a  por  seus  pares  de Linha,  dentre os/as professores/as  credenciados/as  no
Programa, para mandato de dois anos, podendo ser reconduzido/a;

IV – De um/a representante discente, titular e suplente; eleito/a por seus pares, com mandato
de um ano, podendo ser reconduzido/a uma única vez.

Parágrafo único. Perderá o mandato o/a representante que, no período de 1 (um) ano, deixar de
comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, sem justificativa.

Art. 8º O/A coordenador/a e vice-coordenador/a serão escolhidos/as conforme normas vigentes
do CEPE.

§ 1º O/A vice-coordenador/a colaborará com o/a coordenador/a nas atividades de Coordenação
do Programa;  irá  substituí-lo/a  em suas  faltas  e/ou impedimentos;  e,  em caso  de vacância,
assumirá o cargo até o término do mandato.
§ 2º Para escolha do/a coordenador/a e vice-coordenador/a, terão direito a voto os/as docentes
permanentes, técnicos/as lotados/as no Programa e estudantes regularmente matriculados/as.

Art. 9º O CPPGE se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por mês no período letivo e,
extraordinariamente, por convocação do/a coordenador/a. A pauta deverá ser encaminhada com
antecedência mínima de 48 horas para reuniões ordinárias, e 24 horas para extraordinárias, ou a
pedido escrito de pelo menos 1/3 de seus membros.
§ 1º As votações far-se-ão por maioria simples (50% + 1), em relação aos/às representantes com
direito a voto, presentes às reuniões.
§ 2º A reunião plenária do CPPGE, aberta para participação de todos os membros credenciados
do corpo docente e do corpo discente, deverá ser convocada pela Coordenação do Programa ao
menos uma vez por ano.

Art. 10. Compete ao CPPGE:
I – Acompanhar, regulamentar e avaliar as atividades acadêmicas, didáticas e administrativas

do Programa;
II – Definir  a  estrutura curricular  e  a  oferta  de disciplinas  conforme  normas  vigentes  do

CEPE;
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III – Aprovar e encaminhar  à Pró-Reitoria  de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), quando
necessário, ajustes ocorridos no currículo dos Cursos de Mestrado e de Doutorado;

IV – Aprovar e encaminhar ao CEPE, sempre que necessário, ajustes ocorridos nas Normas
Internas do Programa;

V – Decidir sobre o aproveitamento e a equivalência de créditos em disciplinas, seminários
e atividades complementares;

VI – Decidir sobre a dispensa de disciplinas;

VII – Homologar planos de ensino de disciplinas,  seminários e atividades complementares
para organização curricular do Mestrado e do Doutorado;

VIII – Estabelecer  critérios  e  aprovar  credenciamento,  descredenciamento  e
recredenciamento dos/as integrantes do corpo docente do Programa, conforme normas
vigentes do CEPE;

IX – Aprovar  a  relação  de  professores/as  orientadores/as  e  co-orientadores/as  e  suas
modificações, observando a titulação exigida em Lei, as condições previstas no edital e
o resultado da comissão própria de avaliação;

X – Comunicar a carga de trabalho dos/as docentes credenciados/as no Programa junto aos
Departamentos e Setores a que estiverem vinculados/as;

XI – Homologar o pedido de professores/as visitantes e seniores ao Programa;
XII – Aprovar os projetos de atividades complementares e de Prática de Docência;

XIII – Homologar  as  indicações  das  bancas  examinadoras  de  qualificação  e  defesa  das
dissertações de Mestrado e das teses de Doutorado;

XIV – Apreciar  e  propor  convênios  com  entidades  públicas  e/ou  privadas,  nacionais  e
internacionais, de interesse do Programa;

XV – Designar a comissão de distribuição de bolsas de estudos aos/às discentes e homologar
suas decisões, em conformidade com as normas das agências financiadoras;

XVI – Aprovar o calendário acadêmico semestral;
XVII – Definir normas de aplicação dos recursos concedidos ao Programa e acompanhar sua

aplicação;
XVIII – Estabelecer  normas  gerais  do  processo  de  seleção  do  Programa  e  aprovar  as

Comissões de Seleção indicadas pelas Linhas de Pesquisa;
XIX – Homologar o resultado do processo seletivo do Mestrado e do Doutorado;

XX – Decidir sobre os recursos e representações que lhe forem encaminhados;
XXI – Apreciar  relatórios  anuais  e  quadrienais,  bem como  traçar  metas  de  desempenho

acadêmico de docentes e discentes, tendo em vista o aprimoramento do ensino e da
pesquisa no Programa;

XXII – Indicar  comissões docentes,  discentes,  técnico-administrativas  e/ou mistas,  sempre
que necessário, para realização de tarefas específicas de apoio ao Programa;

XXIII – Apreciar e deliberar sobre as candidaturas para professor sênior, professor visitante
e estágio de pós-doutorado, em conformidade com as normas vigentes da UFPR;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

XXIV – Avaliar pedidos de transferência de discentes.

Art. 11. Compete à Coordenação do Programa:
I – Dirigir e coordenar as atividades administrativas, financeiras e didático-pedagógicas, bem

como garantir  o preenchimento das informações e dados nas plataformas de gestão da
UFPR e agências de fomento;

II – Convocar  e  presidir  reuniões  do CPPGE e dar  cumprimento  às  suas  decisões  e  dos
órgãos superiores da UFPR;

III – Zelar pelos interesses do Programa junto aos órgãos superiores e setoriais, e empenhar-
se na obtenção de recursos necessários;

IV – Convocar  a  eleição  do/a coordenador/a e  do/a vice-coordenador/a,  encaminhando  os
resultados aos Conselhos Setoriais  e  à  PRPPG pelo  menos 30 (trinta) dias  antes do
término dos mandatos;

V – Organizar  o  calendário  acadêmico  e  a  oferta  de  disciplinas  necessárias  para  o
funcionamento dos Cursos de Mestrado e de Doutorado, em conjunto com as Linhas de
Pesquisa;

VI – Representar o Programa em todas as instâncias inerentes ao cargo;
VII – Estabelecer articulações com outros Programas, instituições e agências para realização

de consórcios, intercâmbios ou outros mecanismos de colaboração;
VIII – Elaborar  os  relatórios  exigidos  pelas  agências  responsáveis  pelo  fomento  e  pela

avaliação  dos  Programas  de  Pós-Graduação  (PPG)  do  país,  supervisionando  e
orientando o seu correto preenchimento;

IX – Apresentar  ao  CPPGE  os  relatórios  acima  mencionados,  antes  de  encaminhá-los  à
PRPPG;

X – Acolher recursos e representações que forem encaminhados ao Programa;
XI – Articular-se com outras unidades da UFPR e com o Setor de Educação (SE), tendo em

vista o aprimoramento da pesquisa, do ensino e da extensão universitária;
XII – Articular-se  com  a  PRPPG/UFPR,  submetendo-lhe  a  previsão  orçamentária  e  as

decisões pertinentes, bem como lhe fornecendo as informações por ela solicitadas.

Art.  12.  Compete  à  Secretaria  Administrativa,  como  órgão  de  apoio  à  Coordenação  do
Programa:

I – Manter atualizados os dados relativos ao corpo docente e discente, à administração e às
demais atividades do Programa;

II – Informar e processar requerimentos dirigidos ao Programa;

III – Distribuir e arquivar todos os documentos referentes à vida acadêmica e administrativa
do Programa;

IV – Coletar  e  manter  atualizada  a  documentação  legal  e  demais  atos  oficiais  que
regulamentam o Programa;

V – Auxiliar  a  Coordenação nas  atividades  de coleta de informações  que subsidiarão  os
relatórios orçamentários e acadêmicos do Programa;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

VI – Secretariar as reuniões do CPPGE e outras para as quais for indicada;

VII – Prestar atendimento administrativo ao corpo docente e discente do Programa;
VIII – Dar suporte administrativo aos processos de seleção do Programa em cumprimento

aos editais aprovados pelo CPPGE.

CAPÍTULO III
Da Organização Didático-Científica

Seção I
Da Estrutura Curricular

Art. 13. O currículo dos Cursos de Mestrado e de Doutorado em Educação apoia-se nas Linhas
de Pesquisa mantidas pelo Programa, sendo constituído de:

I – Disciplinas obrigatórias e eletivas;

II – Seminários temáticos eventuais;
III – Atividades complementares;

IV – Dissertação ou tese;
V – Prática de Docência.

Art. 14. Ao efetuar sua primeira matrícula no Programa, os/as discentes deverão organizar seu
Plano  Individual  de  Estudos,  sob  a  orientação  e  aprovação  do/a  seu/ua  orientador/a  e/ou
responsável pela Linha de Pesquisa em que está inscrito/a, de forma a:

I – Cumprir  o mínimo  de créditos exigidos em disciplinas  conforme  as orientações destas
Normas Internas, distribuídos em um período máximo para o Curso, sendo 18 (dezoito)
meses para o Mestrado e 36 (trinta e seis) meses para o Doutorado;

II – Ter a sua dissertação ou tese preferencialmente qualificada até o 18º mês de curso, para
o Mestrado, e até o 36º mês de curso, para o Doutorado;

III – Ter a dissertação ou tese aprovada, em sessão pública,  pela maioria  dos membros da
comissão examinadora, nos prazos estabelecidos por estas Normas Internas;

IV – O prazo máximo de defesa do trabalho é de 24 (vinte e quatro) meses, para o caso de
bolsistas e de 30 (trinta) meses para não bolsistas, no Mestrado e 48 (quarenta e oito)
meses para o Doutorado.

Art. 15. O/A discente concluirá o Mestrado em Educação com o mínimo  de 18 (dezoito), e o
Doutorado  com  no  mínimo  36  (trinta  e  seis)  créditos  obtidos  em  disciplinas  obrigatórias,
disciplinas eletivas e seminários temáticos eventuais. Sendo 6 (seis) créditos correspondentes à
aprovação da dissertação ou 12 (doze) créditos correspondentes à aprovação da tese, ambas as
aprovações em sessão pública.

Parágrafo único. No caso do Doutorado, serão contabilizados 18 (dezoito) créditos oriundos do
Curso de Mestrado.

Art. 16. A Prática de Docência é disciplina obrigatória para discentes bolsistas do Doutorado; e
optativa para discentes bolsistas do Mestrado, para não bolsistas e para professores/as regulares
das Instituições de Ensino Superior, conforme organizada nas normas vigentes do CEPE.
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§ 1º Os créditos referentes à Prática de Docência serão informados no histórico escolar do/a
discente,  mas  não  poderão  ser  computados  para  efeitos  de  cálculo  de  créditos  mínimos
obrigatórios.

§ 2º A Prática de Docência poderá ser realizada em cursos de graduação ou especialização. No
caso de especialização, o curso deverá ser ofertado gratuitamente pela UFPR.

Art. 17. A estrutura curricular do Programa contempla as atividades complementares.
§ 1º As atividades complementares permitem o aprofundamento teórico-conceitual em aspectos
específicos de interesse para a pesquisa, bem como o desenvolvimento de atividades de natureza
acadêmica, os quais devem configurar uma possibilidade efetiva de um melhor desenvolvimento
da dissertação ou tese do/a discente.
§  2º Cabe  aos/às  professores/as  orientadores/as  das  atividades  complementares  apreciar  a
elaboração do projeto, acompanhar  a sua implementação, discutir  e analisar  os pressupostos
teóricos e metodológicos,  orientar  a  realização  dos relatórios conclusivos,  emitir  apreciação
sobre o trabalho para a sua homologação pelo CPPGE.
§ 3º Cabe  ao/à discente  identificar  sua área de interesse para a  elaboração  e realização  do
projeto, discutir a sua estruturação com o/a professor/a orientador/a, e com ele/a definir prazos
(mínimo  de  um semestre)  para  a  sua  integralização,  submetendo  o  projeto  à  apreciação  e
aprovação pelo CPPGE.
§ 4º Poderão ser atribuídos ao conjunto das atividades complementares até 3 (três) créditos.

§  5º Para a atribuição  dos créditos,  o/a discente deve encaminhar  relatório  ao CPPGE para
apreciação, devidamente avaliado pelo/a orientador/a.

§ 6º Em nenhum caso as atividades complementares poderão substituir as atividades inerentes à
produção da tese ou da dissertação.

§ 7º Os créditos referentes às atividades complementares serão informados no histórico escolar
do/a discente,  mas  não poderão ser computados para efeitos de cálculo  de créditos mínimos
obrigatórios.

Art.  18.  Poderão ser aceitos,  para fins  de integralização  curricular,  créditos provenientes  de
disciplinas cursadas no PPGE ou em outros PPG, devidamente credenciados. A integralização
será efetuada a critério  do CPPGE, por solicitação do/a discente,  com prévia aprovação do/a
seu/ua professor/a orientador/a.
§  1º  A  validação,  equivalência  ou  convalidação  de  disciplinas  de  PPG  externos  a  UFPR,
devidamente credenciados, apenas poderá realizar-se se forem cursadas durante a realização do
Mestrado ou do Doutorado no PPGE.

§ 2º Os créditos a que se refere o caput deste artigo não deverão ultrapassar 6 (seis) créditos.
§  3º  Não  será  concedida  equivalência,  para  fins  de  aproveitamento  de  crédito,  para  as
disciplinas obrigatórias.
§ 4º Para serem consideradas validadas, equivalentes ou convalidadas, as disciplinas cursadas
na UFPR terão validade por um período máximo de 5 (cinco) anos, apenas no qual poderá ser
feita a solicitação de equivalência ou convalidação no PPGE.
§ 5º Dentre o rol de disciplinas a serem cursadas pelo/a discente, preferencialmente uma fração
deverá pertencer a uma Linha de Pesquisa diferente da qual o/a discente está vinculado/a, a fim
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de garantir uma formação abrangente que dialogue com as diferentes abordagens do PPG, em
sintonia com o perfil do/a egresso/a.

Art. 19. O/A discente poderá, em caráter excepcional,  requerer exame para fins de dispensa de
disciplinas eletivas, devendo a solicitação ser julgada pelo CPPGE.

Parágrafo  único.  Em caso  de  deferimento  da  solicitação,  o  CPPGE  designará  a  comissão
composta por dois/duas professores/as da área de conhecimento  para proceder ao respectivo
exame e emitir julgamento, a ser homologado pelo CPPGE.

Art. 20. Em casos especiais, com base no que estabelecem as normas específicas do PPGE, será
permitida a mudança de nível do Mestrado para o Doutorado, imediatamente após a defesa da
dissertação, de acordo com as normas vigentes da CAPES e com regulamentação específica
exarada pela Coordenação do PPGE, conforme os termos da resolução vigente,  Mudança de
Nível de Mestrado para Doutorado – Upgrade.

Art.  21.  Os desligamentos  serão  considerados  como medidas  extremas,  que só  poderão ser
adotados pelos Colegiados dos Programas depois de esgotadas as possibilidades de superação
dos problemas  enfrentados no  desenvolvimento  dos projetos e/ou na  relação  orientando/a –
orientador/a:
§ 1º São motivos para que o CPPGE desligue um/a discente do Programa:

I – Reprovação em disciplina obrigatória;
II – Reprovação em 2 (duas) ou mais disciplinas eletivas;
III – Não efetuar a matrícula semestral (ratificação de matrícula) no prazo;
IV – Solicitação de desligamento justificada pelo/a orientador/a;
V – Participação  em  ato  acadêmico  ilícito,  tais  como:  plágio,  invenção  de  resultados,

publicação de dados alheios sem a devida autorização ou crédito;
VI – Não cumprimento dos prazos para defesa;

VI-I – Poderá haver alteração excepcional de prazo previamente autorizada pelo CPPGE,
desde que solicitado de forma documentada e justificada,  antes do fim do prazo
regulamentar de defesa da dissertação ou tese.

VII – Reprovação por 2 (duas) vezes no exame de qualificação.

§ 2º A decisão do desligamento deverá ser comunicada formalmente ao/à discente através de
correspondência datada e assinada pelo/a Coordenador/a do Programa.
§ 3º O/A discente deverá registrar ciência da decisão de desligamento por meio de documento
datado, contudo vale  para efeito de desligamento o comunicado oficial  do Colegiado enviado
pelo correio.

§ 4º O/A professor/a orientador/a será comunicado/a do desligamento pelo/a Coordenador/a do
PPGE.

Art. 22. As solicitações de desligamento a pedido do/a discente serão apreciadas pelo CPPGE.

Seção II
Do Credenciamento, Descredenciamento e Recredenciamento de Professores/as
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Art. 23. O credenciamento e descredenciamento de professores/as será aprovado pelo CPPGE,
após parecer da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), considerando as normas em vigor
da CAPES.

Parágrafo único. A CPA será constituída por um membro de cada Linha de Pesquisa.

Art. 24. No processo de credenciamento de docente para o Programa, será exigido:

I – Ofício  do/a  pesquisador/a  encaminhado  individualmente  com anuência  da  Linha  de
Pesquisa;

II – Comprovação da defesa de Doutorado em instituição reconhecida pela CAPES, com a
devida revalidação quando se tratar de instituição estrangeira;

III – Vinculação  a Grupo de Pesquisa  cadastrado no CNPq; em caso de credenciamento
como docente do Programa, o/a professor/a deverá comprovar vinculação a Grupo de
Pesquisa CNPq certificado pela UFPR;

IV – Apresentação de novo projeto de pesquisa ou em desenvolvimento, a ser apreciado e
homologado quando credenciado o docente;

V – Currículo Lattes atualizado;

VI – Os/As candidatos/as externos/as à UFPR deverão apresentar comprovação de vínculo
com  instituição  de  ensino  superior,  atendendo  as  normas  vigentes  da  CAPES  e
apresentando anuência da instituição de origem para ingresso no PPGE.

a) Para os/as candidatos/as a professor/a do Curso de Doutorado, ainda será exigido:

a-1)  Vinculação  com  a  pós-graduação  em  Programas  credenciados  pela
CAPES,  com  pelo  menos  2  (dois)  anos  de  atividades  de  pesquisa,
orientação e docência;

a-2) Ter pelo menos duas orientações de Mestrado defendidas na condição de
orientador/a principal em Programas credenciados pela CAPES.

§ 1º A produção acadêmica exigida para credenciamento a professor/a do Curso de Mestrado ou
de Doutorado considerará os critérios para avaliação da produção docente, que serão definidos
pelo CPPGE e publicados no edital emanado pela Coordenação do Programa, quando da abertura
de prazo para apresentação de candidaturas.
§ 2º Guardados os limites estabelecidos pelos fóruns de avaliação da pós-graduação, poderão
ser aceitos como professores/as permanentes no Programa professores/as externos/as à UFPR.
§ 3º O credenciamento de docentes externos à UFPR não implicará vínculo empregatício ou de
qualquer natureza, nem acarretará qualquer responsabilidade por parte do PPGE ou da UFPR.
§ 4º O registro de docente, cujo credenciamento foi recomendado pela CPA, será efetivado a
partir de aprovação pelo CPPGE e seu registro será efetuado no início do ano letivo seguinte.

Art. 25. Os/As professores/as aposentados/as deverão solicitar credenciamento ou permanência
no Programa mediante ofício encaminhado à CPA para aprovação do CPPGE.

Art.  26.  Os/As  professores/as  credenciados/as  junto  ao  Programa  serão  classificados/as  nas
seguintes categorias:

I – Professores/as permanentes são aqueles/as que atuam no Programa de forma direta e
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contínua,  formando  o  núcleo  estável  de  docentes  que  desenvolvem  as  principais
atividades  de  ensino,  orientação  de  pesquisas,  dissertações  ou  teses,  assim  como
desempenham as funções administrativas, quando for o caso;

II – Professores/as  visitantes  caracterizam-se  por  estar  vinculados  a  outra instituição  de
ensino  ou  pesquisa,  no  Brasil  ou  no  Exterior,  e,  durante  um período  contínuo  e
determinado,  encontrar-se-ão  à  disposição  da  UFPR,  contribuindo  para  o
desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas;

III – Professores/as  colaboradores/as são aqueles/as  que contribuem para o Programa  de
forma não sistemática, ministrando disciplinas eletivas, orientando dissertação ou tese,
colaborando em projetos de pesquisa, sem que, todavia, tenham uma carga permanente
de atividades no Programa nem vínculo com instituições ou Programas de agências de
fomento.

Parágrafo único. As atividades dos/as professores/as permanentes, visitantes e colaboradores/as
devem atender as normas vigentes da CAPES.

Art.  27.  Os/As  professores/as  permanentes  ou  colaboradores/as  que  não  cumprirem  as
exigências do Programa serão descredenciados/as.

Art. 28. O/A professor/a poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que
formalizado por ofício ao CPPGE.

Seção III
Da Avaliação da Produção Docente e do PPGE

Art.  29.  Anualmente,  será  realizada  uma  avaliação  do  PPGE  para  acompanhamento,
analisando-se a atuação dos docentes (individualmente); e, quadrienalmente, uma avaliação
com vistas à reorganização do Programa, quando necessário. Para tanto, serão considerados
os seguintes critérios:

I – Desempenho  compatível  com as  exigências  da  pós-graduação  nos  quatro  anos
anteriores  à  avaliação  em atividades  de  pesquisa,  orientação,  inserção  social  e
docência;

II – Desenvolvimento  de  projetos de  pesquisa,  articulando  docentes  e  discentes  da
Linha de Pesquisa;

III – Produção  docente  individual  nos  últimos  quatro  anos  compatível  com  as
exigências da CAPES para avaliação dos Programas com nível de excelência;

IV – Produção coletiva  da Linha  de  Pesquisa  nos últimos  quatro anos,  a  qual  deve
constar de:

IV-I – Desenvolvimento  de  pelo  menos  um  projeto  de  pesquisa  integrado  que
envolva docentes e discentes;

IV-II – Desenvolvimento de pelo menos uma atividade de inserção social coletiva
que congregue docentes e discentes da Linha de Pesquisa;

IV-III – Defesas de Mestrado e Doutorado dentro dos prazos estabelecidos nestas
normas.
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Parágrafo único. A produção dos/as docentes e das Linhas deve ser compatível com as áreas
de atuação do PPGE.

Art. 30. A avaliação do PPGE será, metodologicamente, organizada de acordo com os seguintes
itens:

I – O corpo docente do PPGE será avaliado anualmente pela CPA, constituída por um/a
representante de cada Linha de Pesquisa;

II – A CPA analisará os dados disponibilizados pelos/as docentes através do Currículo
Lattes e de outras fontes de informações que julgar necessárias;

III – Em reunião do CPPGE, o relatório da CPA será apresentado, discutido e os devidos
encaminhamentos serão definidos.

Parágrafo  único.  A  avaliação  do  PPGE será  realizada  anualmente,  considerando  sempre  a
produção docente do último quadriênio imediatamente anterior ao ano de avaliação.

Art.  31.  Considerando  os  resultados  da  avaliação,  o  PPGE  deverá  tomar  os  seguintes
encaminhamentos:

I – Os/As docentes que não estiverem em conformidade com os critérios estabelecidos
pela CPA não poderão, no processo seletivo seguinte, assumir novas orientações;

II – Os/As docentes que continuarem não cumprindo  os critérios estabelecidos pela
CPA, desde que não tenham orientando em curso, serão descredenciados;

III – Os/As  docentes  que  não  cumprirem,  ao  final  do  quadriênio,  os  critérios
estabelecidos pela CPA e que ainda tenham orientando em curso, deverão levar os
trabalhos  de  orientação  à  conclusão;  ao  final  desse  período,  caso  ainda  não
tenham atingido os critérios acima, serão descredenciados.

Parágrafo  único.  Os/As  docentes  não  serão  avaliados/as  pela  CPA  no  ano  de  seu
credenciamento, a menos que se trate de credenciamento de docentes do Curso de Mestrado do
PPGE que passaram a atuar no Curso de Doutorado.

Seção IV
Das Vagas, Seleção e Admissão 

Art.  32.  O número  de vagas  no  PPGE será determinado  anualmente,  mediante  proposta do
CPPGE, observando as seguintes condições:

I – Os/As professores/as permanentes terão o número máximo de 8 (oito) e mínimo de
3 (três) discentes simultâneos, por professor/a orientador/a;

II – Os/As professores/as, que participarem de acordos MINTER/DINTER, poderão ter
sincronicamente um número máximo de 10 (dez) orientandos/as, desde que 2 (dois)
estejam necessariamente vinculados a estes acordos;

III – Os/As  professores/as  colaboradores/as  poderão  assumir  no  máximo  2  (duas)
orientações concomitantes;

IV – O interesse e a capacidade de absorção das Linhas de Pesquisa, considerando os
projetos ali desenvolvidos.
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Art.  33.  As vagas ofertadas em cada processo seletivo  serão divulgadas em edital,  antes do
início  das  inscrições,  no  qual  deverão  estar  indicados  os prazos das  mesmas,  as  datas dos
exames de seleção, bem como o número de vagas disponíveis.

§  1º  O PPGE ofertará  5%  (cinco  por  cento)  de  suas  vagas  aos/às  servidores/as  da  UFPR,
conforme normas vigentes do CEPE.

§ 2º A seleção dos/as candidatos/as às vagas mencionadas no parágrafo anterior será efetuada
de forma idêntica a dos/as demais candidatos/as.

§  3º  Em caso  de  sobra  de  vagas  destinadas  aos/às  servidores/as,  as  mesmas  deverão  ser
preenchidas pelos/as demais candidatos/as aprovados/as no processo seletivo.

Art.  34.  No ato de  inscrição  para o  processo  de  seleção,  o/a candidato/a deverá  anexar  na
plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR os documentos exigidos, conforme
edital anual de seleção.

Art. 35. Para admissão no Programa, o/a candidato/a deverá submeter-se a processo de seleção
na Linha de Pesquisa de sua opção.
Parágrafo único. O processo de seleção constitui-se das seguintes fases:

Primeira  fase: eliminatória,  em que  o/a  candidato/a  realizará  uma  prova  escrita  em língua
portuguesa,  de  natureza  dissertativa,  na  qual  deverá  demonstrar  domínio  de  conhecimentos
relativos à Linha de Pesquisa que tiver optado;

I – Conforme prevê o Decreto Federal 5.626/2005 e a Lei nº 13.146/2015 em
seu Artigo 30, será facultada aos/às candidatos/as surdos/as a possibilidade
de realização da prova escrita na modalidade bilíngue (Língua Brasileira
de  Sinais-Libras  e  Língua  Portuguesa).  A  prova  em Libras  deverá  ser
devidamente  registrada  por  meio  de  vídeo,  com  interpretação  oral
simultânea realizada por tradutor intérprete de Libras/Língua Portuguesa.
Durante a realização da prova escrita, será garantido o apoio de tradutores
intérpretes de Libras/Língua Portuguesa, se solicitado pelo/a candidato/a,
no momento da inscrição;

II – Na correção da prova escrita do/a candidato/a surdo/a, que optar pela prova
na  modalidade  bilíngue,  serão  adotados  critérios  de  avaliação
diferenciados,  adequados a sua condição  de usuário  de Português como
segunda  língua,  valorizando  o aspecto semântico  (conteúdo)  do texto e
reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal;

III – O/A  candidato/a  que  se  declarar  pessoa  com  deficiência  deverá,
obrigatoriamente,  enquadrar-se  na  definição  dada  pela  Lei  nº
13.146/2015,  em  seu  Artigo  2º,  e  pelas  categorias  discriminadas  no
Decreto  Federal  nº  5.296/2004,  em  seu  Artigo  5º  §  1º,  incluindo  os
seguintes documentos no formulário eletrônico de inscrição:

a) Atestado  médico  assinado  por  um  médico  especialista  na  área  da
deficiência  do/a candidato/a,  contendo  na  descrição  clínica  o  grau  ou
nível de deficiência,  com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças – CID. Esse atestado deverá
ter sido emitido nos últimos doze meses e será validado por profissional
integrante de banca designada pelo NAPNE (Núcleo de Atendimento a
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Pessoas  com Necessidades  Especiais/UFPR).  Deve  ainda  conter  nome
legível ou carimbo, especialidade, assinatura e CRM ou RMS do médico
que emitiu o atestado;

b) Requerimento de condições diferenciadas para realização da prova. São
condições  diferenciadas  oferecidas  pelo  PPGE/NAPNE/UFPR recursos
de  acessibilidade  e  de  tecnologia  assistiva  e  tradutores  intérpretes  de
Libras/Língua Portuguesa, necessários para participação do/a candidato/a
no processo seletivo.  A solicitação das condições diferenciadas  deverá
ser realizada através de formulário adequado, no momento da inscrição.

IV – Das lactantes/amamentação e outros casos de atendimento especial:
a) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da

prova dissertativa deverá informar, no ato da inscrição, a necessidade de
amamentação e levar um/a acompanhante (adulto/a), que ficará em sala
reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda da criança;

b) Na  ausência  de  um/a  acompanhante  nessas  condições  e  para  essa
finalidade, a candidata estará impedida de realizar as provas. Não haverá
compensação do tempo destinado à amamentação em favor da candidata;

c) Às candidatas gestantes,  recomenda-se que realizem preventivamente a
solicitação de atendimento especial,  principalmente nos casos em que o
parto esteja previsto para uma data entre o período de encerramento do
prazo para solicitação de atendimento especial e a realização das provas.

Segunda fase: eliminatória e classificatória, composta de:
I – Avaliação  do  anteprojeto  de  dissertação/tese  através  do  qual  deverá

demonstrar  domínio  do tema  que o/a candidato/a pretende  investigar  na
Linha de Pesquisa escolhida;

II – Entrevista, realizada de forma presencial, objetivando aprofundar e melhor
avaliar  os  dados  constantes  do  anteprojeto  de  dissertação/tese  e  do
Currículo Lattes;

III – Pontuação do Currículo Lattes em caráter classificatório.

Parágrafo  único.  Candidatos/as  surdos/as  terão  direito  ao  apoio  de  tradutores  intérpretes  de
Libras/Língua Portuguesa, perante a banca examinadora.

Art.  36.  Para  análise  e  avaliação  do/a  candidato/a,  o  CPPGE  homologará  a  comissão
examinadora composta por no mínimo 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente do quadro
dos/as docentes do Programa, indicados pela Linha de Pesquisa.  Caso seja necessário, outros
docentes das Linhas de Pesquisa poderão assumir, em caráter de substituição, a titularidade e/ou
a suplência dessas bancas.
§ 1º A avaliação final de cada candidato/a será feita pela média aritmética, calculada a partir das
médias parciais de cada examinador/a.

§ 2º Serão considerados/as habilitados/as os/as candidatos/as que alcançarem média igual ou
superior a 7 (sete) inteiros.

§ 3º Os/As candidatos/as habilitados/as, relacionados/as em ordem decrescente de média final,
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por área e/ou por Linha de Pesquisa, preencherão, na exata ordem de suas médias, as vagas por
orientadores/as.

Art. 37. Cada comissão examinadora elaborará um parecer  final  conclusivo,  com  listagem
dos/as candidatos/as examinados/as,  suas respectivas médias  finais,  em ordem decrescente, a
ser apresentado ao CPPGE para homologação.

Parágrafo  único. A publicação  dos resultados deverá indicar,  para o grupo de candidatos/as
aprovados/as  (em  ordem  alfabética,  e  não  classificatória),  os/as  seus/uas  respectivos/as
professores/as orientadores/as de cada Linha de Pesquisa.

Art. 38. A seleção de candidatos/as estrangeiros/as inscritos/as será efetuada de forma idêntica à
dos/as  candidatos/as  nacionais,  salvo  casos  de  convênios  e  de  acordos  internacionais,  em
consonância com a legislação pertinente.

Art. 39. Poderão ser aceitas transferências de alunos/as de outros Programas de Pós-Graduação
Stricto  Sensu  do País  ou do Exterior  devidamente  credenciados/as,  desde que regularmente
matriculados/as  e  que  não  tenham  interrompido  o  Curso  de  origem,  ficando  a  critério  da
avaliação do CPPGE.

Parágrafo único. O CPPGE decidirá sobre o aproveitamento e a equivalência  de créditos em
cada caso, conforme normas vigentes do CEPE.

Seção V
Da Matrícula e Inscrição em Disciplinas

Art.  40.  O/A  candidato/a  admitido/a  no  PPGE  deverá  requerer  sua  matrícula  através  da
plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR, antes do início do período letivo,
conforme calendário aprovado semestralmente pelo CPPGE.

Art. 41. O/A discente deverá requerer inscrição em disciplinas de acordo com plano de estudos e
com anuência do/a seu/ua orientador/a.

Art.  42.  O/A  discente  deverá,  no  início  de  cada  semestre  letivo,  ratificar  sua  matrícula,
independente da fase do curso em que esteja.

Art. 43. A não ratificação da matrícula no prazo fixado implicará no desligamento do/a discente,
desde que seguido conforme normas vigentes do CEPE.

Art.  44.  O/A  discente  poderá  solicitar  cancelamento  de  sua  inscrição  em  uma  ou  mais
disciplinas,  seminários  ou atividades  complementares  até  o  final  da primeira  metade  de sua
programação, apresentando sua justificativa e a concordância do/a professor/a orientador/a.

Art. 45. As inscrições efetuadas nas disciplinas, seminários ou atividades complementares serão
consideradas  canceladas,  mesmo  depois  do  início  das  aulas  ou  realização  de  atividades
complementares,  caso o/a discente seja  reprovado/a em disciplina  obrigatória  ou na segunda
disciplina optativa do semestre anterior.
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Art.  46.  O/A discente poderá requerer ao CPPGE no máximo  2 (dois)  trancamentos de sua
matrícula,  desde  que tenha  anuência  do/a professor/a  orientador/a e  esteja  a  solicitação  em
conformidade com normas vigentes do CEPE.

Art. 47. O número total de vagas por turma será necessariamente informado pelo/a professor/a da
disciplina no ato de apresentação da oferta ao CPPGE.

Parágrafo  único.  Caso  não  seja  informado,  será  atribuído  o  limite  de  20  (vinte)  discentes
matriculados/as.

Art.  48.  A  critério  do  CPPGE,  poderão  ser  aceitas  matrículas  de  discentes  regularmente
matriculados/as  em  outros  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu,  devidamente
credenciados/as em disciplinas e seminários.
§  1º  As  vagas  para  discentes  externos/as  ao  PPGE  serão  preenchidas  após  atendimento  da
demanda interna.
§ 2º Os/As discentes de outros Programas deverão ser submetidos/as aos mesmos procedimentos
de avaliação e frequência dos/as discentes regulares.

Art. 49. Os/As professores/as poderão abrir vagas na modalidade de disciplina isolada, mediante
processo seletivo específico,  após a matrícula dos/as discentes regulares do PPGE e de outros
PPGs.

§  1º  Poderão  efetuar  matrícula  em  disciplinas  isoladas  os/as  candidatos/as  aprovados/as,
classificados/as e convocados/as em processo seletivo específico.

§ 2º As vagas em disciplinas isoladas serão ofertadas a critério do/a professor/a responsável por
ela, desde que respeitado o número total de vagas para a disciplina.

§ 3º A seleção em disciplinas isoladas ficará sob responsabilidade do/a referido/a professor/a.
§ 4º Cada candidato/a poderá se matricular em apenas uma disciplina isolada por semestre e por
Linha de Pesquisa.

Seção VI
Do/a Professor/a Orientador/a

Art. 50. Ao ingressar no Programa, o/a discente contará com um/a professor/a orientador/a da
Linha de Pesquisa à qual esteja vinculado/a.
§ 1º O/A professor/a orientador/a poderá ser substituído/a, havendo interesse de uma das partes,
ouvida a Linha de Pesquisa e mediante justificativa que será analisada pelo CPPGE.
§ 2º O/A professor/a orientador/a licenciado/a da UFPR será representado/a ou substituído/a em
suas atribuições no PPGE pelo/a representante da Linha de Pesquisa à qual esteja vinculado/a.
As  orientações  continuarão  sob  a  responsabilidade  do/a  professor/a  orientador/a,  salvo
solicitação formal em contrário, que deverá ser aprovada pelo CPPGE.

Art.  51.  Considerando  a  natureza  do  objeto  da  dissertação  ou  da  tese,  o/a  professor/a
orientador/a, em comum acordo com o/a discente, poderá indicar um/a segundo/a orientador/a,
que atuará como co-orientador/a.
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§ 1º O/A professor/a co-orientador/a deverá ser formalmente registrado/a, depois da apreciação
pelo CPPGE de apresentação escrita de sua contribuição para o objeto, método ou bibliografia da
dissertação ou da tese.

§ 2º O/A professor/a co-orientador/a não poderá compor a banca de qualificação e/ou de defesa,
a menos que em substituição ao/à próprio/a orientador/a.

§  3º Poderão ser aceitos,  excepcionalmente,  professores/as  não  credenciados  no  Programa,  a
critério  do CPPGE, como co-orientadores/as, desde que portadores/as do título de doutor/a ou
equivalente, vinculados/as a outro PPG/UFPR, outra instituição de ensino ou pesquisa do Brasil
ou do Exterior ou da Linha de Pesquisa em que a dissertação/tese será elaborada, apenas se o/a
orientador/a for do PPGE/UFPR.
§ 4º O/A co-orientador/a de tese obrigatoriamente deverá ser credenciado/a-registrado/a como
orientador/a de Doutorado no PPGE, em seu PPG de origem ou equivalente.

Art. 52. Compete ao/à professor/a orientador/a:

I – Supervisionar seu/ua orientando/a na organização de seu plano de estudo e assisti-
lo/a em sua formação;

II – Informar,  quando  solicitado,  sobre  o  andamento  do  plano  de  estudos  de  seu/ua
orientando/a;

III – Determinar ao/à orientando/a,  se necessário,  a realização de cursos, atendimento a
disciplinas específicas,  atividades complementares, seminários ou estágios que forem
julgados indispensáveis à formação acadêmica, bem como à elaboração da dissertação
e/ou da tese, com ou sem direito a créditos;

IV – Emitir  parecer  sobre  concessão  e/ou  manutenção  de  bolsa  de  estudo  do/a
orientando/a,  bem como qualquer outro auxílio  financeiro  que o Programa possa a
ele/a conceder;

V – Assistir seu/ua orientando/a na elaboração, qualificação e defesa da dissertação e/ou da
tese;

VI – Solicitar  formalmente  ao  CPPGE a realização  do  exame  de  qualificação,  com a
composição da banca examinadora e definição de data e horário;

VII – Solicitar  formalmente  ao  CPPGE a  realização  da sessão  de  defesa  pública  da
dissertação  e/ou  da  tese  do/a  seu/ua  orientando/a,  com a  composição  da  banca
examinadora e definição de data e horário;

VIII – Dirigir seminários ou atividades programadas com seus/uas orientandos/as;
IX – Presidir a banca examinadora das dissertações e teses sob sua orientação;

X – Propor ao CPPGE, nos prazos normativos, o desligamento de seu/ua orientando/a;
XI – Integrar  o/a discente  a  um de  seus  projetos  de  pesquisa  e  a  um dos Grupos  de

Pesquisa,  certificados pela UFPR/CNPq, ao qual o/a professor/a  esteja  vinculado/a,
informando no Currículo Lattes;

XII – Informar à Coordenação do PPGE eventuais casos de discentes reprovados/as no
exame de qualificação, para as devidas providências.
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Seção VII
Da Avaliação do Rendimento Acadêmico

Art.  53.  O  aproveitamento  dos/as  discentes  nas  disciplinas,  seminários  e  atividades
complementares  será  avaliado  por  meio  de  instrumentos  propostos  pelo/a  professor/a,  em
consonância  com os/as discentes,  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 = 0 a 6,9

§ 1º Será considerado/a aprovado/a nas disciplinas o/a aluno/a que obtiver os conceitos A, B ou
C.
§ 2º Na correção de trabalhos escritos das disciplinas cursadas pelos/as discentes surdos/as, serão
adotados  critérios  de  avaliação  diferenciados,  adequados  a  sua  condição  de  usuário/a  do
Português  como  segunda  língua,  valorizando  o  aspecto  semântico  (conteúdo)  do  texto  e
reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal.
§ 3º O/A docente responsável pela disciplina terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados
da conclusão da disciplina,  para comunicar  os conceitos obtidos pelos/as discentes; após esse
prazo, a Coordenação irá atribuir  o conceito A para toda a referida turma. Discentes que não
realizarem as avaliações estipuladas pelo/a professor/a no prazo dado pelo/a responsável pela
disciplina serão reprovados/as.

§ 4º Todos os conceitos e notas obtidos pelo/a discente deverão constar no histórico escolar.
§ 5º O/A discente poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a
publicação  dos  resultados  na  plataforma  de  gestão  acadêmica  da  pós-graduação  da  UFPR,
conforme normas vigentes do CEPE. O requerimento deverá ser direcionado para a Secretaria do
PPGE por meio de formulário próprio, disponível no site do Programa. A Secretaria encaminhará
a solicitação ao representante da Linha, que terá até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento
do requerimento, para devolver uma resposta à Secretaria. 

Art. 54. O/A discente poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar, desde que em
disciplinas  não  obrigatórias.  Se  esse  limite  for  ultrapassado,  sua  matrícula  no  Curso  estará
automaticamente cancelada, conforme art. 21 § 1º destas normas.

Art. 55. A defesa pública da tese de Doutorado ou da dissertação de Mestrado também é parte da
avaliação do rendimento acadêmico dos/as orientandos/as.

Art. 56. A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75% (setenta e cinco por cento).
Parágrafo  único. Caso o limite  de faltas seja  ultrapassado, o/a discente estará reprovado/a na
disciplina,  e para efeito  do disposto no art. 53,  será atribuído  o conceito  D ao/à discente na
disciplina.

Art.  57.  O prazo  mínimo  para a  conclusão  do Mestrado será de 12 (doze)  meses,  e  para o
Doutorado o prazo mínimo  para defesa será de 24 (vinte e quatro) meses.  Casos excepcionais
serão deliberados pelo CPPGE.
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Parágrafo único. Para efeito de contagem dos prazos, será considerada a data de matrícula do/a
aluno/a regular no Programa.

Seção VIII
Do Projeto, da Dissertação ou da Tese

Art.  58.  Será exigido  do/a discente de Mestrado e de Doutorado exame de qualificação, que
evidencie  a  amplitude  e  a  profundidade  de  seus  conhecimentos,  bem como  sua  capacidade
crítica.

§ 1º O Exame de Qualificação deverá ser prestado pelo/a discente após a conclusão de 100%
(cem por cento) dos créditos mínimos de disciplinas de seu plano de estudo, exceto em casos
autorizados pelo CPPGE, conforme justificativa do/a orientador/a.
§  2º Para realização  do Exame de Qualificação  o/a aluno/a deverá comprovar  aprovação em
exame de suficiência em língua estrangeira.
§ 3º Para os/as discentes surdos/as, o Português enquadra-se como segunda língua, sendo exigida
a  comprovação  de  proficiência  em língua  estrangeira  (Português)  para  o  Mestrado;  para  o
Doutorado, os/as discentes surdos/as deverão comprovar proficiência em outra língua estrangeira
diferente do Português.
§ 4º A composição da banca deverá ser homologada pelo CPPGE.

§ 5º O relatório de qualificação será avaliado por uma banca composta pelo/a orientador/a, que
será o/a presidente/a  e no  mínimo  mais  dois/uas  professores/as  convidados/as  para esse fim,
os/as quais aprovarão ou reprovarão o trabalho. Na ausência do/a orientador/a, a presidência da
banca será exercida por representante designado/a pelo CPPGE.

§  6º  A  composição  da  banca  de  qualificação  deverá  ter,  pelo  menos,  um/a  dos/as  seus/uas
integrantes externo/a ao Programa, sendo que um dos membros poderá emitir  parecer que será
lido e apresentado ao/à discente durante o exame de qualificação e anexado à ata.
§  7º  No  caso  de  reprovação  no  exame  de  qualificação,  o/a  discente  terá  um prazo  de  60
(sessenta)  dias  para  realizar  um  novo  exame;  em  caso  de  nova  reprovação,  acarretará  o
desligamento do/a discente por ato do/a Coordenador/a e do CPPGE.

§ 8º O resultado de reprovação no exame de qualificação deverá ser homologado pelo CPPGE.

Art. 59. Na dissertação e na tese, o/a discente deverá demonstrar domínio  do tema escolhido,
rigor metodológico e capacidade de pesquisa, sistematização e expressão.

Art. 60. A tese, que visará à produção do conhecimento, deverá oferecer contribuição original e
significativa à área de estudo em que for desenvolvida.

Art.  61.  Concluída  a  dissertação  ou  tese,  o/a  professor/a  orientador/a  solicitará  através  da
plataforma  de  gestão  acadêmica  da  pós-graduação  da  UFPR a  defesa  do  trabalho,  com no
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência de sua realização.

§ 1º Deverá ser enviado pelo/a docente para a banca de qualificação e defesa o trabalho impresso
ou em formato pdf.

§  2º  As  dissertações e  as  teses  devem ser  apresentadas  de  acordo com as  normas  técnicas
definidas pela UFPR e ABNT.
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§ 3º As dissertações e as teses devem ser redigidas em Português ou Espanhol, com o título e
resumo necessariamente nas Línguas Portuguesa e Inglesa.
§  4º  Para  os/as  discentes  surdos/as  a  dissertação  e/ou  a  tese  poderão  ser  apresentadas  na
modalidade bilíngue, em duas versões, Língua Portuguesa escrita e Língua Brasileira de Sinais
(Libras). Para as dissertações e as teses em Libras, os vídeos devem estar adequados às normas
acadêmicas  de  registro  de  vídeo  em  Libras  e  devem  ser  armazenados  em  mídia  digital
especificada  pelo  Sistema  de Bibliotecas  da UFPR,  para fins  de depósito  legal.  Caberá ao/à
discente  responsabilizar-se,  inteiramente,  pelos  procedimentos  de  filmagem  e  edição  da
dissertação ou da tese registrada em videolibras.

Art.  62.  A sessão pública  de defesa de dissertação ou de tese consistirá  na apresentação do
trabalho  pelo/a discente,  seguido  da arguição pela banca  examinadora pelo período que esta
julgar  necessário.  O/A  discente  terá  até  20  (vinte)  minutos  para  apresentação  e  cada
examinador/a terá um tempo máximo de arguição de 30 (trinta) minutos, seguido de 30 (trinta)
minutos para resposta do/a discente.

Art. 63. A contar da aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o/a discente
terá um prazo máximo  de 90 (noventa) dias para enviar à Secretaria do Curso, o arquivo em
formato  pdf definitivo  do trabalho, o qual deverá  incorporar  as  modificações  exigidas  pela
banca examinadora, com a devida supervisão do/a orientador/a.
Parágrafo único. O mesmo arquivo em formato pdf enviado pelo/a discente para a Secretaria do
PPGE será encaminhado à Biblioteca Central da UFPR.

Seção IX
Da Banca Examinadora

Art. 64. As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo menos 3 (três) Doutores/as,
incluindo o/a orientador/a, sendo pelo menos um/a deles/as externo/a ao PPG. O/A orientador/a
ou co-orientador/a ou membro designado/a pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora
sem direito a julgamento.

Art.  65.  As  bancas  de  defesa  de  Doutorado  serão  compostas  por  pelo  menos  4  (quatro)
doutores/as, incluindo o/a orientador/a, sendo pelo menos dois/uas deles/as externos/as ao PPG,
um/a deles/as externo/a à UFPR. O/A orientador/a ou co-orientador/a ou membro designado/a
pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora sem direito a julgamento.

Art. 66. Os/As docentes aposentados/as pela UFPR, os/as quais atuaram no PPG em questão,
serão considerados/as do quadro docente do PPG na condição de professores/as ativos/as, salvo
se os/as mesmos/as estiverem formalmente vinculados/as a outra instituição de ensino superior
ou de pesquisa.
Art. 67. Os/As examinadores/as avaliarão a dissertação ou a tese considerando o conteúdo, a
forma, a redação, a apresentação e a defesa do trabalho, decidindo pela aprovação ou por sua
reprovação.

§ 1º Em caso de discordância entre os/as avaliadores/as prevalecerá o juízo do membro externo
ao PPG nos casos de defesa de dissertação e do membro externo à UFPR nos casos de defesa de
tese.
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§  2º  A  ata da  sessão  pública  da  defesa  de  dissertação  ou de  tese  indicará  a  condição  de
aprovado/a ou reprovado/a,  sem menção de notas ou conceitos individuais  dos membros da
banca.

Art. 68.  A sessão pública  de defesa de dissertação ou de tese consistirá  na apresentação e
defesa do trabalho pelo/a candidato/a e seguirá os ritos pelo CPPGE.

§ 1º Para as defesas de Mestrado, um/a único/a examinador/a poderá participar de forma não
presencial,  por  videoconferência  ou  suporte  eletrônico  equivalente.  Para  as  defesas  de
Doutorado,  até  dois/uas  examinadores/as  poderão  participar  de  forma  não  presencial,  por
videoconferência ou suporte eletrônico equivalente.

§ 2º Em casos de participação não presencial de um dos membros, o/a presidente/a assinará em
seu nome.

Seção X
Da Concessão de Bolsas

Art.  69.  Para  concessão  de  bolsas  de  estudo  a  alunos/as  do  Programa,  será  exigido  o
cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e da comissão de bolsas do PPGE.

Art. 70.  Para os pedidos de prorrogação de bolsa,  quando for o caso, além dos documentos
exigidos pelas agências financiadoras, o/a discente deverá apresentar:

I – Relatório sucinto de suas atividades no ano anterior;
II – Histórico escolar das disciplinas cursadas;

III – Projeto de pesquisa ou relatório do andamento de seus trabalhos de pesquisa;
IV – Parecer do professor/a orientador/a sobre o trabalho de pesquisa do/a bolsista.

Art.  71.  O/A  bolsista  poderá  solicitar  afastamento  de  suas  atividades  do  Curso  para
desenvolvimento de pesquisa ou programa acadêmico em outra instituição.

Parágrafo  único. O afastamento deverá ser justificado  mediante  plano  de trabalho,  além de
concordância do/a professor/a orientador/a e do parecer final do CPPGE.

Art. 72. A reprovação em qualquer disciplina,  por conceito, por frequência insuficiente e/ou
por exame de qualificação, determinará o cancelamento da bolsa.

Art. 73. A comissão de bolsas contará com representantes de todas as Linhas do Programa e
um/a representante discente.

Seção XI
Dos Recursos Financeiros

Art.  74.  Os critérios  para utilização  dos recursos destinados  ao PPGE serão definidos  pela
Comissão de Gestão, com apreciação e aprovação do CPPGE.
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CAPÍTULO IV
Da Titulação, Diplomas e Certificados

Art.  75.  Para  obtenção  do  grau  de  mestre,  o/a  discente  deverá  ter  cumprido,  no  prazo
permitido, as seguintes exigências:

I – Obtenção de no mínimo 18 (dezoito) créditos em disciplinas e seminários;
II – Aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira;

III – Aprovação em exame de qualificação;
IV – Defesa e aprovação de sua dissertação;

V – Comprovação  de  ter,  ao  longo  do  curso,  submetido  pelo  menos  um  artigo  para
publicação em revista técnico-científica,  indexada, ou publicado um capítulo de livro,
ou livro completo, ou comprovação de publicação e apresentação de trabalho completo
ou resumo em evento técnico-científico  nacional ou internacional reconhecido pelas
áreas do PPGE.

Art.  76.  Para  obtenção  do  grau  de  doutor/a,  o/a  discente  deverá  ter  cumprido,  no  prazo
permitido, as seguintes exigências:

I – Obtenção de no mínimo 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas e seminários;

II – Aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira;
III – Aprovação em exame de qualificação;

IV – Defesa e aprovação de sua tese;
V – Comprovação de aceite de pelo menos um trabalho ao longo do curso em periódicos

técnico-científicos avaliado conforme os critérios da CAPES, ou um capítulo de livro,
ou livro completo publicado ou comprovação de apresentação e publicação de trabalho
completo em evento nacional ou internacional reconhecido pelas áreas do PPGE.

Parágrafo  único.  Nos  casos  de  Doutorado-sanduíche,  caberá  ao  CPPGE  convalidar  as
disciplinas feitas em outra instituição e determinar ajustes que julgar necessário.

Art.  77.  Para  expedição  de  diploma  de  mestre  e/ou  de  doutor,  depois  de  cumpridas  as
exigências definidas nos arts. 75 e 76 destas normas, a Secretaria do PPG remeterá solicitação,
via plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR, dos documentos definidos em
Portaria específica da PRPPG.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 78. Os dispositivos destas Normas Internas poderão ser modificados sempre que as normas
superiores impuserem e sempre que as exigências de aperfeiçoamento do PPGE o justificarem,
em consonância com o CPPGE.

Art.  79.  O  CPPGE  regulará,  de  modo  complementar,  as  demais  situações  de  processos
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administrativo-acadêmicos não previstos nestas Normas Internas.

Art. 80. Estas Normas Internas entram em vigor a partir da data de sua publicação.

Curitiba, 18 de março de 2019.

Dr. Geraldo Balduino Horn
Coordenador do PPGE-UFPR


