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PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS (PGSISCO) – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS COSTEIROS E 
OCEÂNICOS, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Geral da Universidade 
Federal do Paraná, resolve:  

Aprovar as normas complementares à 
Resolução 32/17-CEPE, do Programa de Pós-
graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos 
em nível de Mestrado Acadêmico e Doutorado 
na área de concentração de Dinâmica dos 
Ecossistemas Oceânicos e Costeiros.  

 
CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 
Artigo 1º O Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos, com área 

de concentração em Dinâmica dos Ecossistemas Oceânicos e Costeiros, 
estabelecido no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, 
tem por objetivo ampliar e aprofundar conhecimentos na área de 
Oceanografia e Gestão Costeira, desenvolvendo a criatividade nas áreas 
científica e tecnológica e visando, com excelência, conduzir profissionais à 
obtenção do grau acadêmico de Mestre ou Doutor em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos, qualificando-os para o exercício de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão e para as demais atividades do mercado de trabalho. 

Artigo 2º A Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos possui três linhas de 
pesquisa, (i) Biologia e Ecologia de Sistemas Costeiros e Oceânicos; (ii) 
Processos naturais e antrópicos em Sistemas Costeiros e Oceânicos; e (iii) 
Gestão e Conservação da Zona Costeira e Oceânica.  

Artigo 3º Para fins formais de identificação, o acrônimo do curso deverá ser utilizado na 
forma feminina, ou seja, a PGSISCO, entendendo-se “a Pós-graduação em 
Sistemas Costeiros e Oceânicos”. 

CAPITULO II 

DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

Artigo 4º A Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos será gerenciada pelo 
Coordenador, sob supervisão didática e administrativa do Colegiado de pós-
graduação.  

SEÇÃO I 

DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

Artigo 5º Compõem o Colegiado: 

a) Coordenador(a), que o preside; 
b) Vice-coordenador(a); 
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c) Pelo menos 1 (um) representante de cada linha de pesquisa listada no Art. 
2, escolhidos pelos docentes permanentes do Programa;  

d) Representantes discentes, em número equivalente a 1/5 (um quinto) do total 
dos membros do Colegiado, desprezada a fração, eleitos pelos alunos 
regularmente matriculados no Programa. 

Artigo 6º A eleição das representações será convocada pelo coordenador e seguirá os 
ritos constantes na Resolução 32/17-CEPE, Art. 5°. 

Parágrafo único. Poderá perder o mandato o representante que deixar de 
comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, sem 
justificativa formal apresentada por escrito ao Colegiado. 

Artigo 7º O Colegiado do programa se reunirá ordinariamente pelo menos 2 (duas) 
vezes por semestre ou extraordinariamente por 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. 

§1º A reunião do Colegiado só deliberará com a presença de quórum mínimo 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros. 

§2º As decisões se farão por maioria simples, observado o quórum 
correspondente, tendo direito a voto, o coordenador, o vice-coordenador, cada 
um dos representantes das linhas de pesquisa do programa e o representante 
discente.  

§ 3º Ao menos uma vez por ano a reunião do Colegiado ocorrerá na forma 
de reunião plenária, com a convocação de todos os membros credenciados do 
corpo docente e discente da PGSISCO. 

Artigo 8º Compete ao Colegiado de Pós-graduação, em complemento às demais 
atribuições constantes na Resolução 32/17-CEPE, Art. 7:  

a) organizar o Programa de Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos 
e supervisionar os trabalhos referentes ao seu desenvolvimento;  

b) definir os critérios para ingresso e permanência dos docentes participantes 
do corpo de orientadores;  

c) deliberar sobre ingresso e desligamento de docentes no programa;  

d) estabelecer e cumprir os critérios de representatividade das linhas de 
pesquisa no Colegiado, bem como avaliar os docentes componentes das 
linhas, de modo a manter os indicadores globais em padrão exigido pela 
CAPES;  

e) decidir sobre a passagem de aluno de Mestrado diretamente para 
Doutorado, respeitando os critérios de elegibilidade para tese de Doutorado, 
com base no parecer de uma comissão indicada pelo Colegiado.  

f) definir as comissões examinadoras perante as quais os alunos prestarão 
exames diversos (qualificação, admissão, seleção de bolsas, etc.); 
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g) avaliar e tomar decisões acadêmicas nos casos de conflitos entre 
orientadores e orientandos, pedidos de declinação de orientação ou 
substituição do orientador. O colegiado a qualquer momento poderá delegar 
a função ao Comitê de Ética do Centro de Estudos do Mar.  

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

i) tratar situações acadêmicas relativas ao programa, não previstas 
explicitamente por este regimento. 

SEÇÃO II 

DO COORDENADOR E VICE-COORDENADOR 

Artigo 9º O coordenador e o vice-coordenador do programa serão escolhidos pelos 
docentes, discentes e servidores técnico-administrativos do programa em 
eleição convocada pelo coordenador, com aval do Colegiado, seguindo as 
regras estabelecidas na Resolução 32/17-CEPE, Art. 8. 

Artigo 10º Compete ao coordenador do Programa, em complemento às demais 
atribuições constantes na Resolução 32/17-CEPE, Art. 9:  

a) coordenar a execução programática do programa, adotando as medidas 
necessárias ao seu desenvolvimento; 

b) zelar pelos interesses do programa junto aos órgãos superiores e setoriais e 
empenhar-se na obtenção dos recursos necessários para estruturação e 
manutenção de qualidade; 

c) comparecer às reuniões da Pró-Reitora de Pós-Graduação e com esta 
colaborar na supervisão dos programas de pós-graduação. 

SEÇÃO III 

DA SECRETARIA 

Artigo 11º A Secretaria de programa será de responsabilidade de um servidor técnico-
administrativo, cujas incumbências serão definidas e normatizadas pelo 
Colegiado do Programa. 

Parágrafo único. A Secretaria do Programa poderá ser agrupada 
administrativamente e dividir espaço comum com outras secretarias do Centro 
de Estudos do Mar, desde que haja concordância do Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

SEÇÃO I 

DO CURRÍCULO E DAS DISCIPLINAS 
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Artigo 12º O currículo do programa é composto de disciplinas obrigatórias e optativas, 
caracterizadas por código, denominação, carga horária, valor em créditos, 
periodicidade, ementa e corpo docente. 

Artigo 13º O currículo do programa, inicialmente aprovado pelo CEPE na forma de 
resoluções, poderá ser aperfeiçoado através de duas modalidades de 
alterações curriculares, seguindo as regras estabelecidas na Resolução 32/17-
CEPE, Art. 20. 

Parágrafo único. A reformulação ou ajuste curricular, uma vez aprovada em 
última instância, entrará em vigor no período seguinte ao de sua aprovação. 

Artigo 14º Os conteúdos curriculares serão agrupados em disciplinas e ministrados sob 
forma de preleções, seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos e 
outros procedimentos didáticos. 

Artigo 15º O currículo deverá totalizar no mínimo 29 (vinte e nove) créditos em disciplinas 
para o mestrado e no mínimo 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas para o 
doutorado.  

Artigo 16º Em casos especiais e a critério do Colegiado, durante a realização do mestrado 
será permitida a mudança de nível para doutorado, de acordo com as normas 
vigentes da CAPES, com o aproveitamento dos créditos já obtidos. 

Artigo 17º Nos pedidos de equivalência ou convalidação de disciplinas, a critério do 
Colegiado do Programa, poderão ser aceitos créditos obtidos em outros 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu integrantes do sistema nacional de 
Pós-Graduação, desta ou de outra instituição, desde que compatíveis com o 
plano de estudo do aluno e atendam os critérios definidos na Resolução 32/17-
CEPE, Art. 18. 

Parágrafo único. Os créditos obtidos em Programas de Mestrado de áreas 
correlatas poderão ser validados para o Doutorado a critério do Colegiado, 
substituindo as disciplinas obrigatórias e/ou optativas, desde que não tenham 
sido utilizados para creditamento no outro curso. 

Artigo 18º O Colegiado poderá atribuir créditos a estudos e/ou atividades não previstos 
na estrutura curricular, realizadas no máximo até 5 (cinco) anos antes do 
ingresso no programa na UFPR. 

§1º Nos casos de mestrado-sanduíche ou doutorado-sanduíche, caberá ao 
Colegiado do Programa convalidar as disciplinas cursadas em outra instituição 
e determinar os ajustes de créditos necessários. 

§2º O aluno de doutorado poderá solicitar até 4 (quatro) créditos optativos de 
acordo com a produção técnico-científica consolidada ao longo do curso, 
diretamente associada ou não a seu tema de tese, ficando a critério do 
Colegiado estabelecer o número de créditos compatível com a produção 
apresentada pelo doutorando. 
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§3º A produção técnico-científica utilizada para creditamento não poderá 
integrar a tese do aluno de doutorado. 

Artigo 19º Para a obtenção do título de Mestre exige-se aproveitamento satisfatório na 
avaliação do projeto de mestrado e do relatório anual de atividades 
apresentados na Semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas Costeiros e Oceânicos. 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.  

Artigo 20º Para a obtenção do título de Doutor exige-se aproveitamento satisfatório na 
avaliação do projeto de doutorado, do relatório de consolidação bibliográfica 
do estado da arte e dos relatórios de atividades apresentados na Semana 
Acadêmica da do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos e 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. 

Parágrafo único - O exame de qualificação será regulamentado de acordo com 
as normas estabelecidas pelo Colegiado do curso estabelecidas nos artigos 59 
a 62 deste regimento. 

SEÇÃO II 

DA PRÁTICA DE DOCÊNCIA 

Artigo 21º A Prática de Docência é parte integrante da formação do pós-graduando 
objetivando a preparação e prática para a docência. Constitui disciplina do 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos e envolve 
atividades tais como pesquisar e prepar o conteúdo de aulas, elaborar planos 
de aula, ministrar aulas teóricas e práticas, aplicar métodos e técnicas de 
ensino, avaliar conteúdos programáticos, entre outras atividades propostas 
pelo docente responsável pela disciplina de atuação do pós-graduando.  

§1º A Prática de Docência é atividade didática de natureza obrigatória para 
todos os discentes e seguirá as normas do formulário da prática de docência 
disponível no site da PGSISCO. 

§2º A realização da Prática de Docência deverá ocorrer em no máximo 1 (um) 
semestre para o mestrado e 2 (dois) semestres para o doutorado. 

§3º As atividades da Prática de Docência deverão ser compatíveis com uma 
das 3 (três) linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Sistemas 
Costeiros e Oceânicos, realizada pelo pós-graduando. 

§4º O discente que apresente experiência comprovada de docência no ensino 
superior ficará dispensado da prática de docência, a critério do orientador e 
mediante anuência do Colegiado, o qual que fixará critérios próprios para essa 
finalidade. 
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§5º A prática de docência deverá ser realizada nos cursos de graduação do 
Centro de Estudos Mar (CEM/UFPR), sede da PGSISCO. 

 

SEÇÃO III 

DO CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES 

Artigo 22º O credenciamento e o recredenciamento de professores do Programa de Pós-
Graduação em Sistema Costeiros e Oceânicos deverão ser aprovados, de 
acordo com critérios mínimos de produtividade determinados pelo Colegiado 
de curso em edital específico, em consonância com as indicações dos 
documentos das áreas de conhecimento da CAPES a que se vincula o Programa 
de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos. 

Artigo 23º A critério do Colegiado do programa, as exigências de credenciamento e 
recredenciamento poderão ser readequadas para casos excepcionais (ex. 
pontuação elevada em determinado subitem em detrimento de outro subitem, 
produtividade em pesquisa do CNPq durante o interstício, etc.), conforme as 
necessidades operacionais e administrativas que visem um desempenho 
compatível com o nível de excelência do programa. 

Artigo 24º O orientador que não cumprir com seus compromissos junto ao programa, 
inclusive com a entrega de informações para relatório anual da CAPES, 
atualização do currículo Lattes na data prevista e responsabilidade em 
disciplinas, poderá ter seu descredenciamento, sem prejuízo dos alunos a ele 
vinculados. 

Artigo 25º O credenciamento de docentes externos à Universidade Federal do Paraná não 
implicará vínculo empregatício ou de qualquer natureza, nem acarretará 
qualquer responsabilidade por parte da Instituição. 

SEÇÃO IV 

DAS VAGAS DISCENTES 

Artigo 26º O número de vagas do curso será fixado anualmente pelo Colegiado do 
programa, em função dos seguintes fatores: 

a) número e categoria de professores orientadores disponíveis nas linhas de 
pesquisa, observada a relação orientador/orientando recomendada pela 
respectiva área da CAPES; 

b) relação entre número de orientadores por linhas de pesquisa do programa; 

c) espaço físico e infraestrutura de pesquisa. 

Artigo 27º As vagas ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos serão divulgadas em edital elaborado pela coordenação do curso, 
com aval do Colegiado. Nele constarão os prazos, os requisitos para inscrição, 
as datas dos exames de seleção e outras informações consideradas relevantes. 

§1º Em caso de vagas remanescentes no período, poderá ser feita nova seleção 
em prazos também definidos pelo Colegiado do programa. 
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§2º Os professores orientadores pertencentes ao quadro permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos poderão ter 
até 8 (oito) orientados simultaneamente. Os demais professores poderão ter 
até 1 (um) orientado. Parágrafo único. Excepcionalmente o Colegiado poderá 
autorizar número maior de vagas por professor orientador. 

SEÇÃO V 

DA SELEÇÃO E ADMISSÃO 

Artigo 28º Para admissão no Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos, o candidato deverá satisfazer as exigências determinadas nos 
editais de seleção discente.  

SEÇÃO VI 

DA MATRÍCULA E INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS E DA 

MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA 

Artigo 29º O candidato aprovado no processo de seleção deverá requerer sua matrícula 
no Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos por meio 
da plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR, nos prazos 
fixados pelo Colegiado de curso. 

Parágrafo único. Por ocasião da matrícula inicial no Programa, o candidato 
aprovado no processo seletivo deverá apresentar documento comprobatório 
de conclusão de curso de graduação, sem prejuízo de outros documentos 
exigidos pelo Programa. 

Artigo 30º  O aluno matriculado deverá requerer matrícula em disciplinas de acordo com 
os requisitos da linha de pesquisa que está vinculado e com o aval de seu 
orientador ou comissão de orientação. 

Artigo 31º O aluno poderá solicitar ao Colegiado o cancelamento de sua inscrição em 
uma ou mais disciplinas durante a primeira metade de sua programação, 
apresentando justificativa e concordância do professor orientador, e anuência 
do Colegiado. 

Parágrafo único. O pedido de cancelamento de matrícula em disciplina é de 
responsabilidade do discente e será efetuado na plataforma de gestão 
acadêmica da pós-graduação da UFPR e da PRPPG. 

Artigo 32º O aluno que estiver impedido de prosseguir seus estudos em casos 
excepcionais (doença, gestação, maternidade, motivos pessoais, etc), poderá 
requerer ao Colegiado até 2 (dois) trancamentos de matrícula, devidamente 
justificados, com a concordância do orientador. Este corresponde à plena 
cessação das atividades escolares, incluindo o pagamento de bolsas e demais 
auxílios, e, somados os dois afastamentos, não poderá exceder 180 dias 
corridos para o Mestrado e 360 dias corridos para o Doutorado. 

§ 1º O aluno só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após ter 
concluído, com aprovação, 40% (quarenta por cento) dos créditos em 
disciplinas necessários para a integralização do curso. 
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§ 2º Em hipótese alguma o trancamento terá por objetivo a prorrogação do 
prazo de conclusão do curso. 

§ 3º O aluno que solicitar o trancamento terá a bolsa suspensa durante o 
período em que estiver afastado das atividades do curso. Ao retornar, poderá 
reaver a bolsa de estudos desde que haja disponibilidade dentro do programa, 
se enquadrando na lista de prioridades definida pela Comissão de bolsas. 

§ 4º Gestantes podem requerer afastamento das atividades acadêmicas com 
manutenção da bolsa pelo período máximo de 4 (quatro) meses. Este 
afastamento deverá ser formalmente comunicado à CAPES, acompanhado da 
confirmação pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, coordenação do 
curso ou orientador, conforme o caso, especificando as datas de início e 
término do efetivo, além de documentos comprobatórios da gestação e 
nascimento. 

Artigo 33º Poderão ser aceitas inscrições de alunos oriundos de outros Programas de Pós-
Graduação em disciplinas a PGSISCO, a critério do Colegiado da PGSISCO, 
desde que haja vaga na disciplina e anuência do responsável ministrante. Os 
pós-graduandos de cursos externos ficarão submetidos ao mesmo processo de 
avaliação dos alunos regulares. 

SEÇÃO VII 

DO PROFESSOR ORIENTADOR E COMITÊ DE ORIENTAÇÃO 

Artigo 34º O discente deverá ter a supervisão de um professor orientador ou, a critério do 
Colegiado, de um comitê de orientação, com um ou mais coorientadores, com 
as devidas justificativas técnico-científicas e acadêmicas.  

Artigo 35º Os orientadores e coorientadores deverão ser portadores do grau de doutor 
ou equivalente, e suas indicações deverão ser aprovadas pelo Colegiado. 

§1º O(s) nome(s) do(s) coorientador(es) deve(m) ser indicado(s) formalmente 
pelo orientador ao Colegiado por meio de ofício, acompanhado do currículo 
do coorientador e ciência do coorientador e do orientado. A atividade de 
coorientação será reconhecida e até sugerida pelo Colegiado, desde que 
justificada a necessidade do mesmo para o desenvolvimento do projeto. 

§2º A aceitação de um docente como coorientador ou participante de comitê 
de orientação não significa sua automática inclusão no quadro de docentes 
permanentes e colaboradores da PGSISCO, com direito a vagas. 

Artigo 36º Compete ao professor orientador, ao coorientador e ao comitê de orientação, 
em relação ao discente seguir as diretrizes estabelecidas na Resolução 32/17-
CEPE, Art. 31. 

SEÇÃO VIII 

DO APROVEITAMENTO E PRAZOS 

Artigo 37º O aproveitamento dos alunos nas disciplinas poderá ser avaliado por meio de 
provas, exames, trabalhos, relatórios e projetos, bem como pela participação 
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e 
interesse demonstrado pelo aluno e seguirá as normas estabelecidas na 
Resolução 32/17 – CEPE. 

Artigo 38º O prazo máximo de duração do curso de mestrado não deverá exceder a 24 
(vinte e quatro) meses, incluídas a elaboração e defesa de dissertação. 

§1º O prazo no mestrado poderá ser prorrogado, a critério do Colegiado do 
programa, à vista da justificativa apresentada pelo aluno e encaminhada pelo 
orientador e, se for o caso, coorientador. 

§2º Os pedidos de prorrogação de prazo para o mestrado deverão ser 
encaminhados ao colegiado até no máximo 3 (três) meses antes do prazo 
máximo da defesa de dissertação. Excetuando em caso de doenças justificadas 
e comprovadas por documento médico da UFPR. 

Artigo 39º O prazo máximo de duração do curso de doutorado não deverá exceder a 48 
(quarenta e oito) meses, incluídas a elaboração e defesa de tese. 

§1º O prazo do doutorado poderá ser prorrogado, a critério do Colegiado do 
programa, à vista da justificativa apresentada pelo aluno e encaminhada pelo 
orientador e, se for o caso, coorientador. 

§2º Os pedidos de prorrogação de prazo para no doutorado deverão ser 
encaminhados ao colegiado até no máximo 4 (quatro) meses antes do prazo 
máximo da defesa de tese. Excetuando em caso de doenças justificadas e 
comprovadas por documento médico da UFPR. 

Artigo 40º Os desligamentos serão avaliados pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos após esgotadas as 
possibilidades de superação dos problemas enfrentados no desenvolvimento 
dos projetos e/ou na relação orientando/orientador. 

Parágrafo único. A decisão do desligamento deverá ser comunicada 
formalmente ao estudante e ao orientador. 

Artigo 41º 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. 

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

SEÇÃO IX 

DO PROJETO, DISSERTAÇÃO E TESE 

Artigo 42º O projeto de dissertação ou tese deverá ser apresentado pelo aluno durante a 
Semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos que ocorrerá até 6 (seis) meses após a data da matrícula. O projeto 
de dissertação ou tese, uma vez aprovado, deverá ser homologado pelo 
Colegiado do Programa.  
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Artigo 43º As 
dissertações e as teses devem ser redigidas em português com título e resumo, 
necessariamente, também em inglês. Serão igualmente aceitas dissertações e 
teses redigidas em inglês. Neste caso, deverão incluir substancial resumo em 
língua vernácula, que evidencie os objetivos da obra, os métodos utilizados no 
seu desenvolvimento, os resultados, discussão e conclusões obtidas, 
destacando o que é apresentado em cada capítulo redigido.  

Artigo 44º Concluída a dissertação ou tese, o professor-orientador ou o comitê de 
orientação deverá encaminhar ao Colegiado a primeira versão finalizada do 
estudo, requerer a definição de data para a defesa e indicar a composição de 
uma banca examinadora. 

§1º O orientador deverá sugerir ao Colegiado, com antecedência de 60 
(sessenta) dias do término do seu prazo para conclusão do curso, os nomes 
dos integrantes da banca examinadora. 

§2º O discente, com autorização do orientador, deverá requerer a definição 
de data para a defesa e entregar a versão digital (em formato PDF) da 
dissertação ou tese, com antecedência de 30 (trinta) dias do término do seu 
prazo para conclusão do curso. 

§3º A dissertação ou tese deverá ser apresentada na forma de artigos 
científicos, normatizados segundo as instruções das revistas-alvo, que deverão 
ser indicadas no início dos capítulos. Estes artigos poderão estar publicados, 
submetidos ou em fase de finalização. O documento escrito deverá demonstrar 
a coesão e coerência da dissertação ou tese como um todo, incluindo por um 
prefácio, a introdução geral e considerações finais.  

Artigo 45º A dissertação ou tese deverá ser defendida pelo candidato na data, horário e 
local determinados pelo Colegiado, sob pena de desligamento se o prazo não 
for cumprido injustificadamente. 

Parágrafo único. A sessão pública de defesa de dissertação ou tese consistirá 
em uma apresentação oral do trabalho pelo candidato de até 40 (quarenta) 
minutos, seguida de arguição pela banca examinadora pelo período de até 60 
(sessenta) minutos por examinador. 

Artigo 46º Os membros das bancas examinadoras deverão receber um exemplar do 
documento final da tese ou dissertação nos prazos definidos por normas 
internas, sendo facultado ao examinador a preferência pela versão impressa 
ou digital, que ficará ao encargo do discente para envio/entrega. 

Parágrafo único. A versão enviada pelo discente deverá ter anuência formal do 
orientador e/ou comitê de orientação. 

Artigo 47º A contar da aprovação da dissertação ou tese pela banca examinadora, o 
aluno terá um prazo de 60 (sessenta) dias para entregar na secretaria do 
programa a versão final corrigida do trabalho conforme orientação da banca 
examinadora, seguindo as orientações dispostas na Resolução 32/17 – CEPE, 
Art. 45. 
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§1º O orientador é o responsável pela verificação da incorporação, pelo aluno, 
das correções determinadas pela banca examinadora na versão final da 
dissertação ou tese. 
§2º A critério dos membros da banca examinadora, a versão corrigida da 
dissertação ou tese poderá ser reencaminhada para confirmação de que as 
mudanças consideradas obrigatórias foram efetuadas. 
§3º O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa 
sem efeito, implicando a perda do direito ao diploma pretendido. 

Artigo 48º O ex-professor orientador ou o seu ex-orientando poderão publicar os dados 
resultantes de projetos desenvolvidos no programa, em artigo com os nomes 
de ambos, caso um destes não empreenda os esforços necessários para fazê-
lo no prazo máximo de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. Os artigos que vierem a ser publicados com os dados da 
dissertação ou tese deverão obrigatoriamente fazer referência a PGSISCO e 
aos órgãos e entidades financiadoras do projeto e das bolsas, assim como 
devem ser enviados/comunicados à coordenação da PGSISCO após 
publicado. 

SEÇÃO X 

DA BANCA EXAMINADORA 

Artigo 49º A composição da banca examinadora de mestrado e de doutorado seguirá as 
normas estabelecidas na Resolução 32/17-CEPE, Art. 41.  

Artigo 50º Os examinadores avaliarão a dissertação ou 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 ou reprovado, sem menção a nota ou conceito. 

§2º O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca 
examinadora, sem direito a julgamento. 

§3º Em caso de discordância entre os avaliadores prevalecerá a avaliação do 
membro externo ao programa nos casos de defesa de dissertação e do 
membro externo à UFPR nos casos de defesa de tese. 

SEÇÃO XI 

DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

Artigo 51º A Comissão de bolsas será formada por 1 (um) docente de cada linha de 
pesquisa do programa e 1 (um) representante discente, de acordo com as 
orientações das agências financiadoras. 

§1º Para concessão de bolsa de estudo a alunos do programa será exigido o 
cumprimento dos requisitos das agências financiadoras. 

§2º Os critérios de concessão e cancelamento de bolsas serão definidos por 
Normativas específicas da Comissão de bolsas da PGSISCO. 
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SEÇÃO XII 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Artigo 52º A aplicação dos recursos destinados ao programa será definida pelo 
Colegiado ou por comissão por este indicada, da qual participarão 
representantes das diferentes linhas de pesquisa do programa e dos discentes.  

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

§2º A estratégia de aplicação dos recursos deverá ser divulgada pela 
coordenação da PGSISCO à todos os professores credenciados no programa. 

Artigo 53º Ao coordenador caberá apresentar as necessidades de recursos financeiros do 
programa. 

Artigo 54º As reivindicações de recursos por parte de professores e alunos deverão ser 
feitas por escrito, devidamente instruídas com orçamento, e encaminhadas ao 
Colegiado. 

§1º Os pedidos priorizados serão definidos pelo Colegiado, ou pela comissão 
a que se refere o caput do Art. 54, que dará ciência e justificativa de suas 
decisões a todos os solicitantes. 

§2º A aplicação dos recursos destinados ao programa será definida pelo 
Colegiado, que deverá aprovar e homologar a prestação de contas e 
encaminhar seus relatórios financeiros à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação. 

SEÇÃO XIII 

SEMANA ACADÊMICA E EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

Artigo 55º A Semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros 
e Oceânicos, realizada anualmente, tem por objetivo a e a avaliação do projeto 
e de relatórios de atividades anuais dos discentes matriculados no Mestrado 
Acadêmico e Doutorado. 

§1º Os critérios de avaliação da Semana Acadêmica serão regulamentados, 
de acordo com normas específicas estabelecidas em cada caso pelo 
Colegiado. 

§2º As normas e critérios de avaliação da Semana Acadêmica serão fornecidas 
pela coordenação e estarão disponíveis na página eletrônica do programa. 

Artigo 56º O resultado da Semana Acadêmica deverá ser homologado pelo Colegiado.  

§1º Se reprovado, o aluno deverá reapresentar seu trabalho (projeto ou 
relatório) em um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da 
homologação do resultado da Semana Acadêmica.  

§2º A banca de reavaliação do trabalho (projeto ou relatório) será indicada 
pelo Colegiado 
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§3º Caso o aluno tenha seu trabalho (projeto ou relatório) reprovado pela 
segunda vez, o aluno estará automaticamente desligado do curso. 

§4º A entrega fora do prazo e/ou sua falta sem justificativa plausível implicará 
o cancelamento imediato da matrícula do aluno no programa. 

Artigo 57º Não é exigido exame de qualificação para alunos inscritos no mestrado. 
Artigo 58º O exame de qualificação, obrigatório para alunos do doutorado, representa 

uma etapa da fase final de avaliação da capacidade intelectual do candidato 
ao título de doutor. O candidato deverá evidenciar, durante apresentação da 
qualificação e arguição, 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 entre o 30o (trigésimo) e o 
42º (quadragésimo segundo) mês a contar desde o ingresso do discente no 
programa. 

§2º O exame de qualificação será realizado por meio de solicitação do 
orientador por escrito ao Colegiado.  

§3º A marcação do exame de qualificação poderá ser solicitada apenas após 
o aluno ter concluído 80% (oitenta por cento) dos créditos necessários para 
titulação e submetido 1 (um) trabalho técnico-científico para publicação em 
revista indexada Qualis CAPES (http://qualis.capes.gov.br/webqualis) 
diretamente relacionado à tese. 

Artigo 59º O exame de qualificação está sujeito aos seguintes termos: 

a) o exame deverá constar de entrega de documento escrito, na forma de 
pré-tese, com 1 (um) ou mais artigos técnico-científicos, com apresentação oral 
do tema e arguição por parte da banca examinadora, com conteúdo 
correspondente à linha de pesquisa em que se enquadra o projeto de tese do 
candidato; 
b) o documento referido no item anterior deverá ser entregue à banca 
examinadora em prazo mínimo de 30 (trinta) dias anterior à data de 
apresentação e arguição, excluído casos nos quais a banca aceite prazos mais 
curtos; 
c) o exame de qualificação ocorrerá em sessão pública com a 
apresentação oral do trabalho pelo aluno, com duração entre 30 (trinta) e 40 
(quarenta) minutos, seguida da arguição pela banca examinadora reservados 
até 30 (trinta) minutos por examinador; 
d) a banca examinadora do exame de qualificação será composta por, no 
mínimo, 3 (três) integrantes: 2 (dois) examinadores e o orientador; todos com 
titulação mínima de Doutor. 
e) em caso de ausência do titular, uma nova data poderá ser agendada 
desde que não ultrapasse o prazo regimental. 
f) a avaliação da banca examinadora definirá se o candidato estará apto 
a defender a tese de doutorado. 

Artigo 60º O resultado do exame de qualificação deverá ser homologado pelo Colegiado.  

http://qualis.capes.gov.br/webqualis
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§1º Em caso de reprovação, a comissão examinadora deverá elaborar parecer 
detalhado sobre a avaliação do candidato, para apreciação do Colegiado do 
curso. 

§2º O candidato reprovado no exame de qualificação poderá prestá-lo 
novamente, apenas 1 (uma) vez, após o prazo mínimo de 30 (trinta) dias e 
máximo de 60 (sessenta) dias.  

§3º Caso o candidato seja reprovado pela 2ª (segunda) vez no exame de 
qualificação o mesmo será considerado inapto para a defesa e estará 
automaticamente desligado do programa. 

 

 

CAPITULO IV 

DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Artigo 61º Os títulos outorgados serão os seguintes:  

§1º Mestre em Sistemas Costeiros e Oceânicos na área de Oceanografia, para 
aqueles ingressantes no nível de Mestrado. 

§2º Doutor em Sistemas Costeiros e Oceânicos na área de Oceanografia, para 
aqueles ingressantes no nível de Doutorado. 

Artigo 62º Para obtenção do grau de Mestre, o aluno deverá ter cumprido, nos prazos 
estabelecidos pelo programa e na Resolução 32/17-CEPE, Art. 49, as seguintes 
exigências: 

a) o cumprimento integral dos créditos em disciplinas;  

b) aprovação de sua dissertação e entrega da versão definitiva após a defesa; 

 

c) comprovação de ter submetido pelo menos 1 (um) artigo para publicação 
em revista técnico-científica com corpo editorial, com aprovação do seu 
orientador, relativo às suas atividades no curso ou da dissertação, no prazo 
máximo de 5 (cinco) anos, sob pena de perda da titulação pretendida; 

Artigo 63º Para obtenção do grau de doutor, o aluno deverá ter cumprido, nos prazos 
estabelecidos pelo programa, as seguintes exigências: 

a) o cumprimento integral dos créditos em disciplinas; 
b) aprovação no exame de qualificação;  
c) aprovação de sua tese e entrega da versão definitiva após a defesa; 
d) comprovação de aceite para publicação de pelo menos 1 (um) artigo 
em revista técnico-científica com corpo editorial, com aprovação do seu 
orientador, relativo às suas atividades no curso ou de tese, no prazo máximo 
de 5 (cinco) anos, sob pena de perda da titulação pretendida; 

Artigo 64º Para a expedição de diploma de mestre ou doutor, após cumpridas as 
exigências regimentais, a secretaria do programa remeterá solicitação via 
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plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR, dos documentos 
definidos em Portaria específica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
da UFPR. 

CAPÍTULO V 

DO ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CURSOS 

Artigo 65º O Colegiado do Programa, através do Coordenador, deverá manter o 
regimento e a grade curricular atualizados junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação da UFPR, juntamente com quaisquer relatórios na forma 
exigida pela CAPES. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 66º Das decisões do Colegiado do programa caberá recurso, sendo os casos 
omissos resolvidos pela PRPPG. 

Artigo 67º Estas Normas Complementares entrarão em vigor na data de sua publicação 
e se aplicam a todos os professores orientadores e discentes matriculados na 
Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos. 

 

Pontal do Paraná, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

 


