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I.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1. O presente Regimento contém as normas internas do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Veterinárias, que complementam as normas gerais para os 
cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e foi 
elaborado com base no Estatuto e no Regimento Geral da UFPR, na Resolução 32/17 do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), e nas Resoluções e Regulamentações 
vigentes na UFPR até o mês de Maio de 2018, além dos Critérios de Avaliação vigentes 
da Área de Medicina Veterinária da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC). 

 
§ 1. As alterações, complementações e regulamentações específicas relativas a 

este Regimento, elaboradas e aprovadas pelo Colegiado, poderão ser 
realizadas por meio de Portarias do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Veterinárias da UFPR. 

 
 

II. DA CONSTITUIÇÃO E DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 

Art. 2. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias do Setor de Ciências 
Agrárias tem por objetivo estimular o desenvolvimento da pesquisa científica 
conduzindo à obtenção de grau acadêmico, à formação e à qualificação de profissionais 
de alto nível destinados ao ensino, à pesquisa e a extensão nas áreas de sua pertinência. 

 
Art. 3. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias compreende os níveis 
de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Pós-Doutorado. 

 
Art. 4. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias é constituído de um 
núcleo comum na Área de Concentração em Ciências Veterinárias com 6 (seis) Linhas 
de Pesquisa: Medicina experimental & comparada; Bem-estar animal & alternativas 
para ensino, pesquisa e testes com animais; Biologia integrada; Medicina zoológica; 
Saúde única; Diagnóstico.  

 
a) Medicina experimental & comparada, com ênfase em cardiologia, 
oftalmologia, ortopedia, cirurgia minimamente invasiva e anestesiologia. 
 
b) Bem-estar animal & alternativas para ensino, pesquisa e testes com 
animais. 
 
c) Biologia integrada, com ênfase em nutrição, imunidade & metabolismo 
aplicados à saúde animal.  
 
d) Medicina zoológica, com ênfase em animais silvestres e exóticos.  
 
e) Saúde única, com ênfase em zoonoses, doenças infecciosas, parasitárias, 
políticas públicas de saúde animal. 
 
f) Diagnóstico, com ênfase em técnicas especiais de diagnóstico laboratorial, 
morfológico & diagnóstico por imagens. 
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Art. 5. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias conta com elenco de 
disciplinas obrigatórias e optativas, de formação básica e/ou de domínio conexo, e de 
formação específica de cada Linha de Pesquisa. 

 
Parágrafo único. O Colegiado poderá alterar as linhas de pesquisa descritas 
nos itens a a f, do Artigo 4º, visando melhorias e adequação das linhas à novas 
metas do Programa e às exigências das Comissões de Avaliação da CAPES. 
 
 

III. DA COORDENAÇÃO E DO COLEGIADO DO PROGRAMA 
 
Art. 6. A coordenação didática e administrativa do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Veterinárias compreende o Colegiado e a Coordenação do Programa, comuns 
para os dois níveis de titulação. 

 
§ 1. O Colegiado do Programa é constituído por: 
a) o Coordenador; 
b) o Vice-Coordenador; 
c) representante de cada área de concentração ou linha de pesquisa, integrante 
do corpo permanente do PPG, escolhido pelos docentes permanentes do PPG; 
d) representantes discentes ou seus suplentes, em número equivalente a 1/5 do 
total dos membros do Colegiado eleitos pelos discentes regulares 
matriculados no Programa, desprezada a fração. 
 
§ 2. O Colegiado, presidido pelo Coordenador do Programa, reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos duas vezes por semestre e, extraordinariamente, 
com a frequência necessária, mediante convocação do Coordenador 
encaminhada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou a 
pedido, por escrito, de pelo menos 1/3 de seus membros. 
 
§ 3. A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros. 
 
§ 4. As votações no Colegiado se farão por maioria simples, observando-se o 
quorum correspondente. 
 
§ 5. Deverá ocorrer uma vez por semestre a reunião de Colegiado do 
Programa na forma de reunião plenária, com a convocação de todos os 
membros credenciados do corpo docente do Programa. 
 
§ 6. O vice-coordenador substituirá o coordenador nas faltas e impedimentos 
e com ele colaborará nas atividades de direção e de administração do curso. 
Nos casos de vacância deve ser observada a Resolução nº 04/95 do COUN. 
 
§ 7. Todos os serviços administrativos do Programa serão centralizados na sua 
Secretaria própria, comum aos dois níveis de titulação, que manterá um 
registro organizado e atualizado de cada discente do Programa, do qual 
constarão, obrigatoriamente, a inscrição e os resultados dos exames de seleção 
para ingresso no Programa, além dos documentos relativos à matrícula, 
termo(s) de compromisso do discente para com as normas do Programa, 
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aceitação do orientador e do Comitê de Orientação, Plano de Atividades e 
projeto de pesquisa, cumprimento de créditos, relatórios semestrais, 
resultado(s) do(s) exame(s) de qualificação, bem como todos os dados 
relativos às demais exigências do Programa e da UFPR. 
 
§ 8. O Programa terá uma secretaria com pelo menos um servidor técnico-
administrativo, cujas incumbências serão definidas e normatizadas pelo 
Colegiado.  
 

Art. 7. A eleição para os cargos da Coordenação e Colegiado será convocada pelo 
Coordenador e realizada até 30 dias antes do término do mandato dos representantes em 
exercício. 

 
§ 1. As eleições serão coordenadas e realizadas por Comissão Eleitoral 
designada pelo Colegiado do Programa, que deverão preparar e divulgar edital 
específico, de acordo com esse Regimento, com o Estatuto e o Regimento 
Geral da UFPR, e com as demais Resoluções e Regulamentações vigentes.  
 
§ 2 O coordenador e o vice-coordenador dos Programas de pós-graduação 
serão escolhidos pelos docentes permanentes, discentes e servidores técnico-
administrativos do Programa em eleição convocada pelo Coordenador, com 
aval do Colegiado. 
 
§ 3. O Coordenador e Vice-Coordenador deverão ser docentes em regime de 
dedicação exclusiva ou tempo integral na UFPR, e terão mandato de dois 
anos, sendo permitida 1 (uma) recondução, e serão eleitos por todos os 
docentes, discentes e servidores técnico-administrativos da secretaria do 
Programa, obedecendo à forma de participação definida pelo Conselho 
Universitário.  
 
§ 4. Os membros docentes titulares do Colegiado, bem como seus respectivos 
suplentes, serão eleitos por docentes permanentes do Programa, para mandato 
de dois anos, sendo permitida 1 (uma) recondução. 
 
§ 5. Os membros discentes do colegiado, titular(es) e respectivo(s) 
suplente(s), serão eleitos por discentes regulamente matriculados no 
Programa, para mandato de um ano, podendo ser reconduzidos. 

 

§ 6. Perderá o mandato o representante titular ou que esteja no exercício da 
titularidade que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas em 
qualquer intervalo de tempo ou a 5 (cinco) alternadas no período de um ano, 
sem justificativa formal apresentada por escrito ao Colegiado. 
 
§ 7. Os casos de vacância de cargos e representações, por quaisquer motivos, 
serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de acordo com o Estatuto e o 
Regimento geral da UFPR, observando as alterações e regulamentações 
vigentes.  
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 § 8. Não será permitido o acúmulo do cargo de coordenador de Programa de 
pós-graduação stricto sensu com outros cargos de direção ou funções 
gratificadas. 
 

Art. 8. Compete ao Colegiado do Programa:  
 
a) orientar os trabalhos de coordenação didática e de supervisão 
administrativa do Programa; 
 
b) determinar o Corpo Docente do Programa para cada ano subsequente, 
previamente a cada processo seletivo para ingresso de novos discentes, 
incluindo o estabelecimento de critérios de credenciamento, 
descredenciamento e recredenciamento de docentes para o corpo de 
orientadores de Mestrado e de Doutorado, das condições de docente 
permanente ou colaborador, da disponibilidade de vagas de orientação, bem 
como apreciar e homologar a indicação de co-orientadores e dos Comitês de 
Orientação; traçar metas de desempenho acadêmico de docentes e discentes; 
 
c) analisar o desempenho acadêmico dos discentes e, se necessário, 
determinar seu desligamento do curso; 
 
d) decidir nos casos de pedido de declinação de orientação e substituição do 
orientador; 
 
e) avaliar e aprovar os Calendários Semestrais propostos pela Coordenação 
para o Programa, e suas eventuais alterações ou suplementações, contendo a 
lista de disciplinas e cursos isolados a serem ofertados em cada período letivo 
para os Cursos de Mestrado e de Doutorado, bem como indicar, avaliar 
indicações e aprovar a relação de seus ministrantes, sendo docentes do 
Programa ou participantes externos ao mesmo, em tempo hábil para sua 
divulgação; 
 
f) fixar datas, indicar Comissão e aprovar o edital de abertura de inscrições ao 
Processo Seletivo para ingresso de discentes, bem como determinar o número 
de vagas a serem ofertadas e estabelecer os critérios de aprovação e 
classificação de candidatos aos Cursos de Mestrado e Doutorado do 
Programa;  
 
g) homologar os planos de trabalho dos discentes e os projetos de Mestrado e 
de Doutorado, bem como fixar o calendário para sua apresentação e análise 
pelos respectivos Comitês de Orientação; 
 
h) definir critérios para as avaliações, aprovar os programas de avaliação e as 
bancas examinadoras, bem como homologar os resultados dos Exames de 
Qualificação de Mestrado e de Doutorado; 
 
i) aprovar a indicação dos membros efetivos e suplentes para as Comissões 
Julgadoras de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado;  
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j) elaborar as normas internas e no Regimento do Programa, e aprovar suas 
modificações, dando ciência à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 
divulgando-as a todos os estudantes e professores do curso; 
 
k) elaborar e aprovar critérios, fixar datas e designar comissões para a 
distribuição de bolsas de estudo;   
 
l) apreciar os planos de uso de recursos do Programa bem como as previsões 
orçamentárias de cada ano, preparados pela Coordenação, assim como definir 
normas de aplicação dos recursos disponíveis e delas dar publicidade aos 
discentes e docentes do Programa, além de encaminhar à PRPPG; 
 
m) propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em processo 
encaminhado através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o 
Currículo Pleno dos Cursos do Programa; 
 
n) sugerir, orientar e apoiar os Departamentos em medidas úteis ao bom 
desenvolvimento dos Cursos do Programa, incluindo o planejamento do 
oferecimento de disciplinas e de seus ministrantes e a aplicação de recursos 
humanos, físicos e orçamentários em ações que favoreçam o desenvolvimento 
das atividades do Programa e a sua integração com os Cursos de Graduação 
da UFPR; 
 
o) acompanhar as atividades dos Departamentos no Programa e dar-lhes 
ciência das principais decisões tomadas pelo Colegiado; 
 
p) apreciar e decidir sobre o aproveitamento e a equivalência de créditos e a 
dispensa de disciplinas de discentes regularmente matriculados; 
 
q) definir critérios para a análise das solicitações de ingresso de candidatos às 
vagas em disciplinas isoladas do Programa; 
 
r) apreciar, propor e dar seguimento adequado, a propostas de convênio ou 
termos de cooperação com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, de interesse para o desenvolvimento das atividades do Programa; 
 
s) designar e aprovar indicação de comissões, dentre os membros do 
Colegiado e do corpo docente e discente do Programa, com função e período 
determinados, para o cumprimento e/ou auxílio à Coordenação no 
cumprimento de atividades específicas, de acordo com a necessidade e 
conveniência do Programa; 
 
t) definir as atribuições da Secretaria do Programa; 
 
u) propor e avaliar medidas de integração da Pós-graduação com o ensino de 
graduação; 
 
v) julgar os casos omissos ao presente Regimento. 
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Art. 9. Compete ao Coordenador: 
 
a) convocar e presidir as reuniões do Colegiado, exercer a direção 
administrativa e didático-pedagógica do Programa e coordenar a execução 
programática das atividades do Programa, adotando as medidas necessárias ao 
seu desenvolvimento; 
 
b) dar cumprimento às decisões do Colegiado, bem como às diretrizes e as 
normas estabelecidas pela PRPPG, pelo Conselho Universitário e pela 
CAPES; 
 
c) coordenar a elaboração do relatório anual das atividades do Programa para 
que seja enviado à CAPES via PRPPG; 
  
d) organizar o calendário e tratar com os Departamentos a oferta das 
disciplinas necessárias para o funcionamento do Programa; 
 
e) propor a criação de Comissões no Programa; 
 
f) tomar as providências necessárias, de acordo com as resoluções vigentes, 
para a disponibilidade aos discentes dos exames de Suficiência e/ou 
Proficiência em Línguas estrangeiras exigidos como requisitos aos candidatos 
aos títulos de Mestre e de Doutor; 
 
g) convocar, para realização até 30 dias antes do término dos respectivos 
mandatos, as eleições para Representantes Docentes e Discentes no Colegiado 
do Curso, e encaminhar os resultados aos Conselhos Setoriais, aos 
Departamentos e à PRPPG no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
realização das eleições; 
 
h) manter entendimentos freqüentes com os docentes do Programa, no sentido 
do estudo de demandas e oportunidades para proposição de novas disciplinas 
e atividades, do acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa científica 
e da atividade didática, bem como do levantamento das demandas de infra-
estrutura de pesquisa e ensino do Programa; 
 
i) tratar com a Chefia dos Departamentos, a Direção do Setor, a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, assim como com as demais instâncias e Órgãos 
Superiores da UFPR de todos os assuntos de caráter administrativo ligados ao 
Programa de Pós-Graduação; 
 
j) zelar pelos interesses do Programa junto aos órgãos superiores e setoriais e 
empenhar-se na obtenção dos recursos financeiros e humanos necessários ao 
bom desenvolvimento das atividades do Programa;  
 
k) manter contatos e entendimentos com instituições de ensino e pesquisa, 
nacionais e estrangeiras, no interesse do desenvolvimento da Pós-Graduação 
na Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa; 
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l) representar o Colegiado do Programa e, sempre que possível, participar 
efetivamente de reuniões, comissões e/ou cargos de representação nas 
instâncias internas e externas á UFPR, em âmbito regional, nacional e 
internacional, em se tratando especialmente de entidades e instituições ligadas 
ao ensino da pós-graduação, ao financiamento de bolsas de Mestrado e 
Doutorado e ao fomento à pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico;  
 
m) exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa; 
 
n) prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao 
Programa, observando as normas de utilização definidas pelo Colegiado; 
 
o) convocar e presidir as reuniões plenárias, conforme Artigo 6º. 
 
 

IV. DA PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO 
DESCREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE 

  
Art. 10. O corpo docente do Programa é composto por 3 (três) categorias de docentes: 
Permanentes, Visitantes e Colaboradores, conforme os critérios definidos pela CAPES e 
estabelecidos em edital específico deste PPG.  
  

 
V. DA ORIENTAÇÃO, DOS PLANOS DE ATIVIDADE E DOS 
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOS DISCENTES 

 
Art. 11. Cada candidato aprovado e classificado às vagas disponíveis de Mestrado e 
Doutorado deverá ter suas atividades dirigidas por um Orientador, ou de um Comitê de 
Orientação, definido durante a elaboração do Plano de Atividades do discente, em 
comum acordo com o orientador e com a concordância dos docentes envolvidos. 

 
§ 1. O Orientador poderá indicar, para apreciação e aprovação do Colegiado, 
um Coorientador da própria instituição ou, ainda, de outras entidades 
científicas e universitárias do País ou do exterior, de renome dentro da área de 
concentração do candidato ou naquelas de domínio conexo, desde que 
portadores do título de doutor. 
 
§ 2. Cada orientador poderá orientar um total de até 12 discentes 
concomitantemente, somando-se o total de orientados de Mestrado e de 
Doutorado e considerando todos os PPGs onde atua, podendo esse número ser 
superior em casos excepcionais em consonância com as indicações 
estabelecidas nos documentos da área de Medicina Veterinária da CAPES.  
 

Art. 12. Os Comitês de Orientação são comissões de apoio e fiscalização, compostas 
por dois docentes credenciados do Programa, e que realizam atividades em área 
pertinente à Linha de Pesquisa do Projeto de Mestrado ou de Doutorado do discente.  
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§ 1. A assinatura do Plano de Atividades do discente pelos membros do 
Comitê de Orientação significa a aceitação das responsabilidades vinculadas a 
essa atividade.  
 
§ 2. Caberá ao Comitê de Orientação: 
 
a) supervisionar e tomar ciência do Plano de Atividades elaborado pelo 
discente e seu Orientador; 
 
b) avaliar e aprovar o Projeto de Dissertação ou de Tese, de acordo com 
calendário e normas definidos pelo Colegiado; 
 
c) acompanhar, fiscalizar e apoiar o desenvolvimento do Plano de Atividades 
e do Projeto de Pesquisa, bem como a elaboração da Dissertação ou Tese;  
 
d) tomar ciência e supervisionar a elaboração e entrega dos Relatórios 
Semestrais de Atividades dos discentes; 
 
e) substituir o Orientador em caso de ausência definitiva, pelo menos até 
decisão pertinente do Colegiado; 
 
f) informar ao Colegiado, quando solicitado, sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos de cada discente, manifestando sua apreciação sobre o 
aproveitamento geral dos mesmos, bem como da relação orientador-orientado. 
 

Art. 13. Na dependência do desenvolvimento do Plano de Atividades do candidato, e no 
interesse da contribuição ao conhecimento científico, poderá haver mudança de 
Orientador, bem como do próprio Plano de Atividades, para o que será necessária a 
aprovação do Colegiado, ouvido o Comitê de Orientação respectivo. 

 
Art. 14. O Plano de Atividades de cada discente ingresso no Programa será elaborado 
em conjunto com o Orientador, aprovado e assinado pelo Comitê de Orientação e 
apresentado à Secretaria do Programa, de acordo com calendário e normas de 
elaboração fixadas pelo Colegiado e divulgadas pela Coordenação. 

 
§ 1. O Plano de Atividades incluirá, obrigatoriamente:  
 
a) o nome a assinatura do Orientador;  
 
b) o nome e assinatura dos membros do Comitê de Orientação;  
 
c) a Linha de Pesquisa e o título provisório do Projeto de Pesquisa; 
 
d) a lista detalhada de disciplinas pretendidas para a integralização curricular;  
 
e) a previsão de data para a qualificação e a defesa; 
 
f) as demais atividades a serem realizadas pelo discente, incluindo 
participação em congressos, cursos e similares, a realização de estágio de 
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treinamento específico e outras atividades programadas, bem como a previsão 
de participação na publicação de resumos e artigos científicos. 
 

Art. 15. Todos os discentes matriculados no Programa deverão entregar Relatório anual 
de Atividades, de acordo com calendário e normas de elaboração fixadas pelo 
Colegiado e divulgadas pela Coordenação. 

 
§ 1. Os Relatórios anuais de Atividades do discente incluirão, 
obrigatoriamente: 
 
a) a assinatura do discente e do Orientador; 
 
b) a listagem dos créditos cumpridos, em disciplinas e outras atividades 
pertinentes; 
 
c) a comunicação do resultado das provas de suficiência em língua estrangeira 
e de Exame de Qualificação;  
 
d) a descrição de andamento do Projeto de Pesquisa e do Plano de Atividades, 
com comentários e justificativa no caso de atraso, alteração ou 
complementação; 
 
e) a listagem, com documentação comprobatória anexada, das publicações de 
qualquer natureza realizadas no período. 
 
 

VI. DAS VAGAS E DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 16. O número de vagas disponíveis de Mestrado e Doutorado em cada processo 
seletivo será definido pelo Colegiado do Programa, em função dos seguintes fatores:  

 
a) número, categoria e disponibilidade de vagas dos orientadores em cada 
Linha de Pesquisa dos Cursos de Mestrado e de Doutorado, observada a 
relação discente/orientador recomendada pela área de Medicina Veterinária da 
CAPES; 
 
b) espaço físico, infra-estrutura de pesquisa e dotação orçamentária; 

 
Art. 17. O Edital de Abertura do Processo Seletivo Anual para os cursos de Mestrado e 
Doutorado do Programa será elaborado pelo Colegiado e divulgado pela Coordenação, 
de acordo com os critérios definidos em edital específico deste PPG. 
 
Art. 18. A inscrição ao processo seletivo do Programa será feita no Sistema de Gestão 
Acadêmico (SIGA) da UFPR, em formulário próprio disponível no sítio eletrônico do 
Programa, e acompanhado dos documentos constantes de Edital de Abertura do 
Processo Seletivo, conforme Art. 17 deste caput. 

 
VII. DA MATRÍCULA E FREQUÊNCIA 

Art. 19. A matrícula no Programa ficará na dependência de aprovação e classificação 
no processo seletivo, nos termos do Artigo 17 do presente Regimento. 
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Art. 20. As matrículas serão feitas por disciplinas, dentre o elenco de disciplinas 
oferecidas em cada período. 

Parágrafo único. O cancelamento da matrícula em disciplinas poderá ser 
feito no limite de prazo em que 50% da carga horária da disciplina seja 
ministrada pelo professor.  

  

Art. 21. Poderão ser aceitas inscrições de discentes oriundos de outros cursos em 
disciplinas isoladas do curso, os quais ficarão submetidos ao mesmo processo de 
avaliação dos alunos regulares. 

 

Art. 22. O recebimento de discentes externos ao Programa, não pertencentes a outro 
Programa de Pós-Graduação stricto sensu recomendado pela CAPES, poderá ocorrer de 
acordo com as normas vigentes, seguindo regulamentação específica do Colegiado. 

 

VIII. DAS DISCIPLINAS E CURRÍCULO 

Art. 23. As disciplinas do Programa têm por finalidade oferecer aos candidatos o estudo 
avançado e crítico nas áreas das Ciências Veterinárias e serão ministradas sob a forma 
de exposições teóricas, seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos, trabalhos 
experimentais e outras atividades didáticas.  

 
§ 1. A critério do Colegiado do Programa, disciplinas cursadas em outros 
Programas de Pós-Graduação poderão integralizar o currículo do discente, 
considerando-se a compatibilidade de conteúdo e carga horária, a partir de 
solicitação feita pelo discente, de acordo com os critérios definidos em 
Portaria específica deste PPG. 

 
§ 2. Os discentes de Mestrado e Doutorado poderão realizar estágios de 
treinamento específico e atividades programadas em Medicina Veterinária, 
Medicina Translacional ou Saúde Única, a critério do Orientador e com 
aprovação do Colegiado do programa, as quais deverão constar no Plano de 
Atividades do aluno com a devida justificativa. 

§ 3. É permitida ainda obtenção de créditos provenientes do 
desenvolvimento/participação em estudos, estágios e demais atividades não 
previstas na estrutura curricular, de acordo com os critérios definidos em 
Portaria específica deste PPG. 

 

Art. 24. A critério do Colegiado do Programa e obedecidas as equivalências de 
conteúdo e carga horária, os créditos de Mestrado poderão ser aproveitados para o 
Doutorado, de acordo com os critérios definidos em Portaria específica deste PPG.    
 

Art. 25. Cada disciplina terá uma carga horária expressa em créditos, cuja unidade 
corresponde a 15 horas de atividades, de acordo com o estabelecido pela Resolução nº 
32/17 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPR. 
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Art. 26. Os currículos deverão integralizar no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos em 
disciplinas para o Mestrado e 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas para o Doutorado. 

 

Art. 27. O currículo do programa é composto por um conjunto de disciplinas 
caracterizadas por código, denominação, pré-requisito (se houver), carga horária, 
número de créditos, periodicidade, ementa e corpo docente; 

§ 1. As disciplinas serão classificadas em disciplinas de domínio conexo ou 
específico de cada linha de pesquisa, bem como disciplinas obrigatórias ou 
optativas.  

§ 2. A critério do Colegiado do Programa de Pós-Graduação, disciplinas de 
graduação poderão ser cursadas, sem direito a créditos, por discentes de 
formação básica diferente da área de formação profissional específica do 
curso ou como disciplinas niveladoras de conhecimento, na forma de 
disciplinas isoladas. 

§ 3. A estrutura curricular será organizada de modo a conferir flexibilidade e 
atender aos discentes em seus interesses. 

 

Art. 28. O currículo do programa de Mestrado e de Doutorado poderá ser aperfeiçoado 
por reformulação ou por ajuste curricular, conforme a Resolução 32/17 CEPE que 
estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu da UFPR. 

§ 1. O Colegiado do Programa analisará as disciplinas periodicamente para 
propor a extinção das disciplinas consideradas obsoletas, alterar e modernizar 
as ementas, propor a criação de novas disciplinas, utilizando critérios para 
acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico. 

§ 2. A criação ou a extinção de disciplinas será um processo dinâmico e 
contínuo que atenda à evolução do conhecimento científico. 

§ 3. Na criação de novas disciplinas, o Colegiado solicitará o apoio dos 
Departamentos ligados ao Curso e na inexistência de atividade pertinente, 
solicitará apoio em outras unidades da UFPR ou em outras instituições 
científicas e universitárias nacionais ou estrangeiras. 

 

Art. 29. Nos casos de doutorado-sanduíche, o Colegiado deverá convalidar as 
disciplinas feitas em outra instituição e determinar os ajustes que julgar necessários. 

 

X. DO APROVEITAMENTO, PRAZOS E MUDANÇA DE NÍVEL 

Art. 30. Nas disciplinas, o aproveitamento dos alunos será avaliado por provas e 
trabalhos acadêmicos, a critério do docente, e será expresso de acordo com os seguintes 
conceitos:  

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

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

“C” = Bom (nota entre 7,0 e 7,9)  
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“D” = Insuficiente (nota inferior a 7,0) 

 

§ 1. Será considerado aprovado nas disciplinas o discente que lograr os 
conceitos “A”, “B” ou “C” e que tenha tido frequência conforme no Art. 23. 

§ 2. O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados da conclusão da mesma, para comunicar os conceitos obtidos 
pelos discentes, sob pena de instauração de processo disciplinar. 

§ 3. Todos os conceitos e notas obtidos pelo discente deverão constar do 
histórico escolar. 

§ 4. O discente poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 5 (cinco) 
dias corridos após a publicação dos resultados. 

 

Art. 31. O discente que requerer cancelamento de uma disciplina, dentro do prazo 
fixado no calendário escolar, não terá a referida disciplina incluída no seu histórico 
escolar. 

 

Art. 32. Os prazos mínimos de duração dos cursos não podem ser inferior a 12 meses, 
no caso do Mestrado, e 24 meses, no caso do Doutorado. 

 
§ 1. No caso dos prazos máximos de duração, os Colegiados deverão tomar 
por base os limites estabelecidos pela respectiva área de avaliação da CAPES 
para que o Programa seja considerado como “muito bom” no quesito de 
tempo médio de titulação. 
 
§ 2. O prazo para a conclusão de curso poderá ser prorrogado pelo Colegiado 
à vista de justificativa apresentada pelo discente e aprovada pelo orientador ou 
comitê de orientação. 
 
§ 3. O descumprimento dos limites dos prazos definidos pelo Colegiado 
implicará no desligamento do discente, por ato do Colegiado. 
 

Art. 33. Os desligamentos serão avaliados pelos Colegiados dos Programas. 
 
Parágrafo único. A decisão do desligamento deverá ser comunicada 
formalmente ao discente e ao orientador por meio 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. 34. O discente poderá solicitar afastamento de suas atividades no curso para 
desenvolvimento de pesquisa ou Programa acadêmico em outra instituição. 

 
§ 1. O afastamento do curso deverá ser justificado mediante plano de trabalho 
e deverá ter a aquiescência do Orientador e ciência do Comitê de Orientação, 
além de receber parecer final favorável do Colegiado do Programa. 
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§ 2. O tempo de afastamento será computado no prazo total de conclusão do 
curso. 

 
Art. 35. A critério do Colegiado, durante a realização do Mestrado o discente poderá 
solicitar a mudança de nível para Doutorado, desde que sua produção intelectual supere 
os pré-requisitos para obtenção do título de Doutor. 

 
 

XI. DA PRÁTICA DE DOCÊNCIA 

Art. 36. A prática de docência constituirá disciplina do currículo dos cursos de 
Mestrado e Doutorado em Ciências Veterinárias, tendo caráter obrigatório para todos os 
discentes. 

 

Art. 37. A disciplina de prática de docência terá como responsável o docente da 
disciplina.  

§ 1. Por tratar-se de atividade curricular, a participação dos discentes de pós-
graduação na prática de docência não cria vínculo empregatício, tampouco 
será remunerada. 

§ 2. A solicitação de matrícula, feita pelo orientador, deverá ser acompanhada 
de um plano detalhado de trabalho para o discente de pós-graduação, 
elaborado em conjunto com o docente responsável pela disciplina de 
graduação e aprovado pelo Departamento responsável pela oferta da 
disciplina e pelo Colegiado do Programa. 

§ 3. O docente responsável pela disciplina de graduação deverá 
obrigatoriamente estar presente a todas as atividades do pós-graduando, 
podendo emitir um parecer sobre o seu desempenho, se for solicitado, 
recomendando ou não ao Colegiado a sua aprovação ao término das 
atividades da disciplina de Prática de Docência. 
 

Art. 38. É vedado aos discentes matriculados na disciplina de Prática de Docência: 
 
a) assumir a totalidade das atividades de ensino; 
 
b) conferir notas aos alunos das disciplinas às quais estiverem vinculados; 
 
c) atuar sem a presença de docente. 
 
§ 1. A integralização da Prática de Docência deverá ocorrer em no mínimo 1 
(um) semestre para o Mestrado e 2 (dois) semestres para o Doutorado exceto 
para os bolsistas que deverão seguir regulamento específico. 
 
§ 2. O docente do ensino superior que comprovar tais atividades ficará 
dispensado do estágio de docência. 
 
§ 3. Deverão constar no histórico escolar do discente de pós-graduação, além 
das especificações relativas à disciplina de prática de docência, os seguintes 
dados referentes à disciplina em que o discente tiver atuado: 



15 
 

identificação/nome da disciplina, nome do curso, carga horária, ano e 
semestre letivos em que a disciplina foi ministrada. 

 

XII. DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

Art. 39. Os candidatos ao título de Mestre deverão ser obrigatoriamente aprovados em 
Exame de Qualificação versando sobre o conteúdo do trabalho de Dissertação, cujas 
regras e prazos deverão ser definidos em Portaria específica pelo Colegiado do 
Programa. 

 

Art. 40. Os candidatos ao título de Doutor deverão ser obrigatoriamente aprovados em 
Exame de Qualificação, no qual o pós-graduando deverá evidenciar profundidade de 
conhecimentos e capacidade crítica, além de habilidade para trabalho em equipe e 
valores de ética e cidadania, perante banca examinadora, cujas regras e prazos deverão 
ser definidos em Portaria específica pelo Colegiado do Programa. 

 
Art. 41. Será considerado aprovado em exame de Qualificação o discente de Mestrado 
ou de Doutorado que obtiver a aprovação da maioria simples pelos membros da 
Comissão examinadora, segundo Portaria específica para cada nível. 

 

XIII. DO PROJETO E DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO OU TESE  

Art. 42. Todos os discentes deverão apresentar, e ter aprovado e homologado o seu 
Projeto de Dissertação ou de Tese pelo Colegiado do Programa, uma vez aprovados 
pelo orientador e Comitê de Orientação, de acordo com as normas estabelecidas em 
Portaria específica do Programa. 

§ 1. Os projetos deverão ser entregues na Secretaria do Programa no primeiro 
semestre de ingresso, para encaminhamento à avaliação e aprovação pelos 
Comitês de Orientação, de acordo com calendário estabelecido pelo 
Colegiado, após o que serão encaminhados à homologação pelo Colegiado do 
Programa. 

 

Art. 43. A Dissertação de Mestrado só poderá entrar em julgamento após o candidato 
ter satisfeito as seguintes exigências:  

a) estar regularmente matriculado no Programa e exercer atividade discente 
no curso, pelo período mínimo de 12 (doze) meses; 

b) obtenção de no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos; 

c) aprovação do exame de suficiência em língua inglesa nos primeiros 12 
(doze) meses do curso; 

d) aprovação em exame de qualificação, com normas definidas na sessão XII 
deste regimento; 

e) assistir a no mínimo 2 (duas) defesas de dissertação ou tese durante o 
curso;  
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f) defesa e aprovação de sua dissertação até 24 (vinte e quatro) meses após o 
seu ingresso no Programa, prorrogáveis por até 60 (sessenta) dias a critério do 
Colegiado. 

 

Art. 44. A Tese de Doutorado só poderá entrar em julgamento após o candidato ter 
satisfeito as seguintes exigências:  

a) estar regularmente matriculado no programa e exercer atividade discente no 
curso, pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses; 

b) obtenção de no mínimo 36 (trinta e seis) créditos;  

c) aprovação do exame de suficiência em língua inglesa, nos primeiros 12 
(doze) meses do curso; 

d) aprovação em exame de qualificação, com normas definidas na sessão XII 
deste regimento; 

e) comprovação, até a data da entrega da tese para defesa, de pelo menos um 
aceite de artigo científico em periódico técnico-científico, em coautoria do seu 
orientador e versando sobre assunto relacionado ao seu projeto de Doutorado, 
de acordo com critérios definidos pela CAPES em portaria específica deste 
programa; 

f) assistir a no mínimo 3 (três) defesas de dissertação ou tese durante o curso; 

g) defesa e aprovação de sua tese até 48 (quarenta e oito) meses após o seu 
ingresso no Programa, prorrogáveis por até 60 (sessenta) dias a critério do 
Colegiado. 

 

Art. 45. A critério do orientador, as dissertações ou teses deverão ser redigidas na 
língua portuguesa ou inglesa, devendo constar título e resumo necessariamente em 
ambas as línguas. 

 

Art. 46. O julgamento da Dissertação ou da Tese deverá ser requerido ao Colegiado 
com no mínimo 30 dias de antecedência da data pretendida, que homologará a data de 
sua realização. 

Parágrafo único. O requerimento deverá vir acompanhado de declaração do 
Orientador, indicando que o trabalho está em condições de ser julgado. 

 

Art. 47. As Dissertações e Teses serão examinadas por Comissão Julgadora formada 
por pesquisadores e/ou docentes com título de Doutor. 

§ 1. As Comissões Julgadoras para Dissertações de Mestrado serão compostas 
de 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, incluindo o Orientador e, 
obrigatoriamente, pelo menos 1 (um) membro externo à UFPR. Devido á 
obrigatoriedade do membro externo à UFPR, o membro suplente também 
deve ser membro externo à UFPR.  

§ 2. As Comissões Julgadoras para Teses de Doutorado serão compostas de 5 
(cinco) membros titulares e 2 (dois) suplentes, incluindo o Orientador e, 
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obrigatoriamente, pelo menos dois membros externos ao Programa, um deles  
externo à UFPR.  

§ 3. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os docentes aposentados 
pela UFPR, os quais tenham atuado no Programa em questão, serão 
considerados do quadro docente do Programa na condição de professores 
ativos, salvo se os mesmos estiverem formalmente vinculados a outras 
instituições de ensino superior e pesquisa. 

§ 4. Os membros das bancas de defesa deverão receber do orientador ou do 
pós-graduando, pelo menos 15 (quinze) dias antes da data da defesa, uma 
versão impressa ou digital da dissertação ou da tese, a critério do avaliador, 
que será utilizada para a avaliação pela banca. 

§ 5. Todas as comissões Julgadoras devem contar com membros suplentes, 
internos e externos ao Programa e à UFPR, de forma a garantir a composição 
estabelecida no caso de impedimento de comparecimento pelos membros 
titulares. 

§ 6. Na eventualidade de impedimento da presença do Orientador que é 
membro nato e atua como Presidente da banca examinadora, o Colegiado do 
Programa, ouvido o Comitê de Orientação do discente, indicará outro 
presidente para a Comissão Julgadora, podendo ser o Coorientador, membro 
do comitê de orientação ou representante designado pelo Colegiado.  

§ 7. Doutores egressos do PPGCV só poderão participar como membros 
avaliadores de teses e dissertações 5 (cinco) anos após a obtenção do título e 
que não tenha relação direta com o orientador da dissertação/tese. 

 

Art. 48. O julgamento da Dissertação ou da Tese será realizado em sessão pública, 
perante a Comissão Julgadora. 

§ 1. Antes da arguição, o candidato, em prazo máximo de 50 minutos, fará 
exposição oral de seu trabalho de dissertação ou tese, podendo utilizar todos 
os recursos audiovisuais necessários. 

§ 2. Concluída a exposição oral do candidato, terá lugar à arguição de cada 
membro da Comissão Julgadora, dispondo cada um de 30 minutos, e o 
candidato de tempo igual para responder, podendo, também, a arguição 
processar-se através de diálogo de, no máximo, 60 minutos por examinador. 

§ 3. Terminado o julgamento, a Comissão Julgadora apresentará um parecer 
lavrado em ata gerada no SIGA/UFPR que indicará a condição de Aprovado 
ou Reprovado,  

 
Art. 49.  A defesa poderá ser realizada de forma não presencial, por meio de web-
conferência ou videoconferência por parte de 1 (um) examinador externo, no caso do 
Mestrado, e de até 2 (dois) examinadores externos, no caso do Doutorado. 

 
Art. 50. A defesa poderá ser realizada em regime fechado, contando apenas com a 
presença da banca examinadora e do pós-graduando, nos casos autorizados pelo 
Colegiado do Programa, desde que seja comprovada a necessidade de sigilo relativo à 
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propriedade intelectual por meio da apresentação de depósito ou registro de patente 
vinculado ao trabalho de dissertação ou tese. 

 
Art. 51. A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca 
examinadora, o discente terá prazo máximo de 90 (noventa dias) para entregar a versão 
final corrigida do trabalho na Secretaria do Programa. 

 

XIV. DA TITULAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA 
 

Art. 52. Para obtenção do grau de Mestre ou Doutor, o discente deverá ter cumprido as 
exigências definidas nesta resolução, e nos termos especificados pelas Portarias internas 
específicas deste Programa quanto: 

a) ao cumprimento dos créditos em disciplinas; 

b) a aprovação nos ritos de qualificação e defesa de sua dissertação/tese; 

c) a aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira; 

d) Mestrado: comprovação, até a data da entrega da dissertação para defesa, 
de pelo menos um aceite de artigo científico em periódico técnico-científico, 
em coautoria do seu orientador e versando sobre assunto relacionado ao seu 
projeto, de acordo com critérios definidos pela CAPES em portaria específica 
deste programa; 

e) Doutorado: comprovação, até a data da entrega da tese para defesa, de pelo 
menos dois aceites de artigo científico em periódico técnico-científico, em 
coautoria do seu orientador e versando sobre assunto relacionado ao seu 
projeto, de acordo com critérios definidos pela CAPES em portaria específica 
deste programa; 

f) a entrega da versão final corrigida da Tese ou Dissertação, contendo a ficha 
catalográfica, em formato pdf, na secretaria do programa; 

g) ao prazo máximo para o atendimento das demandas dos colegiados, o qual 
deverá obedecer aos prazos definidos nas normas internas do PPG e não 
poderá́ exceder a 5 (cinco) anos, sob pena de perda da titulação pretendida. 

 

Art. 53. Para a expedição do diploma de Mestre ou Doutor, além de cumpridas as 
exigências estabelecidas no Art. 52 do presente Regimento, a Secretaria do Programa 
remeterá solicitação via SIGA/UFPR dos documentos definidos em Portaria específica 
da PRPPG. 

 

XV. DA CONCESSÃO DE BOLSAS 
 

Art. 54. A classificação para concessão e a renovação de bolsas será decidida por 
comissões específicas formadas por docentes do curso e designadas pelo Colegiado para 
cada início de período letivo anual, de acordo com às condições estabelecidas por cada 
Agência de Fomento e critérios definidos em Edital específico deste PPG. 
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Art. 55. A reprovação em disciplinas e na qualificação, por conceito ou frequência 
insuficiente, ou desempenho acadêmico acarretará no cancelamento da bolsa. 

 

XVI. DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 56. Este regimento está sujeito às demais normas existentes ou que vierem a ser 
estabelecidas para o regime de Pós-Graduação na Universidade Federal do Paraná. 

 

Art. 57. As decisões do Colegiado do Programa serão sucetíveis de recurso ao Conselho 
Setorial,  sendo os casos omissos resolvidos pela PRPPG. Os recursos das decisões do 
Conselho Setorial serão dirigidos ao Conselho de Ensino e Pesquisa fazendo-se o 
processamento a partir da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Veterinárias com remessa para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, após 
registro na Secretaria do Programa. 

Art. 58. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias publicará o periódico 
científico intitulado Archives of Veterinary Science.  

Parágrafo único. A composição da Comissão Editorial da Revista bem como 
as normas de funcionamento da mesma ficará a cargo da chefia editorial 

 

Art. 59. Aos casos omissos no presente Regimento, aplicam-se os documentos legais e 
os regimentos pertinentes tanto do Conselho Federal de Educação como da 
Universidade Federal do Paraná. 

 

Art. 60. As dúvidas pertinentes a quaisquer situações serão resolvidas pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

  

Este regimento entra em vigor a partir da data de publicação. 
 

Curitiba, 22 de outubro de 2018 
 
 
 
A Coordenação e o Colegiado do PPG em Ciências Veterinárias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PUBLICADO EM 31/10/18) 


