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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM 

ENTOMOLOGIA 

MESTRADO E DOUTORADO 

REGIMENTO INTERNO 

O regimento interno do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas área de Concentração 

Entomologia está fundamentado na Resolução número 65/09-CEPE “Estabelece normas gerais únicas 

para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e doutorado) da Universidade Federal do 

Paraná.” 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, com área de concentração em Entomologia 

em dois níveis hierarquizados Mestrado e Doutorado, vinculado ao Departamento de Zoologia, do Setor de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, têm como objetivo desenvolver o ensino e a 

pesquisa, colaborando principalmente para a formação de recursos humanos qualificados na área de 

Entomologia para o exercício de atividades de ensino, investigação científica e desenvolvimento 

tecnológico.   

Art. 2º - O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, com área de concentração em Entomologia, 

outorgará os títulos de MESTRE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS e de DOUTOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.  

Art. 3º - O Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, com área de concentração em Entomologia, 

terá em sua organização:  

I) flexibilidade curricular que atenda a diversidade de tendências de conhecimento no sentido de 

oferecer amplas possibilidades de aprimoramento científico, técnico e cultural;  

II) abertura a candidatos portadores de diploma de curso superior em áreas correlatas, reconhecido 

pelo Ministério da Educação e Cultura, a critério do colegiado e observado os editais do processo de 

seleção.  

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 
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Art. 4º - A coordenação didática e administrativa do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, 

área de concentração em Entomologia, em nível de Mestrado e Doutorado, compreende o colegiado e a 

coordenação do Programa.  

 

 

SEÇÃO I 

Do Colegiado do Programa 

 

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

do Programa e constitui-se: 

 a) do coordenador do Programa, que é seu presidente;  

  b) do vice-coordenador do Programa; 

  c) de quatro docentes e um suplente, credenciados no Programa, escolhidos por seus pares dentre 

os professores credenciados no Programa;  

  d) do chefe do Departamento de Zoologia; 

  e) de representantes discentes titulares e um suplente, em número equivalente a 1/5 do total de 

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

Art. 6º - A eleição dos membros do Colegiado será convocada pelo Coordenador e realizada até 30 (trinta) 

dias antes do término do mandato dos membros em exercício.  

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

reconduzidos, de acordo com o § 1º do Art. 6º da Resolução nº 65/09 CEPE.  

   § 2º - Os representantes discentes titulares e suplentes terão mandato de 01 (um) ano, podendo 

ser reconduzidos uma única vez, de acordo com o § 2º do Art. 6º da Resolução nº65/09 CEPE.  

   § 3º - As representações previstas nas alíneas c,d,e, f e g serão escolhidas nas mesmas condições.  

 Art. 7º - O colegiado do Programa reunir-se-á ordinariamente, bimestralmente e, extraordinariamente, 

mediante convocação do Coordenador encaminhada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, ou a pedido de 1/3 de seus membros.  

   § 1º - A reunião do colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo equivalente a 50% 

(cinqüenta por cento) mais um de seus membros. 

   § 2º – As votações far-se-ão por maioria simples, observando o quórum correspondente.  

Art. 8 º - Compete ao Colegiado do Programa:  

a) orientar os trabalhos de coordenação didática e a supervisão administrativa do Programa; 
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b) propor aos departamentos a criação, modificação ou extinção de disciplinas que compõem o 

Programa;   

c) propor à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação os ajustes ocorridos no currículo, nos termos 

do Art. 8º da Resolução nº 65/09 CEPE.  

d) sugerir aos Departamentos as medidas úteis ao desenvolvimento do Programa;  

e) analisar e decidir sobre o aproveitamento e equivalência de créditos e dispensa de disciplinas;  

f) promover a integração dos planos de ensino das disciplinas ofertadas pelos departamentos para 

a organização do Programa;  

g) acompanhar as atividades do Programa no Departamento, dando ciência das principais decisões 

tomadas;   

h) propor as medidas necessárias à integração da pós-graduação com o ensino de graduação.   

i) tomar conhecimento das representações que lhe foram encaminhadas e propor as medidas 

necessárias ao aprimoramento do ensino; 

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

a titulação exigida em lei; 

k) apreciar e propor convênios e termos de cooperação, com entidades públicas e/ou privadas, de 

interesse do Programa; 

l) designar a Comissão Examinadora da dissertação de Mestrado;  

m) designar a Comissão Examinadora da tese de Doutorado; 

n) designar professores do Programa ou externos a ele, com grau de Doutor, como pareceristas e 

avaliadores com a incumbência de analisar os relatórios anuais.  

o) elaborar o edital do Exame de Qualificação do doutorado; 

p) elaborar o regimento do Programa e suas modificações, encaminhando-as à Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação;  

q) estabelecer critérios para admissão de novos alunos; indicar a Comissão de seleção para o 

Mestrado e realizar a seleção para o Doutorado; 

r) aprovar os planos de estudos, homologar projetos de pesquisa, projetos de dissertação ou tese 

dos alunos de mestrado e doutorado; 

s) estabelecer critérios de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento dos 

integrantes do corpo docente; 

t) enviar á Pró-Reitoria de Pós-graduação a previsão orçamentária para o exercício financeiro 

seguinte;  

u) decidir sobre a distribuição de bolsas de estudos aos alunos de Mestrado e Doutorado;  
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v) analisar o desempenho acadêmico dos alunos e, se necessário, determinar seu desligamento do 

Programa;  

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

x) traçar metas de desempenho acadêmico de professores e alunos;  

z) definir as atribuições da Secretaria do Programa.  

 

SEÇÃO II 

Do Coordenador e Vice-Coordenador do Programa. 

Art. 9º - O coordenador e o vice-coordenador serão escolhidos pelos professores, alunos e servidores 

técnico-administrativos lotados no Programa em eleição convocada pelo coordenador, com aval do 

colegiado.  

§ 1º - Serão considerados elegíveis os professores permanentes e colaboradores do Programa, 

possuidores do Título de Doutor ou equivalente e trabalhar em regime de Dedicação Exclusiva na 

Universidade Federal do Paraná.  

§ 2º - Ao voto dos professores permanentes e colaboradores, servidores técnico-administrativos e 

alunos será atribuído proporcionalidade de acordo com as resoluções vigentes na UFPR.  

§ 3º - O Coordenador e o Vice-Coordenador terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma 

recondução imediata.  

§ 4º - O Vice-Coordenador substituirá o Coordenador nas suas 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 

Programa.   

Art. 10 - Compete ao coordenador do Programa:  

I- exercer a direção administrativa e didático-pedagógica do Programa;  

II- dar cumprimento às decisões do Colegiado do Programa e dos órgãos superiores da UFPR;  

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

IV- coordenar a elaboração do relatório anual das atividades do Programa para que seja enviado à 

CAPES via PRPPG;   

V- convocar a eleição dos membros do Colegiado, do coordenador e do vice-coordenador do 

Programa pelo menos 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos, encaminhando os resultados aos 

Conselhos Setoriais, aos departamentos ou unidades administrativas equivalentes e à PRPPG no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a realização das eleições; 

VI- organizar o calendário e tratar com os departamentos ou unidades administrativas equivalentes 

a oferta das disciplinas necessárias para o funcionamento do Programa; 

VII- propor a criação de comissões no Programa; 
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VIII- representar o Programa em todas as instâncias; 

IX- exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa; 

X- prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao programa, observando as 

normas de utilização definidas pelo Colegiado. 

 

 

SEÇÃO III 

Da Secretaria 

Art. 11 - O Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, com área de concentração em Entomologia, 

disporá de uma Secretaria única, órgão auxiliar de execução.  

Art. 12 - São atribuições da Secretaria do Programa:  

a) auxiliar na organização relatório anual do Programa junto a CAPES; 

b) após deliberação do colegiado do programa anunciar a abertura de matrícula nas várias 

disciplinas oferecidas a cada semestre, registrar os alunos matriculados, preparar e distribuir aos 

professores as listas de estudantes matriculados nas disciplinas; 

c) organizar e manter atualizadas as fichas de assentamento dos alunos;  

d) registrar os planos de cursos, projetos de teses ou dissertações de cada aluno aprovado pelo 

Colegiado do Programa;  

e) organizar o histórico de notas e preparar os trabalhos de defesa de teses ou dissertações; 

f) secretariar e redigir as atas das reuniões do Colegiado do Programa e das defesas de tese e 

dissertações. 

g) ter, sob sua guarda, os livros de atas, os pareceres e processos, os fichários, a correspondência 

recebida e expedida e todo o material de expediente patrimonial; 

h) organizar todo o processo para submissão de registro de diplomas. 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

SEÇÃO I  

Do Currículo e das Disciplinas  

Art. 13 As disciplinas obrigatórias para o mestrado e doutorado constituem o mínimo necessário à 

qualificação e são definidas pelo Colegiado do Programa e publicadas em edital específico  
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Art. 14 - O pós-graduando de mestrado deverá integralizar no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos em 

disciplinas, enquanto o pós-graduando do nível doutorado deverá integralizar 36 (trinta e seis) créditos em 

disciplinas.  

Art. 15 - A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitos, para fins de complementação curricular, 

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 pós-

graduando, 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 ou convalidação 

na Universidade Federal do Paraná.  

Parágrafo único. As disciplinas serão consideradas equivalentes, a critério do Colegiado, quando 

houver similaridade de tópicos ou temários didáticos e compatibilidade de carga horária, e deverão ser 

citadas e contabilizadas no histórico escolar do aluno de modo a contribuir para a integralização dos 

créditos.  

Art. 16 - A critério do Colegiado, poderão ser atribuídos créditos a estudos especiais, não previstos na 

estrutura curricular, que se denominam Tópicos Especiais, até o máximo de quatro créditos.  

Art. 17 - O aluno poderá excepcionalmente requerer exame para fins de dispensa de disciplina, devendo o 

requerimento, acompanhado de currículo vitae, ser julgado pelo Colegiado do Programa.  

Art. 18 - Em casos especiais, com base no que estabelecem as normas internas do Programa, a pedido do 

orientador e a critério do Colegiado, durante a realização do mestrado será permitida a mudança de nível 

para doutorado, de acordo com as normas vigentes da CAPES, com o aproveitamento dos créditos já 

obtidos, dispensando-o das exigências de inscrição e aprovação no exame de seleção. 

Art. 19 - A critério do Colegiado, por indicação do orientador, disciplinas de graduação poderão ser 

cursadas, como disciplinas niveladoras de conhecimento, sem direito a créditos. 

Art. 20 – O Exame de Qualificação deverá ser realizado até o segundo ano após o ingresso do aluno no 

doutorado e será elaborado com a finalidade de evidenciar a amplitude e a profundidade do conhecimento 

do aluno, bem como sua capacidade de análise crítica; 

§ 1º – A cada ano o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Entomologia publicará edital 

específico com o detalhamento das regras e período de realização do exame de qualificação. 

 § 2º - Em caso de reprovação no exame de qualificação, o doutorando poderá requerer novo 

exame, desde que não tenha ultrapassado 36 (trinta e seis meses) meses de curso.  

§ 3º - A segunda reprovação no exame de qualificação acarretará no desligamento do doutorado e 

cancelamento da bolsa junto à agência de fomento.  

 

SEÇÃO III 

Da Prática de Docência 

Art. 21 - A Prática de Docência constituirá disciplina do currículo do Mestrado e Doutorado, tendo caráter 

obrigatório para todos os bolsistas e optativa para os demais.  
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 § 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 requerer a matrícula de seu orientado na disciplina de Prática de 

Docência, anexando um plano de trabalho elaborado em conjunto com o professor responsável pela 

disciplina na qual o aluno irá atuar, sendo compatível com a área de Pesquisa no Programa de pós-

graduação, realizada pelo pós-graduando.  

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

emitindo um parecer sobre o seu desempenho do pós-graduando e recomendando (ou não) ao Colegiado 

do Programa de pós-graduação a sua aprovação. 

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

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

supervisão docente ou conferirem notas aos alunos. 

 § 5º - Da carga horária prevista na disciplina de prática em docência o aluno deverá cumprir 50% 

da carga horária em atividades na sala de aula com o professor responsável pela disciplina.  

 § 6º A integralização da Prática de Docência deverá ocorrer em no máximo um semestre para o 

mestrado e doutorado.  

 § 7º Deverão constar no histórico escolar do aluno de pós-graduação, além das especificações 

relativas á disciplina de Prática de Docência, os seguintes dados referentes à disciplina em que o aluno tiver 

atuado: identificação/nome da disciplina, nome do Programa, carga horária, ano e semestre letivos em que 

a disciplina foi ministrada.  

SEÇÃO IV 

Do Credenciamento e Descredenciamento de Professores 

Art. 22 - O credenciamento de professores deverá ser aprovado pelo colegiado de acordo com os seguintes 

critérios de produtividade e em conformidade com Edital específico de credenciamento elaborado pelo 

Colegiado e publicado no último ano do período de avaliação da CAPES:  

a) Ser portador do título de Doutor, 

 b) Possuir Currículo Lattes atualizado e estar cadastrado no Diretório de Grupos de pesquisa do 

CNPq,  

c) Apresentar regularidade na publicação de artigos científicos, em periódicos com corpo editorial e 

indexados nos últimos 05 (cinco) anos, 

 d) Pertencer ao quadro de pessoal permanente de Instituição de Ensino Superior ou de Pesquisa 

em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva,  

e) Preferencialmente ter orientado estudantes de Iniciação Científica dentro do Programa PIBIC 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica) do CNPq ou similar no âmbito da Instituição de 

Ensino ou Pesquisa.  

f) Compromisso do docente em prestar informações para o preenchimento do relatório anual a ser 

enviado a CAPES, sendo pré-requisito para permanência no Programa. 
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Art. 23 - A proposta de credenciamento deverá ser apresentada ao Colegiado através de carta que explicite: 

contribuição ao Programa de Pós-graduação, indicação da atuação em uma das linhas de pesquisa do 

programa de pós-graduação e a categoria de enquadramento solicitado (permanente ou colaborador), de 

acordo com o disposto no Art. 22 deste regimento e nos critérios definidos pelo Colegiado do Programa, 

com base nas métricas de avaliação da CAPES.  

Art. 24 - Os professores credenciados junto ao Programa serão enquadrados na categoria Permanente ou 

Colaborador de acordo com análise do Colegiado do Programa de Pós-graduação sustentado nos 

parâmetros de cada período de avaliação da CAPES.  

§ 1º O credenciamento de docentes externos à UFPR não implicará em vínculo empregatício ou de 

qualquer natureza, nem acarretará qualquer responsabilidade por parte da Instituição. 

§ 2º Professores credenciados como Permanentes ou Colaboradores estarão aptos igualmente a 

orientar acadêmicos de mestrado e doutorado, assim como ministrar disciplinas.  

Art. 25. – O descredenciamento do Professor ou sua alteração de categoria será avaliado pelo Colegiado de 

acordo com as métricas estabelecidas pela CAPES na área de aderência do Programa de Pós-graduação em 

Entomologia.  

SEÇÃO V 

DAS VAGAS DISCENTES 

Art. 26 - O número de vagas do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, com área de 

concentração em Entomologia, será fixado anualmente pelo Colegiado do Programa, observando os 

seguintes critérios:  

a) número de professores orientadores disponíveis;  

 b) linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação; 

c) capacidade financeira; 

d) espaço físico e infra-estrutura de pesquisa; 

e) relação estabelecida orientador/orientado pela área da CAPES na qual o Programa de Pós-

graduação está inserido.  

Art. 27 - As vagas ofertadas serão divulgadas em edital específico para o processo de seleção ao doutorado 

e mestrado, aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação, o qual permanecerá aberto pelo 

prazo mínimo de 15 (quinze) dias. 

 § 1º Em caso de vagas remanescentes, poderá ser realizada chamada complementar ou nova 

seleção, a critério do Colegiado do Programa.  

SEÇÃO VI 

Da Seleção e Admissão 

Art. 28 – Os processos de seleção ao mestrado e doutorado serão regidos por Editais próprios aprovados 

em reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação. Além das exigências próprias de cada edital no 
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ato da inscrição para o processo de seleção o candidato deverá apresentar à Secretaria do Programa os 

seguintes documentos: 

a) requerimento de inscrição; 

 b) para o mestrado, cópia do diploma do curso de graduação em Ciências Biológicas ou áreas 

correlatas reconhecido pelo MEC, ou declaração de estar cursando o último período do curso de graduação 

reconhecido;  

c) para o doutorado, cópia do diploma ou documento comprobatório de previsão de conclusão de 

mestrado, obtido em curso reconhecido pela agência reguladora de fomento CAPES;  

 d) histórico escolar da graduação para o mestrado e histórico escolar do mestrado para o 

doutorado  

 e) curriculum vitae modelo base Plataforma Lattes do CNPq, documentado; 

 f) cópia dos documentos pessoais: carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física “CPF”, 

fotocópia da folha de identificação do passaporte e do visto de permanência no país quando estrangeiro. 

Art. 29 - Para admissão no nível Mestrado ou Doutorado, o candidato deverá ter sido selecionado mediante 

processo de seleção determinado em Edital próprio pelo Colegiado do Programa. 

Art. 30 - A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitas transferências de alunos de outros cursos 

de pós-graduação reconhecidos por agência reguladora de fomento CAPES.  

Art. 31 - A critério do Colegiado poderão ser aceitas inscrições para o processo seletivo no doutorado sem a 

exigência do grau de mestre por parte do candidato (doutorado direto), observadas as regulamentações 

por parte dos órgãos reguladores da pós-graduação.  

Art. 32 - Nos casos de convênios internacionais apoiados por agências de fomento, a seleção e a admissão 

de candidatos estrangeiros observarão as normas específicas de cada convênio de intercâmbio.  

SEÇÃO VII 

Da Matrícula e Inscrição nas Disciplinas 

Art. 33 - O candidato aprovado no processo de seleção deverá requerer matrícula no Programa, 

preenchendo formulário próprio, fornecido pela Secretaria do Programa de Pós-graduação, nos prazos 

fixados pelo Edital do processo de seleção na qual o candidato foi aprovado.  

Parágrafo único - Na primeira matrícula no Programa de Pós-graduação o candidato aprovado no 

processo seletivo deverá apresentar documento comprobatório de conclusão de curso de graduação, no 

caso de mestrado e no caso de doutorado documento comprobatório da conclusão do mestrado, sem 

prejuízo aos demais documentos exigidos. 

Art. 34 - O aluno matriculado deverá cursar as disciplinas obrigatórias e requerer inscrição em disciplinas 

eletivas de acordo com o seu plano de estudos e com aval de seu orientador.  

Art. 35 - O aluno deverá, no início de cada período letivo, ratificar sua matrícula.   
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Parágrafo único – A não ratificação da matrícula no prazo fixado acarretará automaticamente no 

desligamento do aluno do Programa, por ato do coordenador.  

Art. 36 - O aluno poderá solicitar ao Colegiado do Programa o cancelamento de sua inscrição em uma ou 

mais disciplinas, dentro da primeira metade de sua programação, apresentando justificativa e concordância 

do professor orientador.  

 Art. 37 - O aluno poderá requerer ao Colegiado até 2 (dois) trancamentos de matrícula, devidamente 

justificados, com concordância do orientador.  

§ 1º - O aluno só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após ter concluído 40% 

(quarenta por cento) dos créditos em disciplinas necessárias para integralização do curso. 

§ 2º - O período de trancamento da matrícula, somados os dois afastamentos, não poderão exceder 

180 (cento e oitenta) dias.  

§ 3º - O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo para efeitos do prazo máximo 

para a conclusão do curso. 

Art. 38 - O prazo mínimo para integralização do Mestrado é de 1 (um) ano e do Doutorado 2 (dois) anos.   

Art. 39 - 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 e a 

obtenção de créditos em disciplinas.  

 § 1º -. O prazo para a conclusão de curso poderá ser prorrogado pelo Colegiado à vista de 

justificativa apresentada pelo aluno e aprovada pelo orientador.  

 § 2º - O colegiado poderá, em casos excepcionais, decidir pela redução destes prazos mínimos, 

baseando-se na análise de solicitação, contendo justificativa detalhada. 

 § 3º - O descumprimento dos limites dos prazos definidos pelo Colegiado implicará no 

desligamento do discente, por ato do Colegiado.  

Art. 40 - A decisão de desligamento será comunicada formalmente ao estudante e ao orientador através de 

correspondência datada e assinada pelo coordenador do Programa, valendo para este fim o Aviso de 

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

Art. 41 - Os testes de suficiência em língua estrangeira moderna terão seus resultados registrados no 

histórico escolar do aluno. 

SEÇÃO VIII 

Do Professor Orientador 

Art. 42 - A partir da matrícula no Programa, todo aluno deverá ter a supervisão de um Professor 

Orientador, que poderá ser substituído posteriormente, caso isso seja do interesse de uma das partes. 

Parágrafo único – A substituição do Professor Orientador deverá ser aprovada pelo colegiado do 

Programa.  
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Art. 43 – O professor orientador será docente do Programa, portadores do grau de doutor ou equivalente, 

e sua indicação deverá ser aprovada pelo Colegiado do Programa. 

Parágrafo único – Considerando a natureza da tese ou dissertação o professor orientador, em 

comum acordo com o aluno, poderá indicar um co-orientador, com a aprovação do Colegiado do Programa. 

Art. 44 - Compete ao professor orientador e ao co-orientador:  

 a) supervisionar o aluno na organização do seu plano de estudos e assisti-lo em sua formação; 

b) propor ao aluno, se necessário, a realização de cursos, disciplinas, atividades ou estágios que 

forem julgados indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação almejada, com ou sem 

direito a créditos;  

c) assistir o aluno na elaboração da tese ou dissertação; 

d) aprovar a tese ou dissertação antes de sua entrega na Secretaria do Programa; 

e) desempenhar a função de presidente da Comissão Examinadora da tese; 

f) recomendar ao colegiado o desligamento do aluno, quando motivado por desempenho 

insuficiente. 

 

SEÇÃO IX 

Do Aproveitamento 

Art. 45 - O aproveitamento de cada aluno será avaliado por meio de provas e trabalhos escolares e será 

expresso de acordo com os seguintes conceitos e notas para aprovação e efeito acadêmico: 

I -  A = Excelente 

II  - B = Bom 

III -   C = Regular 

IV -  D = Insuficiente   

§ 1º - Será considerado aprovado nas disciplinas o aluno que lograr os conceitos A, B ou C.  

§ 2º - Para efeito de registro acadêmico adotar-se-á a seguinte equivalência em notas: A = 9,0 a 

10,0 B = 8,0 a 8,9 C = 7,0 a 7,9 D = zero a 6,9.  

§ 3º - O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 (sessenta), dias contados da 

conclusão da mesma, para comunicar os conceitos e notas obtidos pelos alunos, sob pena de instauração 

de processo disciplinar.  

§ 4º - O aluno poderá requerer revisão da avaliação na Secretaria do Programa no prazo de 10 (dez) 

dias corridos após a publicação dos resultados.  
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Art. 46 - O aluno poderá ter 1 (um) conceito D em seu histórico escolar. Se o limite indicado for 

ultrapassado, sua matrícula no Programa estará automaticamente cancelada e o acadêmico desligado e 

cancelada a bolsa junto à agência de fomento.  

Art. 47 - A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75%.  

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. 48 - O rendimento escolar global é avaliado pela média final das disciplinas, ponderada pelos 

respectivos conceitos, conforme o seguinte processo:  

a) aos conceitos finais atribuem-se os valores: A = 4; B = 3; C = 2; D = 0; 

b) multiplica-se o número de créditos de cada disciplina, pelo valor do conceito alcançado; o 

resultado obtido é dado em pontos;  

c) a média final será obtida pela divisão da soma de todos os pontos pelo total de créditos;   

d) ao valor da média, possível de ser obtida no Programa, conforme letra “c” deste artigo será 

atribuído o valor 100. A média final obtida pelo aluno será então comparada com esse valor, ficando 

atribuído ao candidato o conceito final do Programa, conforme o seguinte: conceito A, com 

aproveitamento igual ou acima de 90%; conceito B, com aproveitamento entre 80 e 89%; conceito C, com 

aproveitamento abaixo de 80%.  

Art. 49. As avaliações e trabalhos acadêmicos, no mestrado e doutorado, serão realizados em português ou 

inglês, a critério do professor. 

SEÇÃO X 

Do Projeto, Dissertação e Tese 

Art. 50 - Os projetos de tese e dissertação serão avaliados e aprovados durante os processos de seleção, 

sendo requisito para o ingresso do candidato no Programa, mestrado e doutorado. 

Parágrafo único – O projeto deverá especificar o título, ainda que provisório, os objetivos, as 

justificativas do trabalho, a bibliografia relevante, o material e os métodos previstos, a viabilidade 

financeira e origem dos recursos e outras informações relevantes; deverá ser assinado pelo aluno e pelo 

professor orientador. 

Art. 51 - Na dissertação de Mestrado o candidato deverá demonstrar domínio do tema escolhido, rigor 

metodológico, capacidade de pesquisa de sistematização e de expressão, fornecendo contribuição original 

e significativa na área de estudo em que for desenvolvida.  

Art. 52 - A tese de doutorado, visando à produção do conhecimento, deverá oferecer contribuição original 

e significativa na área de estudo em que for desenvolvida podendo ser apresentada em formato de 

capítulos e preferencialmente em formato de trabalho a ser publicado. 

Art. 53 - Concluída a dissertação ou tese, o aluno, com a autorização do professor orientador, requererá ao 

Colegiado as providências cabíveis para a defesa do trabalho, podendo sugerir nomes de integrantes da 

banca examinadora os quais serão avaliados pelo Colegiado, com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência da data para defesa. 
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§ 1º – Junto com o requerimento deverão ser entregues 04 (quatro) exemplares impressos da 

dissertação ou 06 (seis) da tese, segundo o caso.  

§ 2º - As dissertações e as teses devem ser redigidas em português, com resumo e título, 

preferencialmente, também em inglês, para fins de divulgação. A critério do Colegiado poderão ser aceitas 

dissertações e teses redigidas em inglês devendo estas, contudo, incluir ao início do volume substancial 

resumo em língua vernácula, que evidencie os objetivos da obra. 

Art. 54. – A tese ou dissertação entregue para defesa é considerada como definitiva. 

§ 1º - Após a aprovação da tese ou dissertação será exigido o seguinte número de exemplares: 01 

(um) cópia digital para a coordenação do Programa, 01 (um) para a Biblioteca Central, 01 (um) para a 

Biblioteca Setorial.  

Art. 55 – No caso de aprovação da dissertação ou tese condicionada a correção significativa, o discente terá 

um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entregar, após da data da defesa da dissertação ou tese, na 

Secretaria do Programa, os exemplares impressos e a cópia digital do trabalho. 

§ 1º - O orientador é o responsável pela verificação da incorporação, pelo discente, das correções 

determinadas pela Banca Examinadora na versão final da dissertação ou tese, em caso de aprovação com 

esta condição.  

Art. 56 – A dissertação ou tese deverão ser apresentadas de acordo com as normas para Apresentação de 

Documentos Científicos publicados pela Editora da UFPR (baseado em documento da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) ou outro documento aprovado pelo Colegiado do Programa.  

Art. 57 – A defesa poderá ser realizada à distância, por meio de web-conferência ou vídeo-conferência por 

parte de uma examinador externo, no caso do mestrado, e de até 2 (dois) examinadores, no caso do 

doutorado.  

SEÇÃO XI 

Da Banca Examinadora 

Art. 58 - 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.  

§ 2º – Pelo menos 01 (um) dos integrantes da Banca Examinadora para mestrado deverá ser 

estranho ao quadro docente do Programa.   

§ 3º - Pelo menos 02 (dois) integrantes da banca examinadora para doutorado deverão ser 

estranhos ao quadro docente do Programa, sendo pelo menos um deles estranho à UFPR.  

§ 4 – Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os docentes aposentados pela UFPR, os quais 

atuaram no Programa, serão considerados do quadro docente do Programa na condição de professores 

ativos, salvo se os mesmos estiverem formalmente vinculados à 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 membro designado pelo Colegiado do Programa. 
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Art. 59- 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.  

Parágrafo único – A ata da sessão pública da defesa de dissertação ou tese indicará a condição de 

aprovado, reprovado, sem menção a nota ou conceito ou aprovada condicionada a correção da dissertação 

ou tese. 

SEÇÃO XII 

Da Concessão de Bolsas 

Art. 60 - Para concessão de bolsa de estudo será exigido o cumprimento dos requisitos das agências 

financiadoras e da comissão de bolsas do Programa de Pós-graduação em Entomologia. 

Art. 61 - Para os pedidos de renovação da bolsa, além dos documentos exigidos pelas agências 

financiadoras, o aluno deverá apresentar:  

a) relatório de suas atividades do ano anterior; 

b) projeto de pesquisa atualizado, se necessário;  

Art. 62 - A reprovação em qualquer disciplina, por conceito ou frequência insuficiente, poderá determinar o 

cancelamento da bolsa a critério do Colegiado ou agência de fomento.  

Art. 63 – 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 de Pós-
graduação. 
 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Art. 64 - Para obtenção do grau de mestre em Ciências Biológicas, na área de Entomologia, o aluno deverá 

ter cumprido, no prazo mínimo de 12 (doze) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as seguintes 

exigências:  

a) obtenção de no mínimo 24 créditos em disciplinas;  

b) comprovação de ter submetido pelo menos um artigo para publicação em revista científica 

indexada com corpo editorial, classificada no Qualis – CAPES, na área Biodiversidade, em um dos estratos 

(A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5), relativo ao período do mestrado, até o momento da solicitação dos 

procedimentos da defesa da dissertação. 

c) aprovação no exame de suficiência em língua estrangeira moderna; 

d) ser aprovado pela maioria dos membros da Comissão Examinadora, através de defesa pública da 

dissertação; 

e) no caso de aluno de língua não-portuguesa, deverá demonstrar proficiência em língua 

portuguesa mediante aprovação em teste oficialmente reconhecido pelo MEC (Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CelpeBras.).  
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Art. 65 - Para a obtenção do grau de doutor, o aluno deverá ter cumprido no mínimo 24 (vinte e quatro) 

meses e prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, e as seguintes exigências:  

a) obtenção de no mínimo 36 créditos;  

b) ser aprovado pela maioria dos membros da Comissão Examinadora, através de defesa pública da 

tese;  

c) comprovação de um artigo aceito para publicação e um submetido para publicação em revista 

científica indexada com corpo editorial, classificada no Qualis – CAPES, na área Biodiversidade, em um dos 

estratos (A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5) relativo ao período do doutorado, até o momento da solicitação dos 

procedimentos da defesa da tese. 

d) aprovação em exame de qualificação; 

e) aprovação do exame de suficiência em língua estrangeira moderna, com exceção do inglês.  

f) no caso de aluno de língua não-portuguesa, deverá demonstrar proficiência em língua 

portuguesa mediante aprovação em teste oficialmente reconhecido pelo MEC (Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CelpeBras.).  

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 66 - À Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação compete fiscalizar o funcionamento do Programa, 

propondo ao Conselho de Ensino e Pesquisa e ao Conselho Universitário as medidas necessárias.  

Art. 67 - Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela Resolução CEPE 65/09 de 30 de 

outubro de 2010, pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, ouvido o Colegiado do Programa.   

Art. 68 - Das decisões do Colegiado do Programa caberá recurso ao Conselho Setorial do Setor de Ciências 

Biológicas e deste ao Conselho de Ensino e Pesquisa.   

Art. 69 - O presente Regimento foi elaborado com base na Resolução 65/09-CEPE de 30 de outubro de 

2010, revogadas as resoluções nº 62/03, 82/03, 07/04, 08/04, 31/04, 64/04, 38/05 e 96/06 CEPE e demais 

disposições em contrário. 

 


