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REGIMENTO INTERNO – PPGMICS/UFPR 

 

CAPÍTULO I - Da Constituição e Objetivos 

Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna e Ciências da Saúde é um Programa institucional 

agregado ao Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná que tem por objetivo geral: 

I - A formação de profissionais, docentes e pesquisadores, nas mais diversas áreas do conhecimento, com a 

finalidade de enriquecer a ciência no âmbito nacional e internacional através de suas contribuições. 

Art. 2º - O Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna e Ciências da Saúde compreende três níveis 

hierarquizados de formação: Mestrado, Doutorado que atendem às especificações da resolução 32/2017-

CEPE e Pós-doutorado regido pela resolução 80/04-CEPE, tendo os membros delineados através de objetivos 

específicos: 

§ 1º Objetivos dos cursos de Mestrado e Doutorado: 

 

I - Ampliar e aprofundar conhecimentos de métodos e técnicas de pesquisa científica e tecnológica e 

desenvolver a criatividade e produção científica na grande área de ciências da saúde; 

II - Formar recursos humanos para o exercício de atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência em 

ciências da saúde. 

 

§ 2º Objetivos do Pós-doutorado: 

 

I - Consolidar linhas e grupos de pesquisa vinculados ao Programas; 

II - Contribuir para a expansão do conhecimento, o progresso da ciência e a inovação tecnológica; 

III - Qualificar a UFPR como centro irradiador de ciência e tecnologia e de formação de pesquisadores; 

IV - Possibilitar ao pesquisador condições para a consolidação e atualização de seus conhecimentos e/ou a 

reorientação da sua linha de pesquisa por meio de investigações realizadas em conjunto com grupos de 

pesquisas consolidados. 
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Art. 3º - O Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna e Ciências da Saúde terá em sua organização 

os seguintes princípios gerais: 

I - Flexibilidade curricular que atenda à diversidade das tendências dos conhecimentos para oferecer amplas 

possibilidades de aprimoramento científico, técnico e cultural; 

II - Abertura a candidatos com diferentes formações profissionais, observado o processo de seleção. 

 

Capítulo II – Da Administração do Programa 

Art. 4º - A Coordenação didática e administrativa do Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna e 

Ciências da Saúde serão exercidas pelo Colegiado e Coordenação do Programa, assessorada esta pela 

Secretaria, com funções definidas pelo Colegiado. 

Parágrafo único - O Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna e Ciências da Saúde terá 

representações no Conselho Setorial e no Comitê Setorial de Pesquisa, definidas pelas respectivas 

representações departamentais de modo a permitir sua atuação ativa na formulação de planos periódicos de 

pesquisas e como instâncias de integração dos Programas de pós-graduação com a direção do setor, com os 

departamentos e com as coordenações de cursos de graduação. 

SEÇÃO I - Do Colegiado do Programa 

Art. 5º - O Colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa do Programa e sua 

constituição deverá contemplar a diversidade de atuação do corpo docente e discente a ele integrados. Sua 

composição terá a participação de, no mínimo: 

I - Coordenador, que é seu presidente; 

II - Vice Coordenador; 

III - Um representante indicado por diferentes áreas de atuação ou de linhas de pesquisa, participante no 

Programa, portador de título de doutor ou grau equivalente e escolhido por seus pares dentre os professores 

credenciados do curso; 

IV - Representantes discentes, tendo pelo menos um representante do Mestrado e um do Doutorado. 
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Art. 6º - A eleição das representações convocada pelo Coordenador e realizada até 30 (trinta) dias antes do 

término do mandato dos membros em exercício. A eleição das representações discentes será feita pela 

indicação de seus pares. 

§ 1º - Os docentes que integram o Colegiado terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ 2º - Os representantes discentes terão mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzidos uma vez. 

§ 3º - As representações docente e discente terão titulares e suplentes escolhidos nas mesmas condições. 

§ 4º - Perderá o mandato o representante titular ou que esteja no exercício da titularidade que deixar de 

comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas em qualquer intervalo de tempo ou a 5 (cinco) alternadas no 

período de um ano, sem justificativa formal apresentada ao Colegiado. 

Art. 7º - O Colegiado do Programa se reunirá ordinariamente pelo menos duas vezes por semestre 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. 

§ 1° A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) mais um de seus membros. 

§ 2° As decisões se farão por maioria simples, observado o quórum correspondente. 

§ 3º Ao menos uma vez por semestre a reunião de Colegiado do Programa ocorrerá na forma de reunião 

plenária, com a convocação de todos os membros credenciados do corpo docente do Programa. 

Art. 8º - Compete ao Colegiado: 

a) Orientar os trabalhos de Coordenação didática e de supervisão administrativa do Programa; 

b) Ouvir os departamentos ou unidades administrativas nos casos de criação, modificação ou extinção de 

disciplinas que compõem os currículos dos cursos; 

c) Propor a criação de novas áreas de concentração para o Programa; 

d) Encaminhar à PRPPG os ajustes ocorridos nos currículos dos cursos, nos termos do artigo 20 da Resolução 

65/09–CEPE ou de acordo com resoluções vigentes para a pós-graduação stricto sensu da UFPR. 
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e) Sugerir aos Setores, Departamentos e Unidades Administrativas equivalentes solicitação e medidas úteis 

ao desenvolvimento do Programa; 

f) Decidir sobre o aproveitamento de estudos e a equivalência de créditos e a dispensa de disciplinas, de 

acordo com resoluções vigentes para a pós-graduação stricto sensu da UFPR; 

g) Promover a integração dos planos de ensino das disciplinas para a organização do Programa dos cursos; 

h) Acompanhar as atividades dos departamentos no Programa e dar-lhes ciência das principais decisões 

tomadas pelo Colegiado; 

i) Propor as medidas necessárias à integração da pós-graduação com o ensino de graduação; 

j) Aprovar a relação de professores orientadores e co-orientadores e suas modificações, observando a 

titulação exigida em lei; 

k) Aprovar a banca examinadora perante a qual o aluno prestará exame de qualificação; 

l) Apreciar e propor convênios e termos de cooperação com entidades públicas ou privadas, do interesse do 

curso; 

m) Aprovar a banca examinadora da dissertação e da tese de Doutorado; 

n) Elaborar as normas internas e delas dar publicidade a todos os estudantes e professores do curso; 

o) Homologar projetos de pesquisa, projetos de dissertação ou tese dos alunos do Mestrado e Doutorado; 

p) Recomendar aos departamentos a indicação ou substituição de docentes; 

q) Definir normas de aplicação de recursos concedidos ao curso e delas dar publicidade aos alunos e todos os 

docentes credenciados do Programa; 

r) Estabelecer critérios para admissão de novos alunos e indicar comissão de seleção; 

s) Estabelecer critérios de credenciamento, descredenciamento e re-credenciamento dos integrantes do 

Programa; 

t) Analisar o desempenho acadêmico dos alunos e, se necessário, determinar seu desligamento do curso; 

u) Decidir sobre pedidos de prorrogação de prazo de permanência dos alunos no Programa; 

v) Decidir sobre cancelamento de inscrições, trancamento de matrícula e adaptações curriculares; 

w) Decidir nos casos de pedido de declinação de orientação e substituição do orientador; 

x) Avaliar e emitir parecer, quando solicitado por instâncias superiores, sobre pedidos de revalidação de 

diploma de pós-graduação; 

y) Aprovar e/ou designar as comissões propostas pela Coordenação e deliberar sobre suas recomendações; 

z) Decidir sobre a distribuição das bolsas de estudos. 
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SEÇÃO II - Do Coordenador e Vice-Coordenador 

Art. 9º - O Coordenador e o Vice Coordenador do Programa serão escolhidos pelos professores, alunos e 
servidores técnico-administrativos do Programa em eleição convocada pelo Coordenador. 

§ 1º - Terão direito a votar os professores Permanentes e Colaboradores do Programa. 

§ 2º - A forma de participação de participação dos professores, alunos e servidores técnico-administrativos 
deverá obedecer ao estabelecido pelo Conselho Universitário. 

§ 3º - O Coordenador e o Vice Coordenador deverão ser portadores de título de doutor e trabalhar como 
servidor docente ou técnico na UFPR. 

§ 4º - O Coordenador e o Vice Coordenador terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida 01 (uma) 
recondução imediata. 

§ 5º - O Vice Coordenador substituirá o Coordenador nas faltas e impedimentos, e em caso de vacância, até 
o término do mandato, e com ele colaborará nas atividades de direção e de administração do curso. 

§ 6º - Não será permitido o acúmulo do cargo de Coordenador do Programa com outros cargos de direção ou 
representação em Conselho Superior, salvo o caso específico de representação dos Programas de pós-
graduação. 

Art. 10º - Compete ao Coordenador do Programa: 

a) Coordenar a execução programática do Programa, adotando as medidas necessárias ao seu 

desenvolvimento. 

b) Exercer a direção administrativa do Programa; 

c) Dar cumprimento às decisões do Colegiado do Programa e dos órgãos superiores da Universidade; 

d) Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa; 

e) Elaborar e Remeter a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação o relatório anual das atividades do 

Programa, de acordo com as recomendações desse órgão; 

f) Zelar pelos interesses do Programa junto aos órgãos superiores e setoriais e empenhar-se na obtenção e 

manutenção dos recursos financeiros e humanos necessários; 

g) Convocar e presidir a eleição dos membros do Colegiado, do Coordenador e do Vice-Coordenador e dos 

representantes discentes pelo menos 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos, encaminhando os 

resultados aos conselhos setoriais, aos departamentos e à PRPPG no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

realização das eleições; 



  
 
 

                                                                                         

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

    PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM MEDICINA INTERNA E CIÊNCIAS DA SAÚDE - UFPR 

    Rua General Carneiro, 181 – Prédio Central – 11º Andar – CHC/UFPR – Alto da Glória – Curitiba – PR – CEP: 80.060-150. 

    Telefone: (41) 3360-1099 | E-mail: ppgmedicina@ufpr.br / ppgmedicina@gmail.com | Site: www.prppg.ufpr.br/ppgmedicinainterna 

 

h) Organizar o calendário e tratar com os departamentos a oferta das disciplinas necessárias para o 

funcionamento do Programa; 

i) Propor a criação de comissões no Programa e designar relator para o estudo da matéria a ser decidida; 

j) Decidir matéria de urgência “ad referendum” do Colegiado; 

k) Representar o Programa em todas as instâncias; 

l) Exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa; 

m) Presidir as comissões examinadoras de dissertações e teses. 

n) Prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao curso, observando as normas de 

utilização definidas pelo Colegiado. 

 

SEÇÃO III - Da Secretaria 

Art. 11º – A Secretaria do Programa será de responsabilidade do (s) secretário (s), cujas incumbências serão 

definidas pelo Colegiado, sendo atribuição do (s) servidor (es) nela alocado (s): 

a) Agendar reuniões e entrevistas do Coordenador e do Colegiado e editar convocações feitas pelo 

Coordenador e pelo Colegiado, previstas no regimento; 

b) Anunciar a abertura de matrícula nas disciplinas ofertadas. 

c) Registrar os planos de defesa de dissertações e teses, após aprovação pelo Colegiado do Programa; 

d) Secretariar e redigir as atas das reuniões do Colegiado do curso e das defesas de dissertação, qualificação 

e de teses; 

e) Ter sob a sua guarda os arquivos de atas, as correspondências recebidas e expedidas e todo o material e 

equipamento patrimonial; 

f) Instruir sobre o processo para aprovação e registro dos diplomas; 

g) Protocolar, informar e encaminhar os requerimentos e processos; 

h) Receber, distribuir e arquivar a correspondência e toda a documentação do Programa, mantendo os 

arquivos em condições de consulta pronta e eficaz, zelando pela integridade de cada documento pelo período 

mínimo de 5 (cinco) anos; 

i) Homologar as matriculas no sistema após anuência dos orientadores; 

j) Organizar e manter atualizada coletânea da legislação afeta à pós-graduação stricto sensu; 

k) Examinar e providenciar o atendimento do material e respectiva documentação; 
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l) Manter acompanhamento dos recursos financeiros destinados ao Programa e de seus gastos, efetuar 

levantamentos de preços, emitirem pedidos de compras à PRPPG, registrando as despesas em arquivo 

específico; 

m) Elaborar inventários e balanços dos materiais em estoque ou movimentado; 

 

CAPÍTULO III - Do Regime Didático-Científico 

Art. 12º - O regime didático-científico do Programa obedecerá às normas da UFPR e da CAPES. 

Seção I - Das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa 

Art. 13º - O Programa será identificado com base em áreas de conhecimento, áreas de concentração e linhas 

de pesquisa que representem os focos de atuação do corpo docente e discente. 

§ 1º - A criação e a alteração das áreas de concentração deverão ser propostas pelo Colegiado do Programa e 

encaminhadas para análise da PRPPG; 

§ 2º - Em caso de parecer desfavorável da PRPPG, a proposta de criação ou alteração de áreas de concentração 

deverá ser encaminhada ao CEPE para parecer final. 

§ 3° - As linhas de pesquisa devem caracterizar a atuação dos professores orientadores, participantes e 

visitantes do curso e devem ser enquadradas nas áreas de concentração, com a possibilidade de integrarem 

mais de uma área de concentração. 

SEÇÃO II - Do Currículo e das Disciplinas 

Art. 14º - O currículo dos cursos de Mestrado e Doutorado, inicialmente aprovados pelo CEPE na forma de 

resoluções, poderão ser aperfeiçoados por duas modalidades de alterações curriculares: 

a) Reformulação curricular, que compreende um processo amplo de re-estudo sobre a organização curricular 

em vigência, com proposta de mudança no eixo de formação do aluno; 

b) Ajuste curricular, que consiste em pequenas modificações, restritas a sanarem eventuais erros ou omissões 

detectadas no currículo em vigor, à criação de disciplinas optativas e linhas de pesquisa, à alteração de 
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conteúdo de disciplinas e à redistribuição de sua carga horária. 

 

§ 1º - Os cursos de Mestrado e Doutorado poderão compartilhar suas disciplinas em nível de pós-graduação 

stricto sensu, a critério do Colegiado do Programa. 

§ 2º - A proposta de reformulação curricular, a ser apreciada e aprovada pelo CEPE, para sua validade, deverá 

estar acompanhada dos elencos de disciplinas de pós-graduação dos departamentos envolvidos e de parecer 

técnico da PRPPG. 

§ 3º - O Colegiado do Programa poderá decidir e implementar ajustes curriculares, os quais serão informados 

à PRPPG no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da sua implementação, acompanhados das justificativas 

e das atas das reuniões do próprio Colegiado e dos departamentos em que foram discutidos e aprovados. 

§ 4º - A reformulação curricular, aprovada nos termos do § 2º, entrará em vigor no ano seguinte ao da sua 

aprovação, resguardado o direito à periodização. 

Art. 15º - As matérias estudadas nos cursos serão agrupadas em disciplinas e ministradas sob forma de 

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

Art. 16º - O currículo deverá integralizar no mínimo 18 (dezoito) créditos em disciplinas para o Mestrado e 

36 (trinta e seis) créditos em disciplinas para o Doutorado. A Prática de Docência, obrigatória aos alunos 

bolsistas equivale a 2 (dois) créditos obrigatórios para o Mestrado e 3 (três) créditos para o curso de 

Doutorado, não computando a totalização de créditos necessários no sistema SIGA. 

Art. 17º - Cada disciplina terá uma carga horária definida pelos docentes e aprovada pelo Colegiado do 

Programa. 

Art. 18º - O currículo de um curso de pós-graduação stricto sensu é composto por um conjunto de disciplinas 

caracterizadas por código, denominação, pré-requisito (se houver), carga horária, número de créditos, 

periodicidade, ementa e corpo docente. 

§ 1º - As disciplinas serão classificadas em disciplinas de domínio conexo ou específico de cada área de 

concentração, bem como disciplinas obrigatórias ou optativas. 
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§ 2º - As disciplinas obrigatórias, constituirão o mínimo necessário à qualificação e serão definidas pelo 

Colegiado do Programa.  

MESTRADO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
CRÉDITOS 

MINT-7004 
BIOESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA 
SAÚDE 

30 2 

MINT-7009 
METODOLOGIA DE ENSINO NA ÁREA DA 
SAÚDE 

30 2 

MINT-7008 METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA 30 2 
MINT-7022 SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA I 30 2 
MINT-7023 SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA II 15 1 

TOTAL 135 9 
MINT-7018 PRÁTICA DE DOCÊNCIA (ALUNOS BOLSISTAS) 30 2 

TOTAL 165 11 
 

 

  
DOUTORADO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
CRÉDITOS 

MINT-7004 
BIOESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA 
SAÚDE 

30 2 

MINT-7009 
METODOLOGIA DE ENSINO NA ÁREA DA 
SAÚDE 

30 2 

MINT-7008 METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA 30 2 

MINT-7020 
SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA I (1º 
SEM) 

30 2 

MINT-7020 
SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA I (2º 
SEM) 

30 2 

MINT-7021 SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA II 15 1 
TOTAL 165 11 

MINT-7019 PRÁTICA DE DOCÊNCIA (ALUNOS BOLSISTAS) 45 3 
TOTAL 210 14 

§ 3º - A critério do Colegiado do Programa de pós-graduação, disciplinas de graduação poderão ser cursadas, 

sem direito a créditos, por alunos de formação básica diferente da área de formação profissional específica do 

curso ou como matérias niveladoras de conhecimento, na forma de disciplinas isoladas. 
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§ 4º - A estrutura curricular deverá ser organizada de modo a conferir flexibilidade e atender aos alunos em 

seus interesses. 

Art. 19º - Nos pedidos de equivalência de disciplinas, a critério do Colegiado do Programa, poderão ser 

aceitos créditos obtidos em outros cursos de Mestrado ou Doutorado integrantes do Sistema Nacional de Pós-

Graduação, desta ou de outra instituição, desde que sejam compatíveis com o plano de estudo do aluno, que 

não ultrapassem 50 (cinquenta) por cento dos créditos necessários em disciplinas e que tenham sido cursadas 

no máximo até 05 (cinco) anos antes da solicitação de equivalência na UFPR. 

§ 1º - As disciplinas serão consideradas equivalentes, a critério do Colegiado, quando houver similaridade de 

tópicos ou temários didáticos e compatibilidade de carga horária. 

§ 2º - As disciplinas sem equivalência, mas de conteúdo compatível com a área de concentração do Programa 

de pós-graduação, poderão ter seus créditos aproveitados conforme avaliação do Colegiado. Estes serão 

computados como de disciplinas de conteúdo variável com carga horária equivalente. 

§ 3º - A critério do Colegiado do Programa e obedecidas as equivalências, os créditos obtidos no curso de 

Mestrado deste Programa poderão ser aproveitados para o aluno que ingressar curso de Doutorado, sem limite 

numérico, mantendo-se idêntico enquadramento dentro da estrutura curricular. 

Art. 20º - O Colegiado do Programa poderá atribuir créditos a estudos não previstos na estrutura curricular, 

através do aproveitamento de Atividades Extracurriculares, realizadas durante o período de permanência do 

aluno no seu curso atual. Esses créditos poderão atingir a pontuação máxima equivalente a 50% do total 

dos eletivos (4 – Mestrado / 12 – Doutorado). Entre as atividades atualmente reconhecidas pelo Colegiado 

do Programa, poderá ser atribuída a seguinte pontuação: 

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR PONTUAÇÃO 
(CRÉDITOS) 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

a) Apresentação de trabalho científico (painel ou oral) em congresso 
realizado no exterior; 

1 1 

b) Apresentação de trabalho científico (painel ou oral) em congresso 
com abrangência nacional; 

0,5 2 
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c) Artigo científico publicado em periódico nacional ou 
internacional, indexado ao NOVO QUALIS - A1, A2 e A3. (Com 
coautoria do orientador, bem como a filiação ao PPGMICS); 

2 3 

d) Artigo científico publicado em periódico nacional ou 
internacional, indexado ao NOVO QUALIS, A4 e B1. (Com 
coautoria do orientador, bem como a filiação ao PPGMICS); 

1 3 

e) Depósito de patentes; 1 1 
f) Registro de Patentes; 2 1 
g) Palestra ou equivalente em congresso realizado no exterior; 1 1 

h) Palestra ou equivalente em congresso com abrangência nacional; 0,5 2 

i) Participação em capítulo de livro; 1 2 
j) Edição de livro; 2 2 

k) Estágio científico autorizado pelo Colegiado e pelo professor-
orientador, no exterior, por mais de 30 dias. 

2 1 

l) Estágio científico autorizado pelo Colegiado e pelo professor-
orientador, no país, por mais de 20 dias. 

1 1 

m) Apresentação oral em reuniões científicas departamentais. 0,5 2 

n) Atividade de Docência em Instituições de Ensino Superior 
devidamente reconhecidas pelo MEC, em cursos Superiores de 
Graduação - Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura ou mesmo em 
cursos de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu. (Apenas para alunos 
que não são bolsistas do Programa) 

2 - Mestrado               
3 - Doutorado 

1 

Art. 21º – A critério do Colegiado do Programa os alunos regularmente matriculados poderão ser convocados 

para apresentação parcial ou completa dos resultados de sua pesquisa em formatos de relatórios, pôsteres e/ou 

apresentação em Jornadas Científicas organizadas pelo Programa de Pós-graduação. Neste a presença e a 

participação durante todo o evento é obrigatória e será atribuído 1 crédito ao participante. 

Art. 22º - As disciplinas de pós-graduação terão um código alfanumérico composto por quatro letras e quatro 

algarismos, definidos pela PRPPG da UFPR. 

Art. 23° - Em casos especiais, com base no que estabelece as normas internas do Programa e a critério do 

Colegiado, durante a realização do Mestrado será permitida a progressão de nível para Doutorado, de acordo 

com as normas vigentes da CAPES, com o aproveitamento dos créditos já obtidos, os quais precisam ter sido 

100% cumpridos para o curso atual. Para isso o aluno deverá apresentar publicações científicas em periódicos 
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indexados ao NOVO QUALIS, em níveis A1, A2, A3, A4 ou B1 com estudo desenvolvido no curso de 

Mestrado. Também será necessária a apresentação, por parte de seu orientador e descrição detalhada da 

proposta de extensão do curso de Mestrado para Doutorado, incluindo a contribuição científica desta. 

SEÇÃO III - Da Prática de Docência 

Art. 24º - A prática de docência constituirá disciplina do currículo dos cursos de Mestrado e de Doutorado, 

tendo caráter obrigatório para os alunos bolsistas da Demanda Social/CAPES e do CNPq e caráter optativo 

para os demais. 

§ 1º - Por se tratar de atividade curricular, a participação dos alunos de pós-graduação na prática de docência 

não cria vínculo empregatício nem será remunerada. 

§ 2º - O orientador deverá conduzir seu orientando na disciplina de Prática de Docência desenvolvendo um 

plano de trabalho elaborado em conjunto com o professor responsável pela disciplina na qual o aluno irá atuar. 

§ 3º - Caberá ao professor responsável pela disciplina, acompanhar, orientar e avaliar o estagiário, emitindo 

um parecer sobre o seu desempenho e recomendando (ou não) ao Colegiado do Programa de pós-graduação 

a sua aprovação ao término das atividades da disciplina de Prática de Docência. 

§ 4º - É vedado aos alunos matriculados na disciplina de Prática de Docência assumir a totalidade das 

atividades de ensino, ou realizar avaliação nas disciplinas às quais estiverem vinculados ou atuarem sem 

supervisão docente ou conferirem notas aos alunos. 

§ 5º - Para comprovação da atividade, o discente deverá apresentar o formulário de Prática de Docência, 

devidamente preenchido e assinado com ciência do seu orientador, onde deverão constar as especificações 

relativas à disciplina em que o aluno tiver atuado: identificação/nome da disciplina, nome do curso, carga 

horária, ano e semestre letivos em que a disciplina foi ministrada. Anexo ao formulário o aluno deverá incluir 

o conteúdo programático da disciplina lecionada. 

§ 6º - O docente do ensino superior que comprovar tais atividades, ficará dispensado do estágio de docência, 

recebendo o crédito após comprovação oficial de suas atividades (válido apenas para não-bolsistas). 
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§ 7º - As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa no Programa de 

pós-graduação, realizada pelo aluno. 

Art. 25º - A carga horária mínima da atividade de docência será de 30 (trinta) horas para os alunos de Mestrado 

e de 45 (quarenta e cinco) horas para os alunos do Doutorado. 

SEÇÃO IV - Do Credenciamento de Docentes 

Art. 26º - O credenciamento e o recredenciamento de professores do Programa de pós-graduação deverão ser 

aprovados pelo Colegiado, de acordo com critérios de produtividade científica definidos na avaliação CAPES 

em relação à categorização atualizada do Programa, como exigência mínima. 

Parágrafo Único: O recredenciamento de professores será feito a cada término de gestão da Coordenação, 

pelo Colegiado. 

Art. 27º - Os professores a serem credenciados poderão candidatar-se individualmente ou poderão ser 

indicados pelas áreas de concentração ou linhas de pesquisa. 

§ 1º - O candidato a professor ou orientador de Programa de pós-graduação stricto sensu deverá ser portador 

do título de doutor e deverá submeter o seu curriculum vitae, gerado através da Plataforma LATTES do 

CNPq, à apreciação do Colegiado. 

§ 2º - A proposta de credenciamento deverá ser apresentada ao Colegiado através de ofício que explicite os 

motivos e a categoria de enquadramento solicitado, de acordo com o disposto no art. 29 desta Resolução. 

§ 3º - A existência do currículo LATTES e do registro atualizado do pesquisador em grupo de pesquisa 

cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, bem como o compromisso do docente em prestar informações 

para o preenchimento do relatório anual DATACAPES, são pré-requisitos para o ingresso e para a 

permanência no Programa de pós-graduação como docente credenciado. 

§ 4º - O Programa recomenda como produção científica mínima do candidato aquela definida pela avaliação 

CAPES a cada três anos, para o Programa. 
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§ 5º - 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. 28º - Os professores credenciados junto ao Programa serão classificados nas seguintes categorias: 

I - Professores Permanentes: são componentes do quadro efetivo da UFPR que atuam no Programa de forma 

direta, intensa e contínua, formando o núcleo estável de docentes que desenvolvem as principais atividades 

de ensino e orientação, assim como desempenham as funções administrativas, quando for o caso. Integram a 

categoria de docentes permanentes os docentes assim enquadrados pelo Programa e que atendam a todos os 

seguintes pré-requisitos: 

a) Desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação; 

b) Participem de projeto de pesquisa do Programa; 

c) Orientem, no mínimo, um aluno de Mestrado e um de Doutorado do Programa, sendo devidamente 

credenciados como orientadores;  

d) Tenham vínculo funcional com a instituição ou, em caráter excepcional, consideradas as especificidades 

de áreas  ou instituições, se enquadrem em uma das seguintes condições especiais: 

1- Recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou estaduais de fomento; 

2- Na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a instituição termo de 

compromisso de participação como docente do Programa Professor Sênior, obedecidas as resoluções vigentes; 

3- Tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do Programa. 

e) – Mantenham regime de dedicação integral à instituição – caracterizada pela prestação de quarenta horas 

semanais de trabalho – admitindo-se que parte não majoritária desses docentes tenha regime de dedicação 

parcial, dentro do disciplinado pela grande área da CAPES. 

Parágrafo Único - A critério do Programa, enquadrar-se-á como docente permanente o docente que não 

atender ao estabelecido pelo inciso I do caput deste artigo devido à não-Programação de disciplina sob sua 

responsabilidade ou ao seu afastamento para a realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade 

relevante em Educação, Ciência e Tecnologia, desde que atendidos todos os demais requisitos fixados por 

este artigo para tal enquadramento. 
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II - Professores colaboradores: enquadram-se nessa categoria professores/pesquisadores que atuem na co-

orientação de alunos de Mestrado e Doutorado ou supervisão de Pós-doutorado, sendo da UFPR ou externos, 

que contribuam para o desenvolvimento didático-científico do Programa, sem, contudo, caracterizar vínculo 

empregatício. Nessa categoria, os professores serão incluídos como participantes externos no relatório anual 

inserido pela Plataforma Sucupira da CAPES por um período de 4 anos. 

 

III - Professores visitantes: caracterizam-se por estarem vinculados a outras instituições de ensino ou 

pesquisa, no Brasil ou no exterior, e por se encontrarem à disposição da UFPR por um período contínuo e 

determinado, contribuindo para o desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas do Programa de pós-

graduação. 

§ 1º - O detalhamento dos requisitos para o credenciamento em uma ou outra das categorias acima será 

definido pelo Colegiado nas Normas Internas do Programa. 

§ 2º - Em caráter excepcional, poderão ser convidados para ministrarem seminários, aulas e palestras, 

profissionais que desempenhem atividades relacionadas à (s) área (s) de concentração ou linhas de pesquisa 

dos Programas, desde que aprovados pela PRPPG. 

SEÇÃO V - Das vagas 

Art. 28º - O número de vagas de cada curso será fixado pelo Colegiado do Programa, em função dos seguintes 

fatores: 

a) Número e categoria de professores orientadores disponíveis nas áreas de concentração e linhas de 

pesquisa, observada a relação estabelecida pela área orientador/orientando; 

b) Espaço físico e infra-estrutura de pesquisa. 

Art. 29º - O número de vagas obedecerá à relação máxima de cinco orientandos por professor-orientador, 

incluídos os previamente matriculados, salvo em casos especiais, a critério do Colegiado. 
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Art. 30º - As vagas ofertadas pelos Programas de pós-graduação stricto sensu da UFPR serão divulgadas em 

edital elaborado pelas Coordenações, no qual constarão os prazos, os requisitos para inscrição, as datas dos 

exames de seleção e outras informações consideradas relevantes. 

§ 1º - Em caso de vagas remanescentes, poderá ser feita nova seleção em prazos também definidos pelo 

Colegiado do curso. 

§ 2º - Em qualquer situação, as inscrições deverão permanecer abertas pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias. 

SEÇÃO VI - Da Seleção e Admissão 

Art. 31º - No ato de inscrição para o processo de seleção, os candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado 

deverão encaminhar à Secretaria do Programa, via formulário eletrônico do SIGA os documentos solicitados, 

conforme especificações do edital, que será regido pelas normas da UFPR no âmbito da Pós-graduação 32/17-

CEPE, bem como instruções apresentadas pela Coordenação em consonância com o Colegiado do Programa. 

Art. 32º - Em caráter excepcional, a critério do Colegiado do Programa poderá autorizar o candidato a 

inscrever-se no curso de Doutorado (Doutorado direto), sem o título de mestre, e submeter-se à defesa de tese 

para o grau de doutor, após avaliação de produtividade científica e desde que todos os créditos 

correspondentes ao nível tenham sido obtidos e desde que observadas as regulamentações por parte dos órgãos 

reguladores da pós-graduação.  

Art. 33º - Para admissão no Programa, o candidato deverá satisfazer, pelo menos, às seguintes exigências; 

a) Ser selecionado mediante processo instituído pelo Colegiado do Programa; 

b) Demonstrar capacidade de compreender e interpretar textos técnicos ou científicos em uma ou duas línguas 

estrangeiras, de acordo com resoluções vigentes que estabelecem normas gerais para os cursos de pós- 

graduação. 

c) O candidato estrangeiro, além de cumprir os itens acima mencionados, deverá demonstrar suficiência em 

língua portuguesa ou por mérito científico, previamente à admissão no Programa. Tais exames de suficiência 

poderão ser realizados pelo Departamento de Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas da UFPR, a pedido 

da Coordenação do Programa. 
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Parágrafo único – Os testes de suficiência em língua estrangeira (alemão, espanhol, francês, inglês e italiano) 

elaborados pelo Núcleo de Concursos da UFPR, ou de outras instituições reconhecidas pelo MEC que 

possuem autorização legal para emissão tal certificação, poderão ser prestados previamente à admissão no 

Programa e pelos alunos regularmente matriculados, com aprovação obrigatória, até a data da defesa, como 

requisito para obtenção do diploma e de sua titulação. 

Art. 34º - Constituirão títulos preferenciais na análise do curriculum vitae: 

a) Certificado de especialização, aperfeiçoamento ou equivalente; 

b) Diploma de Mestrado, onde couber, no caso de inscrição para o Doutorado; 

c) Publicação de trabalhos em periódicos especializados, comprovados por fotocópias ou separatas; 

d) Históricos escolares de cursos de graduação e pós-graduação; 

e) Tempo de efetivo exercício de magistério superior; 

f) Experiência em pesquisa científica, artística e afins; 

g) Experiência profissional na área de concentração; 

h) Bolsas de estudos/pesquisa recebidas. 

Parágrafo único – O Colegiado do Programa poderá requerer outros títulos preferenciais, estabelecendo a 

hierarquia na apreciação. 

Art. 35º - Para análise e avaliação dos candidatos inscritos, o Colegiado do Programa constituirá comissão 

examinadora composta por, no mínimo, 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente dentre os integrantes do 

corpo docente do Programa, de acordo com as normas internas definidas pelo Colegiado do Programa. 

§ 1º - O processo de avaliação adotado pelo Colegiado do Programa deverá ser informado no edital de seleção. 

§ 2º - As vagas, divulgadas em edital, serão preenchidas pelos candidatos habilitados, relacionados em ordem 

decrescente de média final, até o número limite de vagas existentes no Programa, na área de concentração, na 

linha de pesquisa ou por orientador, conforme previamente definido pelo Colegiado no edital de abertura de 

vagas, desde que os candidatos atendam aos requisitos mínimos citados no Art. 33º. 

Art. 36º - A seleção dos candidatos estrangeiros inscritos será efetuada de forma idêntica à dos candidatos 
brasileiros, ressalvados os casos de convênios e acordos internacionais. 
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§ 1º - Compete ao Colegiado do Programa indicar a (s) língua (s) estrangeira (s) cujo domínio de leitura e 
compreensão de textos acadêmicos constitui exigência para admissão ao Programa ou obtenção do título 
pretendido. 

§ 2º - Caberá ao Núcleo de Concursos da UFPR a normatização através de instrução do estabelecimento de 
critérios para a realização e aprovação nos testes de suficiência/proficiência em Língua Estrangeira Moderna. 

§ 3º - Nas datas anunciadas pelo Núcleo de Concursos - UFPR, e exclusivamente nessas datas, os candidatos 
poderão realizar os testes, até o final do primeiro ano de permanência no Programa. 

Art. 38º - A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitas transferências de alunos de outros 
Programas de pós-graduação similares, observadas as demais exigências das normas da UFPR e do próprio 
Programa. 

Art. 39 º - Os candidatos que pretenderem ingressar no Mestrado e Doutorado e que ainda não possuem 
projeto em execução, poderão se inscrever como Aluno Externos, podendo cursar disciplinas isoladas no 
Programa por até dois semestres, período no qual deverá elaborar seu projeto, sob supervisão do futuro 
orientador. Uma vez cumprida as exigências do Art. 33º desta norma regimental, o candidato será oficializado 
como aluno regularmente matriculado no Programa, obedecendo o calendário proposto da pós-graduação. 

SEÇÃO VII - Da Matrícula e Inscrição nas Disciplinas 

Art. 40º - A homologação da matrícula, do candidato aprovado no processo de seleção para Mestrado ou 
Doutorado, deverá ocorrer via sistema, conforme prazos fixados em edital, devendo o Candidato estar atento 
às solicitações de documentações complementares comprobatórias, que possam vir a ser solicitadas pela 
Secretaria do Programa. 

Art. 41º - O aluno regular do programa deverá requerer inscrição em disciplinas de acordo com seu plano de 
estudos e com conhecimento de seu orientador ou comissão de orientação, conforme as normas Programa. 

Art. 42º - O aluno deverá, no início de cada período letivo semestral, observar à grade de oferta de disciplinas 
do Programa e realizar o planejamento do seu curso, de acordo com as normas regimentais estabelecidas, com 
atenção ao prazo de matrícula e oferta das disciplinas, para que haja tempo hábil para cursar o total de créditos 
necessários antecedendo o seu prazo de defesa. 

Art. 43º - O aluno poderá solicitar cancelamento de sua inscrição em uma ou mais disciplinas durante a 
primeira metade de sua Programação, apresentando justificativa e concordância do professor orientador. 

§ 1º - Poderá haver, por recomendação ou com a concordância do professor orientador, substituição de 
disciplinas antes de transcorrido 1/5 (um quinto) da Programação. 

§ 2º - Caberá ao Colegiado do Programa acatar ou não a justificativa para cancelamento e substituição de 
disciplinas.  
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Art. 44º - O aluno poderá requerer até 02 (dois) afastamentos do curso através de pedido de trancamento de 
matrícula, que deverá ter a concordância do orientador e ser aprovado pelo Colegiado à vista de motivo justo 
devidamente comprovado. 

§ 1º - O aluno só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após ter concluído 40 (quarenta) por cento 
dos créditos em disciplinas necessários para a integralização do curso (Mestrado 8 – Doutorado 16). 

§ 2º - O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo para efeitos do prazo máximo para a 
titulação. 

§ 3º - O período de trancamento de matrícula, somado os dois afastamentos, não poderá exceder 180 (cento e 
oitenta) dias. 

Art. 45º - Poderão ser aceitas inscrições de alunos oriundos de outros Programas de pós-graduação em 
disciplinas dos cursos, a critério do Colegiado de cada Programa, os quais ficarão submetidos ao mesmo 
processo de avaliação dos alunos regulares, desde que haja vaga na disciplina. 

Art. 46º - Somente serão aproveitadas, as disciplinas cursadas antes da admissão como aluno regular, aquelas 
consideradas equivalentes, cujo conteúdo é similar e com carga horária equivalente. 

Art. 47º - No início de cada período letivo, os pedidos de inscrição em disciplinas serão apreciados pelo 
Colegiado do Programa, na dependência de vagas. 

Art. 48º. O interessado em cursar disciplina isolada da pós-graduação deverá dirigir requerimento de 
matrícula à Coordenação do Programa, conforme prazos e condições divulgados em edital próprio. 

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 pelo Programa naquele mesmo ano para alunos 
regulares. 

Art. 49º - Ao aluno que cursar disciplina isolada de pós-graduação, sendo aprovado, será emitida declaração 
pelo Programa. 

§ 1º - A declaração 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 Comitê de Orientação 
 
 Art. 50º - O aluno, regularmente matriculado no Programa, deverá ter a supervisão de um professor 
orientador vinculado a este programa. 
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§ 1º - A critério do Colegiado do Programa e em havendo interesse do orientador e/ou do orientando, poderá 
ser instituído um comitê de orientação ou comitê científico, cujos membros poderão ser substituídos. 

§ 2º - A atividade de co-orientação será reconhecida pelas coordenações de Programa, desde que o nome do 
co-orientador seja indicado formalmente pelo orientador ao Colegiado através de ofício. 

§ 3º - O Colegiado poderá homologar a indicação de co-orientador ou determinar a substituição do orientador, 
além de substituir membros do comitê de orientação, em casos específicos definidos nas normas internas do 
curso. 

Art. 51º - Os orientadores, co-orientadores e os membros do comitê de orientação deverão ser portadores do 
grau de doutor ou equivalente e suas indicações deverão ser aprovadas pelo Colegiado do Programa. 

Art. 52º - Compete ao professor orientador e ao comitê de orientação: 

a) Supervisionar o aluno, na organização do seu plano de estudos e na preparação do seu projeto de 
dissertação ou tese; 
b) Assistir o estudante em sua formação; 
c) Determinar ao aluno, se necessário, a realização de cursos, disciplinas, atividades ou estágios específicos 
que forem julgados indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação almejada, com ou sem 
direito a créditos; 
d) Assistir o aluno na elaboração da dissertação ou tese; 
e) Promover a integração do aluno em projeto de pesquisa no Programa; 
f) Recomendar ao Colegiado o desligamento do aluno, quando motivado por insuficiência de produção. 
g) Ofertar ,de acordo com o cronograma definido pelo Colegiado, uma disciplina pelo Programa de Pós-
graduação. 
h) Participar ativamente das atividades propostas pelo Programa de Pós-graduação, que visem a avaliação 
do andamento da pesquisa realizada, pelo(s) seu(s) orientando(s), emitindo parecer anual e avaliando 
criticamente a evolução do estudo. 
 

SEÇÃO IX - Do Aproveitamento e Prazos 

Art. 53º - Nas disciplinas, o aproveitamento dos alunos será avaliado por meio de provas e 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 lograr os conceitos A, B ou C. 
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§ 2º - O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 90 (noventa) 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. 

§ 4º - O aluno poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 10 (dez) dias corridos após a publicação dos 
resultados. 

Art. 54º - O aluno poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar, desde que em disciplinas não 
obrigatórias. Se o limite indicado for ultrapassado, sua matrícula no curso estará automaticamente cancelada. 

Parágrafo único – No caso de conceito D em uma ou duas disciplinas, o aluno poderá cursá-las novamente 
com o objetivo de alcançar melhor conceito. 

Art. 55º - A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75 (setenta e cinco) por cento, sendo que o aluno 
não poderá ter reprovado por faltas em mais de duas disciplinas. 

Parágrafo único – Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno estará reprovado na disciplina. Para 
efeito do disposto no artigo anterior, será atribuído conceito D à disciplina. 

Art. 56º - O prazo de duração do curso de Mestrado não deverá exceder 24 (vinte e quatro) meses e o de 
Doutorado 48 (quarenta e oito) meses, incluídas a elaboração e defesa de dissertação ou de tese, não podendo 
o prazo mínimo ser inferior a 1 (um) ano, no caso do Mestrado, e 2 (dois) anos, no caso do Doutorado. 

§ 1º - O Colegiado pode, em casos excepcionais, decidir pela redução destes prazos mínimos, baseando-se na 
análise de solicitação, contendo justificativa detalhada, de acordo com avaliação dos potenciais de publicação 
do estudo, que deve ter sido submetido à publicação no ato da solicitação. 

§ 2º - Os alunos transferidos terão seu tempo contado a partir do ingresso em seu curso de origem. 

§ 3º - O prazo para a conclusão do curso de Mestrado poderá ser prorrogado pelo Colegiado por até 180 dias 
tendo em vista de justificativa apresentada pelo aluno e aprovada pelo orientador ou comitê orientador. 

§ 4º - A prorrogação mencionada no parágrafo anterior não poderá ser aplicada nos casos de alunos que 
tiveram suas matrículas trancadas. 

§ 5º - O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no desligamento do aluno, por 
ato do Colegiado. 

Art. 57º - Os desligamentos serão considerados medidas extremas, que só poderão ser adotadas pelos 
Colegiados dos Programas, depois de esgotadas as possibilidades de superação dos problemas enfrentados no 
desenvolvimento dos projetos e/ou na relação orientando/orientador. 
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§ 1º - A decisão do desligamento deverá ser comunicada formalmente ao estudante e ao orientador, com 
justificativa e exposição dos motivos os quais conduziram esta decisão. 

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

Art. 58° - O discente poderá solicitar afastamento de suas atividades no curso para desenvolvimento de 
pesquisa ou Programa acadêmico em outra instituição. 

§1º - O afastamento do curso deverá ser justificado mediante plano de trabalho e deverá ter a aquiescência do 
professor orientador ou do comitê de orientação, além de receber parecer final favorável do Colegiado do 
Programa. 

§ 2º - O tempo de afastamento será computado no prazo total de conclusão do curso. 

SEÇÃO X - Do Projeto, Dissertação e Tese 

Art. 59º - O projeto de dissertação ou tese, uma vez aprovado pelo orientador ou comitê de orientação, deverá 
ser homologado pelo Colegiado do Programa. 

§ 1º - O projeto deverá ser apresentado em formato de dissertação ou tese, especificando título, objetivos, 
justificativa, revisão de literatura, metodologia, resultados preliminares, expectativa de publicação e 
cronograma. Além disso, o projeto deverá já estar aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 
em que será realizado o estudo, e estar registrado no Currículo Lattes do orientador incluindo o nome aluno. 

Art. 60º - Na dissertação, o candidato deverá demonstrar domínio do tema escolhido, rigor metodológico, 
capacidade de pesquisa, de sistematização e de expressão. 

Art. 61º - A tese, que visará à produção do conhecimento, deverá oferecer contribuição original e significativa 
à área de estudo em que for desenvolvida. 

Art. 62° - As dissertações e as teses devem ser redigidas em português, com resumo e título também em 
inglês, para fins de divulgação. A critério do Colegiado poderão ser aceitas dissertações e teses redigidas em 
idiomas estrangeiros, devendo estas seguir a orientação de formatação conforme descrito no Art. 65o. 

Art. 63° - Concluída a dissertação ou tese, o professor orientador ou o comitê de orientação deverá requerer 
ao Colegiado, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, a definição de data para a defesa. 

Art. 64° - Cada um dos membros cujos nomes tenham sido referendados pelo Colegiado para a composição 
das bancas de defesa, deverá receber do orientador ou do pós-graduando, pelo menos 15 (quinze) dias antes 
da data da defesa, um exemplar da dissertação ou da tese, que será utilizado para a avaliação pela banca, bem 
como um exemplar para avaliação do Colegiado e arquivado na Secretaria. 

Art. 65° - As dissertações e teses deverão ser apresentadas segundo as Normas para Apresentação de 
Documentos Científicos publicadas pela Editora da UFPR (baseado em documento da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). 
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§ 1º - As dissertações e teses poderão ser apresentadas em outro formato, inclusive na língua inglesa, de acordo 
com as instruções do orientador e aprovado pelo Colegiado, respeitando as orientações da Biblioteca da 
UFPR, local onde o material deverá ser depositado após a sua apresentação à banca de defesa e correção de 
acordo com os apontamentos realizados pela banca. 

§ 2º - A dissertação ou tese poderá ser escrita em formato resumido, devendo conter os seguintes elementos, 
de acordo com as normas da UFPR (https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html): 

1. Capa, onde conste nome da instituição, do autor, título da tese/dissertaçã, local e data. 
2. Folha de Rosto com nome do autor, título do trabalho, nome do orientador e coorientador (se houver), 
programa de pós-graduação, setor, instituição, nível de titulação ao qual será submetido o trabalho, local e 
data. 
3. Ficha Catalográfica emitida pelo Setor de Bibliotecas da UFPR. 
4. Termo de Aprovação, fornecido pela Secretaria do Programa após a aprovação da ata de defesa. 
5. Seção de dedicatória e ou agradecimentos. 
6. Resumo. 
7. Abstract (resumo em idioma estrangeiro). 
8. Lista de figuras. 
9. Lista de tabelas. 
10. Lista de abreviaturas/siglas. 
11. Sumário 
12.  Introdução 
13.  Revisão da Literatura 
14.  Hipótese e importância/justificativa do estudo 
15. Objetivos 
16. Material, métodos, casuística, metodologia (Poderá ser do artigo, sendo que as planilhas, tabelas de dados, 
métodos especiais, etc., deverão ser inseridas ao final do trabalho, como apêndice). 
17. Resultados e Discussão (Deverá(ão) ser incluído(s) artigo(s) oriundo(s) da dissertação (um artigo) ou tese 
(dois artigos), sendo que planilhas, gráficos e tabelas auxiliares originais deverão ser inseridas ao final do 
trabalho, como apêndice). 
18. Considerações Gerais (Recomenda-se que neste item seja explicitado se os resultados obtidos atingiram 
os objetivos propostos, devendo-se apontar as contribuições alcançadas e as limitações do estudo. Também 
deve- se enfatizar a importância e a contribuição do seu trabalho para o meio acadêmico e para o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como sugerir perspectivas futuras apontando resumidamente 
tipo e objetivos dos estudos sugeridos). 
19. Conclusões. 
20. Referências (A forma de citação das referências será de escolha do orientador). 
21. Apêndice. 
22. Inserir ao final, uma reprodução do artigo como foi publicado, ou do texto enviado com a carta de aceite 
definitiva. 

Art. 66º - A dissertação ou tese será defendida pelo candidato em data, horário e local determinados pelo 
Colegiado do Programa, até 30 (trinta) dias após solicitação da defesa, sob pena de jubilamento. 

Parágrafo único – A sessão pública de defesa de dissertação ou tese consistirá na apresentação do trabalho 
pelo candidato, seguida da arguição pela banca examinadora. O candidato terá até 50 (cinquenta) minutos 
para apresentação e cada examinador terá um tempo máximo de arguição de 30 (trinta) minutos, seguido de 
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30 (trinta) minutos para resposta do candidato ou de 60 (sessenta) minutos quando houver diálogo na 
argumentação. 

Art. 67º - A contar da aprovação da dissertação ou tese pela banca examinadora, o aluno terá um prazo 
máximo de 90 (noventa) dias para enviar, à Secretaria do curso, os arquivos definitivos do trabalho de 
conclusão. 

§ 1º - O aluno, com a supervisão do orientador, deverá incorporar na versão final as modificações exigidas 
pela banca examinadora. 

§ 3º - O orientador é o responsável pela verificação da incorporação, pelo aluno, das correções determinadas 
pela Banca Examinadora na versão final da dissertação ou tese. 

SEÇÃO XI - Da Banca Examinadora 

Art. 68º - A banca examinadora de Mestrado será composta por, no mínimo, 03 (três) examinadores titulares 
e 01 (um) suplente; a de Doutorado, por, no mínimo, 05 (cinco) examinadores titulares e 01 (um) suplente. 

§ 1º - Todos os examinadores deverão apresentar a titulação de doutor, livre docente ou equivalente. 

§ 2º - Pelo menos 01 (um) dos integrantes da banca examinadora para Mestrado deverá ser externo ao 
Programa. 

§ 3º - Pelo menos 02 (dois) integrantes da banca examinadora para Doutorado deverão ser externos ao 
Programa, sendo pelo menos um deles externo à UFPR. 

§ 4º - Os docentes aposentados pela UFPR não poderão ser considerados “externos à UFPR”, para efeito do 
disposto no parágrafo anterior, salvo se estiverem vinculados a outra instituição de ensino superior ou de 
pesquisa. 

§ 5º - O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca examinadora, podendo ser substituído 
nesta posição pelo co-orientador ou por membro do comitê de orientação. 

§ 6º - Poderá haver mais de um membro do comitê de orientação na banca examinadora de Mestrado a não 
ser no caso previsto no parágrafo anterior. 

Art. 69º - Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese considerando o conteúdo, a forma, a redação, a 
apresentação e a defesa do trabalho, decidindo pela aprovação, ou não aprovação, do trabalho de conclusão 
do aluno. 

§ 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 - O parecer exarado pela banca examinadora e pela Coordenação do Programa deverá indicar a condição 
de aprovação ou não-aprovação do candidato. 
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SEÇÃO XII - Da Concessão de Bolsas 

Art. 70º - Para concessão de bolsa de estudo, a alunos de Programas de pós-graduação stricto sensu, será 
exigido o cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e da comissão de bolsas do Programa 
designada pelo Colegiado. 

§ 1º - A seleção, dos alunos bolsistas, será realizada pelo Colegiado do Programa por meio de avaliação das 
informações, contidas no requerimento de solicitação de bolsa, onde o candidato deve informar sobre não 
existência de vínculos empregatícios, dedicação exclusiva à pós-graduação, andamento do projeto de 
pesquisa, publicações (ou perspectivas) realizadas e apresentar carta de concordância do orientador. 

Art. 71º - Para os pedidos de prorrogação de bolsa, além dos documentos exigidos pelas agências 
financiadoras, o candidato deverá apresentar: 

a) relatório sucinto de suas atividades no ano anterior; 
b) histórico escolar das disciplinas cursadas; 
c) projeto de pesquisa atualizada; 
d) parecer do professor orientador ou do comitê de orientação sobre o trabalho de pesquisa do bolsista. 

Art. 72º - O bolsista poderá solicitar afastamento, de suas atividades no curso, para desenvolvimento de 
pesquisa ou Programa acadêmico em outra instituição. 

Parágrafo único – O afastamento do curso deverá ser justificado, mediante plano de trabalho, aquiescência 
do professor orientador ou do comitê de orientação e parecer final do Colegiado do Programa. 

Art. 73º - A reprovação em qualquer disciplina, por conceito ou frequência insuficiente, determinará o 
cancelamento da bolsa. 

Art. 74º - O descumprimento dos limites de prazos definidos no presente regimento, pelo bolsista, implicará, 
na dependência de decisão do Colegiado, na devolução das mensalidades recebidas à PRPPG. 

Art. 75° - O desenvolvimento de atividade profissional remunerada pelo estudante bolsista só será permitido 
nos casos autorizados pelas agências de fomento, com o aval do Colegiado do Programa. 

SEÇÃO XIII - Dos Recursos Financeiros 

Art. 76º - A aplicação dos recursos destinados ao Programa será definida pelo Colegiado ou por comissão por 
este indicada, da qual participarão representantes das diferentes áreas de concentração e dos alunos. 

§ 1º - Terão prioridade os pedidos que visem à melhoria da infraestrutura pedagógica ou laboratorial. 

§ 2º - A estratégia de aplicação dos recursos deverá ser comunicada anualmente à PRPPG e divulgada a todos 
os professores, credenciados do Programa pelo seu Coordenador. 

Art. 77º - Ao Coordenador caberá apresentar à PRPPG as necessidades de recursos financeiros do Programa. 
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Art. 78º - As reivindicações de recursos por parte de professores credenciados e alunos deverão ser feitas por 
escrito à Coordenação do Programa, devidamente instruídas com orçamento, de acordo com os informativos 
de entidades superiores ao Programa sobre disponibilidade de recursos. 

Parágrafo único – Os pedidos priorizados serão definidos pelo Colegiado, ou pela comissão a que se refere 
o caput do art. 76, que dará ciência e justificativa de suas decisões a todos os solicitantes. 

Art. 79º - A PRPPG fará o encaminhamento da prestação de contas às agências financiadoras, quando for o 
caso. 

CAPÍTULO IV - Da Titulação, Diplomas e Certificados 

Art. 80º - Para obtenção do grau de mestre, o aluno deverá ter cumprido, no prazo permitido, as seguintes 
exigências: 

a) Obtenção de no mínimo 18 (dezoito) créditos necessários (9 obrigatórios / 9 eletivos); 
b) Aprovação de sua dissertação por parte da banca de avaliação em sessão pública; 
c) Comprovação de ter um artigo referente ao seu trabalho, aceito para publicação em revista técnico-
científica indexada em bases de dados internacionais e com fator de impacto, preferencialmente, nos extratos 
do Novo Qualis A1, A2, A3, A4 ou B1 da CAPES - Área Medicina I, com aprovação do seu orientador; 
d) Entrega da versão definitiva da dissertação na Biblioteca Central da UFPR; 
e) Aprovação do exame de suficiência em língua estrangeira, de acordo com o disposto neste regimento. 
f) O prazo máximo para o atendimento das demandas acima não poderá exceder 4 (quatro) anos após a defesa, 
sob pena de perda da titulação pretendida. 

Art. 81º. Previamente à apresentação da tese para a obtenção do título de Doutor, exige-se a aprovação em 
exame de Qualificação de Doutorado, no qual o pós-graduando deverá evidenciar a amplitude e a 
profundidade de seus conhecimentos e capacidade crítica em sua área de atuação, perante uma banca 
examinadora indicada pelo Colegiado. 

§ 1º - O exame de qualificação deverá ser realizado por três ou mais examinadores, sendo pelo menos um 
externo ao Programa. 

§ 2º - O exame de qualificação poderá ser aberto ao público, participando o aluno e os examinadores, sendo 
facultativa a presença do professor orientador e co-orientador. 

§ 3º - Servirá de base para avaliar o candidato a apresentação de sua tese que será julgada pela banca, além de 
arguição sobre assuntos correlacionados com a sua área de formação. 

§ 4º - A banca do exame de qualificação deverá emitir um dos seguintes pareceres: 

a) Aprovado sem restrições. 
b) Aprovado com restrições menores e correções que devem ser efetuadas no seu trabalho não necessitando 
reapresentação para a banca. 
c) Aprovado com restrições maiores com correções que devem ser efetuadas e que devem ser reapresentadas 
para a banca. 
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d) Não aprovado, devendo reformular o trabalho e reapresentar novamente para nova avaliação. 

§ 5º - O Colegiado do Programa poderá definir a época do exame de qualificação independente da conclusão 
dos créditos. 

Art. 82º - Para obtenção do grau de doutor, o aluno deverá ter cumprido, no prazo permitido, as seguintes 
exigências: 

a) Obtenção de no mínimo 36 (trinta e seis) créditos necessários (11 Obrigatórios / 25 Eletivos); 
b) Aprovação de sua tese por parte da banca de avaliação, em sessão pública; 
c) Comprovação de publicação ou aceite de pelo menos um artigo em periódico técnico-científico indexado 
em bases de dados internacionais e com fator de impacto, preferencialmente, nos extratos do NovoQualis A1, 
A2, A3, A4 ou B1 da CAPES - Área Medicina I, com aprovação do seu orientador, e comprovante de 
submissão de um segundo artigo; 
d) Entrega da versão definitiva da tese na Biblioteca Central da UFPR; 
e) Aprovação do exame de suficiência em língua estrangeira, de acordo com o disposto neste regimento. 
f) O prazo máximo para o atendimento das demandas acima não poderá exceder 4 (quatro) anos após a data 
de defesa, sob pena de perda da titulação pretendida. 

§ 1º - Nos casos de Doutorado-sanduíche, caberá ao Colegiado do Programa convalidar as disciplinas feitas 
em outra instituição e determinar os ajustes que julgar necessário. 

§ 2º - Créditos em disciplinas obtidos além do exigido para titulação de Mestrado poderão ser utilizados para 
o Doutorado, após parecer do Colegiado, com base no plano de estudo do aluno. 

Art. 83º - Para a expedição de diploma de mestre e doutor, depois de cumpridas as exigências regimentais de 
comprovação de publicação ou aceite de pelo menos um artigo em revista técnico científica com corpo 
editorial e fator de impacto A1, A2, A3, A4 ou B1 nos extratos do Novo Qualis da CAPES - Área Medicina 
I, a Secretaria do Programa abrirá processo no sistema administrativo informatizado da UFPR (SIGA) para 
remeter à PRPPG os seguintes documentos exigidos pelo Serviço de Registro de Diplomas: 

a) Ofício do Coordenador de curso encaminhando o processo; 
b) Histórico escolar do aluno; 
c) Cópia da ata da sessão pública de defesa da dissertação ou tese; 
d) Recibo de depósito legal da Biblioteca Central da UFPR da dissertação ou da tese em meio digital; 
contendo uma cópia completa da dissertação ou tese, inclusive os anexos, sendo a sua disponibilidade sujeita 
à autorização do autor; 
e) Cópia do diploma de graduação e cópia do diploma de mestre, no caso de doutor, e quando couber, a 
resolução do reconhecimento de notório saber; 
f) Cópia da declaração de suficiência em uma língua estrangeira para Mestrado, e para Doutorado; 
g) Cópia de declaração de suficiência em língua portuguesa, se estrangeiro; 
h) Cópia da carteira de identidade CPF. 

Art. 84º - Após registro na PRPPG, o diploma, acompanhado dos demais documentos, serão encaminhados 
à Divisão Geral de Diplomas, que procederá o seu registro nacional. 
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CAPÍTULO V - Do Acompanhamento e Administração do Programa 

Art. 85º - A supervisão e funcionamento do Programa serão de competência da PRPPG; 

Art. 86º - O acompanhamento do Programa será feito pela PRPPG por meio de relatórios anuais, na forma 
praticada pela agência reguladora de fomento. 

 

CAPÍTULO VI - Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 87º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa e CEPE se houver necessidade. 

Art. 88º - As decisões do Colegiado do Programa serão suscetíveis de recurso ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

Art. 88º - O presente regimento entrará em vigor a partir de sua aprovação pelas instâncias superiores, 
revogando-se o regimento anterior e as normas internas anteriores. 

 
Curitiba, 08 de outubro de 2020. 

 

PROF. DR. EMILTON LIMA JÚNIOR 
Coordenador do Programa de Pós-graduação 

em Medicina Interna e Ciências da Saúde 
- Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado - 

 


