
NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU EM CIÊNCIA ANIMAL 

Complementar a Resolução 32/17 - CEPE 

CAPÍTULO I 

Da Constituição e Objetivos 

Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, hora denominado 

PPGCA, é um programa Stricto sensu, que tem por objetivos ampliar e aprofundar 

a formação adquirida na graduação, qualificando pessoal de alto nível para o 

exercício de atividades voltadas ao ensino, à pesquisa e a outras práticas 

profissionais, conduzindo à obtenção de grau acadêmico de mestre ou doutor. 

Art. 2º - O PPGCA compreende o nível de mestrado e doutorado acadêmico e 

tem o seu currículo organizado de forma a atender o perfil do egresso definido 

nos documentos de aprovação, reconhecimento e funcionamento. 

CAPÍTULO II 

Da Coordenação e Administração do PPGCA 

Art. 3º - As coordenações didática e administrativa do PPGCA compreendem o 

seu colegiado, seu coordenador e vice-coordenador. 

SEÇÃO I 

Do Colegiado do PPGCA 

Art. 4º - O colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e 

administrativa do Programa e sua constituição contemplará a diversidade de 

atuação do corpo docente e discente pertencente ao mesmo. Sua composição 

terá a participação de, no mínimo:  



a) coordenador, que é seu presidente; 

b) vice-coordenador; 

c) pelo menos um representante docente permanente a cada linha de pesquisa, o 

qual será eleito pelos docentes permanentes do Programa; 

d) representante(s) discente(s), em número equivalente a 1/5 (um quinto) do total 

dos membros do colegiado, desprezada a fração, eleito(s) pelos discentes 

matriculados no Programa. 

Art. 5º - A eleição dos representantes será convocada pelo coordenador e 

realizada em até 30 dias antes do término do mandato dos membros em 

exercício. 

§ 1º - Os docentes que integram o colegiado terão mandado de 2 (dois) anos, 

podendo ser reconduzidos. 

§ 2º - Os representantes discentes serão eleitos entre os discentes e terão 

mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido uma vez. 

§ 3º - As representações docentes e discentes terão titulares e suplentes. 

§ 4º - Perderá o mandato o representante que esteja no exercício da titularidade 

que deixar de comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas em qualquer intervalo 

de tempo ou a 3 (três) alternadas no período de um ano, sem justificativa formal 

apresentada ao colegiado. 

§ 5º - Caso o representante docente ou discente seja desligado, o mesmo poderá 

retornar ao colegiado no próximo processo de escolha de representantes. 

Art. 6º - O colegiado do PPGCA 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. 



SEÇÃO II 

Do Coordenador e Vice-Coordenador 

Art. 7º - O coordenador e o vice-coordenador do PPGCA serão escolhidos pelos 

professores, técnicos e discentes vinculados ao PPGCA em eleição convocada 

pelo coordenador, após anuência do colegiado. 

§ 1º - A forma de participação de professores, técnicos e discentes deverá 

obedecer ao estabelecido pelas respectivas resoluções vigentes na UFPR. 

§ 2º - Terão direito a votar os professores permanentes.  

SEÇÃO III 

Da Secretaria 

Art. 8° - O PPGCA terá uma secretaria com pelo menos um servidor técnico-

administrativo. 

Art. 9° - São atribuições da Secretaria do PPGCA: 

a) organizar relatórios do Programa; 

b) divulgar a abertura de matrícula nas várias disciplinas oferecidas a cada 

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

professor as listas de estudantes matriculados nas disciplinas; 

c) registrar os planos de estudos, projetos de dissertações e teses e relatórios de 

cada discente aprovado pelo Colegiado do Programa; 

d) organizar o Histórico de Notas de todas as disciplinas ministradas 

semestralmente; 

e) secretariar e redigir as atas das reuniões do Colegiado do PPGCA; 

f) ter, sob sua guarda, os livros de atas, os pareceres e processos, os fichários, as 

correspondências recebidas e expedidas e todo o material de expediente 

patrimonial; 

g) preparar os documentos e os encaminhamentos para defesa de dissertações e  



teses, organizar e encaminhar todos os processos para aprovação e registro de 

diplomas; 

h) realizar todo trabalho próprio de uma secretaria não previsto nos itens acima. 

Parágrafo único - No que tange às atribuições da Secretaria do PPGCA, é 

de sua responsabilidade manter atualizada a plataforma de gestão acadêmica da 

pós-graduação da UFPR e da CAPES ou outros formatos que venham a substituí-

los. 

CAPÍTULO III 

Do Regime Didático-Científico 

SEÇÃO I 

Das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa, do Currículo e 
Disciplinas 

Art. 10° - O PPGCA tem como área de conhecimento a Ciência Animal e áreas de 

concentração e linhas de pesquisa: 

a) Produção animal 

 Linha de Pesquisa: Nutrição, manejo animal e forragicultura 

b) Saúde animal 

 Linha de Pesquisa: Patologia animal 

 Linha de Pesquisa: Microbiologia aplicada à produção animal 

Art. 11 - O currículo deverá integralizar para o curso de mestrado, no mínimo, 15 

(quinze) créditos em disciplinas e para o curso de doutorado, no mínimo 30 (trinta) 

créditos em disciplinas ou atividades previstas no Art. 14. 

Art. 12 - O currículo do PPGCA é composto por um conjunto de disciplinas 

caracterizadas por código, denominação, pré-requisito (quando cabível), carga 

horária, número de créditos, periodicidade, ementa e corpo docente. 

§ 1º - As disciplinas são classificadas em obrigatórias ou optativas. 



§ 2º - Constituem disciplinas obrigatórias: Estágio em Docência 1 (mestrado), 

Estágio em Docência 3 (doutorado) Seminários 1 (mestrado), Seminários 2 

(mestrado), Seminários 3 (doutorado), Seminários 4 (doutorado) e Metodologia 

Científica (mestrado/doutorado). As disciplinas Seminários 1 e Seminários 3 

deverão ser cursadas obrigatoriamente no semestre de ingresso do discente no 

mestrado e doutorado, respectivamente. 

§ 3º - As disciplinas obrigatórias deverão ser cursadas no PPGCA, exceção à 

Metodologia Científica que, ao ser cursada em outro Programa, deverá ter carga 

horária compatível, no mínimo 90%, e similaridade de tópicos ou temários 

didáticos para ser considerada equivalente, a critério do Colegiado. 

§ 4º - Dentre o rol de disciplinas a serem cursadas pelo discente, pelo menos 1 

(um) crédito deverá pertencer a uma linha de pesquisa diferente daquela em que 

o discente está vinculado a fim de garantir uma formação abrangente que 

dialogue com as diferentes abordagens do Programa em sintonia com o perfil do 

egresso. 

Art. 13 - A critério do Colegiado do PPGCA, poderão ser aceitos créditos obtidos 

em outros programas integrantes do sistema nacional de Pós-Graduação Stricto 

sensu, desta ou de outra instituição, mediante pedido de equivalência ou 

convalidação de disciplinas. Os créditos obtidos em outros PPGs deverão ser 

compatíveis com as áreas do PPGCA. Os créditos só serão aprovados se 

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

UFPR. 

Parágrafo único – Poderão ser aproveitados até 7 (sete) créditos no mestrado e 

15 (quinze) créditos no doutorado. 

Art. 14 - O Colegiado do PPGCA poderá atribuir créditos a estágios, treinamentos 

ou cursos realizados em outros programas de pós-graduação Stricto sensu 

realizados no máximo até 2 (dois) anos antes da solicitação no PPGCA. 

 Parágrafo único - Para essas atividades, o Colegiado do PPGCA atribuirá, 

no máximo, 2 (dois) créditos para atividade igual ou superior a 30 horas e 1 (um) 



crédito para atividades entre 15 e 29 horas. 

SEÇÃO II 
Do Estágio em Docência 

Art. 15 - O Estágio em Docência constituirá disciplina do currículo do PPGCA, 

tendo caráter obrigatório para todos os discentes, bolsistas e não bolsistas. 

§ 1º - Por se tratar de atividade curricular, a participação dos discentes de pós-

graduação não cria vínculo empregatício e nem será remunerada. 

§ 2º - A matrícula na disciplina deverá ser acompanhada de Plano de Trabalho, no 

qual constará descrição geral das atividades, anuência do orientador e do 

professor responsável pela disciplina da graduação. Os conteúdos das aulas a 

serem ministradas serão compatíveis com a área de conhecimento em Ciência 

Animal. 

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

avaliar o pós-graduando, emitindo um parecer com nota sobre o seu 

desempenho. 

§ 4º - O professor responsável pela disciplina de graduação deverá 

obrigatoriamente estar presente nas atividades do pós-graduando.  

SEÇÃO III 

Do Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de Docentes 

Art. 16 - Os critérios de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

de docentes serão definidos em edital específico para este fim a ser aprovado 

pelo Colegiado do PPGCA de acordo com o documento mais recente da área de 

conhecimento em Medicina Veterinária da CAPES. 

Art. 17 - Os professores credenciados junto ao PPGCA serão classificados nas 

seguintes categorias: 

a) docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do 



Programa; 

b) docentes visitantes; 

c) docentes colaboradores. 

SEÇÃO IV 

Das Vagas Discentes, Seleção, Admissão e Matrícula 

Art. 18 - O número de vagas ofertadas pelo PPGCA, a cada processo seletivo, 

será definido pelo número de orientadores disponíveis, observada a relação 

orientador/orientando recomendada pela área de Medicina Veterinária da CAPES. 

A divulgação será em edital elaborado pelo Colegiado, no qual constarão os 

prazos, os requisitos para inscrição, as datas dos exames de seleção e outras 

informações consideradas relevantes. 

Parágrafo único - Em caso de vagas remanescentes, poderá ser feito 

remanejamento de vagas ou nova seleção em prazos também definidos pelo 

Colegiado do Programa. 

Art. 19 - Para análise e avaliação dos candidatos inscritos, o Colegiado do 

PPGCA constituirá comissão examinadora composta por, no mínimo, 3 (três) 

membros efetivos dentre os integrantes do corpo docente permanente do 

Programa. 

Art. 20 - A seleção dos candidatos estrangeiros inscritos será efetuada de forma 

idêntica a dos candidatos brasileiros, ressalvados os casos de convênios e 

acordos internacionais. 

Art. 21 - A partir da divulgação dos resultados, o candidato aprovado no processo 

de seleção estará apto a efetivar sua matrícula junto à plataforma de gestão 

acadêmica da pós-graduação da UFPR. 

Art. 22 - O discente matriculado deverá requerer inscrição em disciplinas de 



acordo com seu plano de estudos e concordância de seu orientador. 

Art. 23 - Poderão ser aceitas inscrições de discentes oriundos de outros 

Programas de Pós-graduação em disciplinas do PPGCA bem como de graduados 

de carreiras de áreas afins, desde que haja vaga na turma e com a anuência do 

professor responsável da disciplina, os quais ficarão submetidos ao mesmo 

processo de avaliação dos discentes regulares. 

SEÇÃO V 

Do Professor Orientador e Comissão de Orientação 

Art. 24 - O discente deverá ter a supervisão de um professor orientador 

credenciado no PPGCA ou comitê de orientação. 

§ 1º - A atividade de co-orientação será reconhecida pela coordenação do 

PPGCA, desde que o nome do co-orientador seja indicado formalmente pelo 

orientador ao colegiado, por solicitação em até seis meses antes da defesa de 

dissertação ou tese, através de ofício, e que tenha a anuência do discente. O co-

orientador indicado também deverá manifestar o aceite. 

§ 2º - 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 de afastamento por problemas de saúde ou outros tipos de 

afastamentos superiores a 90 dias. 

Art. 25 - Compete ao professor-orientador, ao co-orientador e ao comitê de 

orientação: 

a) orientar a preparação e a execução do projeto de pesquisa, dissertação e tese; 

b) assisti-lo em sua formação; 

c) indicar a realização de cursos, disciplinas, atividades ou estágios específicos 

julgados indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação 

almejada, com ou sem direito a créditos; 

d) recomendar ao Colegiado seu desligamento, mediante apresentação de 



justificativas cabíveis. 

SEÇÃO VI 
Do Aproveitamento e Prazos 

Art. 26 - Nas disciplinas, o aproveitamento dos discentes será avaliado por meio 

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

conceitos para aprovação e efeito acadêmico: 

a) “A” = Excelente (nota igual ou superior a 9,0); 

b) “B” = Muito Bom (nota entre 8,0 e 8,9); 

c) “C” = Bom (nota entre 7,0 e 7,9); 

d) “D” = Insuficiente (nota inferior a 7,0). 

Parágrafo único - Será considerado aprovado nas disciplinas o discente 

que lograr os conceitos A, B ou C e com frequência mínima prevista no Art. 29. 

Art. 27 - O discente poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar, 

desde que em disciplinas não obrigatórias. Se o limite indicado for ultrapassado, o 

discente será desligado do Programa, por ato do Coordenador e homologado pelo 

Colegiado. 

Parágrafo único - No caso de conceito D em uma disciplina, o discente 

poderá cursá-la novamente com o objetivo de alcançar melhor conceito. 

Art. 28 - O discente bolsista que receber 2 (dois) conceitos C ou 1 (um) conceito 

D terá sua bolsa de estudos cancelada por ato do Coordenador do PPGCA e 

homologado pelo Colegiado. O discente será comunicado formalmente pela 

Coordenação do Curso sobre o corte. 

Art. 29 - A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75% (setenta e cinco 

por cento), sendo que o discente não poderá ter reprovação por faltas em mais de 

uma disciplina. 

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



estará reprovado na disciplina. Para efeito do disposto no artigo anterior, será 

atribuído conceito D à disciplina. 

Art. 30 - O prazo de duração do curso de mestrado não deverá exceder 24 (vinte 

e quatro) meses e do doutorado, 48 (quarenta e oito) meses. 

§ 1º - O prazo para a conclusão do curso de mestrado ou doutorado poderá ser 

prorrogado pelo colegiado por, no máximo, 6 (seis) meses, à vista de justificativa 

apresentada pelo discente e aprovada pelo orientador ou comitê orientador. 

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

nos casos de discentes que tiveram suas matrículas trancadas. 

§ 3º - Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados em até 90 dias antes 

do encerramento do prazo definido no caput do presente artigo e deverão constar 

de justificativa do atraso, cronograma de execução detalhado e ser assinado pelo 

orientador e pelo discente. 

§ 4º - O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no 

desligamento do discente, por ato do Colegiado. 

§ 5º - A decisão do desligamento deverá ser comunicada formalmente ao 

estudante e ao orientador através de correspondência datada e assinada pelo 

coordenador do PPGCA. 

§ 6º - O discente e o orientador deverão registrar ciência da decisão de 

desligamento em documento datado, valendo para os fins o aviso de recebimento 

(AR) de carta enviada pelos Correios, com detalhamento do documento enviado. 

Art. 31 - Os desligamentos por motivos diferentes daqueles apresentados 

anteriormente serão considerados medidas extremas, que só deverão ser 

adotadas pelo Colegiado do PPGCA depois de exauridas as possibilidades de 

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

relação orientando/orientador. 

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

e ao orientador através de correspondência datada e assinada pelo coordenador 

do Programa. 



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

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

pelos Correios, com detalhamento do documento enviado. 

SEÇÃO VII 

Do Projeto, da Dissertação ou Tese, da Qualificação e da Banca 

Examinadora 

Art. 32 - O projeto de dissertação ou tese, uma vez aprovado pelo orientador ou 

comitê de orientação, deverá ser homologado pelo colegiado do PPGCA. 

§ 1º - O projeto deverá seguir o modelo vigente aprovado pelo Colegiado do 

PPGCA. 

§ 2º - O prazo para a entrega da versão final do projeto na secretaria do PPGCA é 

de até 4 (quatro) meses após a realização da primeira matrícula para dissertação 

e 12 meses para tese. 

Art. 33 - O exame de qualificação é obrigatório para o curso de Doutorado. 

§ 1º - A qualificação deverá ser realizada em até 36 meses a partir da primeira 

matricula no PPGCA, desde que o discente tenha cumprido o mínimo de créditos 

exigidos pelo programa. 

§ 2º - O exame de qualificação compreenderá a avaliação de parte da tese, que 

deverá incluir, no mínimo, a revisão de literatura e os resultados parciais ou totais 

do projeto. 

§ 3º - A banca examinadora será formada por três membros portadores do título 

de Doutor, incluindo o orientador, e aprovada em Colegiado. Concluída a redação 

da qualificação, o orientador ou comitê de orientação deverá sugerir ao Colegiado 

os nomes dos integrantes da banca examinadora (titulares e suplentes), bem 

como data e horário para qualificação. Esse procedimento deverá ocorrer até 30 

(trinta) dias antes da data da qualificação. 

§ 4º - A sessão pública de qualificação consistirá na apresentação do trabalho 

pelo candidato (de 20 a 50 minutos), seguida da arguição pela banca 



examinadora. Cada examinador terá um tempo máximo de arguição de 30 (trinta) 

minutos, seguido de 30 (trinta) minutos para resposta do candidato ou de 60 

(sessenta) minutos quando houver diálogo na argumentação. 

§ 5º - A aprovação só se dará por unanimidade dos membros da banca, sem 

atribuição de conceito. 

§ 6º - O discente reprovado poderá submeter-se apenas mais uma vez ao exame 

de qualificação, no prazo máximo de seis meses após a realização do primeiro. 

Art. 34 - As dissertações e teses devem ser redigidas em português, podendo 

também ser apresentadas em forma de artigo científico, em português ou em 

inglês. 

§ 1º - No caso da redação em inglês, a dissertação ou tese deverá constar de um 

resumo em língua portuguesa. 

§ 2º – Qualquer texto em língua inglesa da dissertação ou tese deverá constar de 

um certificado de revisão técnica por profissional. 

§ 3º - A dissertação ou tese em formato clássico deverá contemplar os seguintes 

itens: introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussão, 

conclusões e bibliografia. 

§ 4º - A dissertação ou tese em formato de artigo científico deverá ser 

apresentada seguindo as normas estabelecidas pelo periódico no qual será (ou 

foi) submetido. 

§ 5º - É obrigatório que a dissertação ou tese constem do título e o resumo em 

português e inglês. 

§ 6º - A dissertação ou tese deverão apresentar todos os elementos obrigatórios 

definidos pelo SiBi/UFPR. 

Art. 35 - Concluída a redação da dissertação ou tese, o orientador ou comitê de 

orientação deverá sugerir ao Colegiado os nomes dos integrantes da banca 

examinadora (titulares e suplentes), bem como data e horário para defesa. Esse 

procedimento deverá ocorrer até 30 (trinta) dias antes da data de defesa prevista. 

§ 1º - a entrega da versão da dissertação ou tese para a banca examinadora será 



de responsabilidade do discente, sendo que a mesma poderá ser em formato 

digital ou impressa, de acordo com a preferência dos membros participantes. 

§ 2º - A defesa de tese só poderá ser agendada após aceite de pelo menos um 

artigo de autoria/ co-autoria entre discente e orientador, aceito ou publicado após 

a primeira matrícula no PPGCA. 

Art. 36 - As bancas de defesa de Dissertação de Mestrado serão compostas por, 

no mínimo, 3 (três) doutores, incluindo o orientador, sendo pelo menos um deles 

externo ao PPGCA. As bancas de defesa de Doutorado serão compostas por no 

mínimo 4 (quatro) doutores, incluindo o orientador, sendo pelo menos dois 

externos ao PPGCA, e um deles externo à UFPR. O orientador, co-orientador ou 

membro designado pelo Colegiado participará da banca examinadora, sem direito 

a julgamento. ** 

§ 1º - A defesa de dissertação poderá ser realizada com a participação de, no 

máximo, um membro à distância, desde que aprovado em Colegiado, sendo este 

número ampliado para dois, no caso de defesa de tese. 

§ 2º - A defesa poderá ser realizada em regime fechado, contando apenas com a 

presença da banca examinadora e do pós-graduando, nos casos específicos que 

envolvam patente ou segredo industrial, desde que aprovado pelo Colegiado. 

§ 3º - A sessão pública de defesa de dissertação ou tese consistirá na 

apresentação do trabalho pelo candidato (de 20 a 50 minutos), seguida da 

arguição pela banca examinadora. 

§ 4º - Cada examinador terá um tempo máximo de arguição de 30 (trinta) minutos, 

seguido de 30 (trinta) minutos para resposta do candidato ou de 60 (sessenta) 

minutos quando houver diálogo na argumentação. 

Art. 37 - A contar da data de aprovação da dissertação ou tese pela banca 

examinadora, o discente terá um prazo máximo de 90 (dias) dias para entregar, 

na secretaria do PPGCA, a versão definitiva do trabalho, podendo ser acolhido 

um único pedido de prorrogação de prazo que não poderá exceder 90 (noventa) 

dias. 



§ 1º – A versão final corrigida deverá ser aprovada pelo orientador. 

§ 2º - O discente deverá requerer ao SiBi/UFPR a elaboração da ficha 

catalográfica, que será inserida no verso da Folha de rosto, assim como o Termo 

de aprovação constando de todas as assinaturas dos membros da banca 

avaliadora. 

§ 3º - A versão final da dissertação ou tese deverá constar de todos os elementos 

previstos no Art. 34 para, posteriormente, ser entregue em formato pdf na 

Secretaria do PPGCA para que a mesma faça a solicitação do Recibo de 

Depósito Legal ao SiBi/UFPR via sistema de gerenciamento da pós-graduação da 

UFPR. 

§ 4º - Fica a critério dos membros da banca a escolha do recebimento da versão 

definitiva impressa ou digital, sendo o envio da mesma responsabilidade do 

discente. 

§ 5º O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa 

sem efeito, implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 

SEÇÃO VIII 

Da Concessão de Bolsas 

Art. 38 - O processo de concessão de bolsas se dará por meio de editais 

especificamente destinados para esse fim, a ser elaborado pela Comissão de 

Bolsas do PPGCA, sendo preservados os requisitos das agências financiadoras. 

Art. 39 - O Colegiado do PPGCA definirá uma Comissão de Bolsas, que será 

constituída pelo Coordenador do PPGCA, na qualidade de presidente e 

representante da sua linha de pesquisa, de um membro representante das 

demais linhas de pesquisa e de um representante discente. 

§ 1º - Os representantes docentes da comissão de bolsas terão o mandato de 

dois anos, sendo possível uma recondução. 

§ 2º - O representante discente da comissão de bolsas terá o mandato de um 

ano, sendo possível uma recondução. Não poderá ser representante nessa 



comissão o discente que tem interesse em concorrer a bolsa. 

Art. 40 - A reprovação em disciplinas, por conceito ou frequência insuficiente 

acarretará na inelegibilidade ou cancelamento da bolsa, conforme Art. 28, 29, 41. 

SEÇÃO IX 

Da Suficiência em Língua Inglesa 

Art. 41 - Os discentes de Mestrado e Doutorado devem demonstrar suficiência 

em língua inglesa. 

§ 1º Para efeito desta Resolução, entende-se por teste de suficiência em língua 

inglesa o exame realizado com o objetivo específico de verificar se o discente é 

suficiente em leitura e interpretação de textos científicos. 

§ 2º Os testes de suficiência em língua inglesa poderão ser elaborados, a critério 

dos PPGCA, por comissão própria designada pelo Colegiado. 

§ 3º - Durante o processo seletivo será aplicada prova de conhecimento de língua 

inglesa, obrigatória para todos os candidatos, sendo permitido que o candidato 

porte dicionário impresso para consulta. 

§ 4º - Candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) deverão, 

obrigatoriamente, comprovar atestado de suficiência até a data da matrícula no 

PPGCA. Caso contrário, a matrícula não será efetivada. 

§ 5º - Certificados de aprovação emitidos por outros programas de pós-graduação 

reconhecidos pela CAPES bem como aqueles emitidos pela UFPR serão aceitos 

como comprovante de suficiência, desde que emitidos há menos de 2 (dois) anos 

da data da matrícula. 

§ 6º - A não suficiência em língua inglesa implicará na impossibilidade do discente 

em se matricular no PPGCA. 

CAPÍTULO IV 

Da Titulação, Diplomas e Certificados 



Art. 42 - Para obtenção do grau de Mestre ou Doutor em Ciência Animal, o 

discente deverá ter cumprido as exigências definidas na Resolução 32/17-CEPE, 

e nos termos especificados pelas normas internas do PPGCA quanto: 

a) ao cumprimento dos créditos em disciplinas; 

b) ao cumprimento do §2º do art 35, para o doutorado; 

c) a aprovação nos ritos de defesa de sua dissertação ou tese; 

d) à publicação ou ao aceite de pelo menos um artigo científico em revista 

indexada com Qualis, com a participação do orientador e do discente. 

Parágrafo único: o prazo máximo para o atendimento das demandas do 

Art. 42 não poderá exceder a 3 (três) anos da data de defesa, sob pena de perda 

da titulação pretendida. 

CAPÍTULO V 

Dos Recursos Financeiros 

Art. 43 - Os recursos destinados ao PPGCA ficarão sob a responsabilidade do 

Coordenador, sendo preferencialmente utilizados para a realização de bancas 

examinadoras, participação da Coordenação em Convocações da CAPES, 

PRPPG e afins, participação de convidados externos em cursos e disciplinas em 

caráter esporádico a ser ministrada no PPGCA, bem como da participação de 

docentes e discentes em eventos científicos nacionais e internacionais de 

interesse ao PPGCA. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

Art. 44 - O Colegiado do PPGCA, através do seu Coordenador, deverá manter 

atualizado junto à PRPPG as Normas Internas vigentes. 

Art. 45 - Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do PPGCA. 



Art. 46 - Das decisões do Colegiado caberá recurso ao Conselho Setorial, sendo 

os casos omissos decididos pela PRPPG. 

Art. 47 - Os recursos das decisões dos Conselhos Setoriais serão dirigidos ao 

CEPE. 

Art. 48 - As presentes normas internas entrarão em vigor na data de sua 

aprovação. 

*Aprovada na 64º reunião do Colegiado do PPGCA, realizada em 29/05/19. 

** Alterado na reunião 69º reunião do Colegiado do PPGCA, realizada em 

18/10/19.


