
Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (PPGMADE) que estabelece normas complementares à 
Resolução 32/17 do CEPE de 01 de dezembro de 2017 e normas gerais 
para os Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal 
do Paraná. 
 
 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DAS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA 

 
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento / 
PPGMADE, Stricto Sensu, compreende os níveis de Mestrado e Doutorado e 
tem por objetivos: 

I. Promover a formação interdisciplinar para obtenção do grau de 
Mestre e Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento qualificados 
para ensino, pesquisa e demais atuações profissionais frente aos 
problemas socioambientais, visando à produção do conhecimento 
científico e a construção de uma sociedade economicamente 
sustentável, ambientalmente responsável e socialmente justa. 

II. Constituir-se num espaço para a construção de abordagens teórico-
metodológicas e de práticas de pesquisa interdisciplinar para lidar 
com a complexidade das problemáticas do meio ambiente e 
desenvolvimento na interface dos sistemas social e natural. 

III. Promover a formação e a produção do conhecimento por meio da 

pesquisa e da cooperação intelectual, integrando a diversidade plural 

de saberes e práticas sociais à pesquisa e à produção do 

conhecimento, com potencial de inovação nos diferentes setores da 

sociedade. 

IV. Disseminar a produção do conhecimento interdisciplinar nacional e 

internacional na área de Ciências Ambientais. 

 
Art. 2º As Linhas de pesquisa do PPGMADE são: 

I. Epistemologia Ambiental; 
II. Ruralidades, Ambiente e Sociedade; 

III. Urbanização, Cidade e Ambiente Urbano; 
IV. Usos e Conflitos dos Ambientes Costeiros. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

 
Art. 3º A condução didática e administrativa do PPGMADE compreende o 
Colegiado, a Coordenação e o Comitê Cientifico, com apoio da Secretaria do 
Programa. 
§ 1º O Comitê Científico atua de forma consultiva e de apoio ao planejamento 
das atividades didático-pedagógicas no âmbito do PPGMADE; 



§ 2º O PPGMADE está vinculado à Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
da Universidade Federal do Paraná. 
 
 

Seção I 
Do Colegiado do Programa 

 
Art. 4º O Colegiado PPGMADE é a instância de supervisão didática, 
administrativa e financeira, sendo constituído: 
I- Do/a Coordenador/a que é o presidente do Colegiado; 
II- Do/a Vice-Coordenador/a; 
III- De um/a representante de cada linha de pesquisa integrante do corpo 
permanente do Programa; e  
IV- De um/a representante discente em número equivalente a 1/5 do total dos 
membros do Colegiado, desprezada a fração. 
 
Art. 5º A eleição dos membros do Colegiado será convocada pelo coordenador 
e realizada até 30 dias antes do término do mandato dos membros em 
exercício.  
§ 1º Os representantes docentes que integram o Colegiado serão escolhidos 
pelos docentes permanentes do PPGMADE e terão mandato de 2 anos, 
podendo ser reconduzidos.  
§ 2º Os representantes discentes serão escolhidos pelos discentes 
regularmente matriculados no Programa e terão mandato de 1 ano, podendo 
ser reconduzidos uma vez. 
§ 3º Os representantes docentes e discentes titulares no Colegiado terão 
suplentes escolhidos nas mesmas condições. 
 
Art. 6º O Colegiado do programa se reunirá ordinariamente pelo menos 4 
vezes por semestre e, extraordinariamente, por convocação do coordenador 
encaminhada com antecedência mínima de 48 horas, ou a pedido escrito de 
1/3 de seus membros.  
§ 1º A reunião do Colegiado só deliberará com a presença de quórum mínimo 
equivalente a 50% mais um de seus membros.  
§ 2º As decisões se farão por maioria simples, observado o quórum 
correspondente.  
§ 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 do PPGMADE. 
§ 4º Em casos necessários o Colegiado poderá convocar a qualquer tempo 
uma reunião ampliada.  
 
Art. 7º Ao Colegiado do Programa são conferidas atribuições conforme o Artigo 
7º da Resolução 32/17-CEPE e demais atribuições complementares: 
I-  definir os critérios de gerenciamento da coordenação didática, administrativa 
e financeira; 
II- elaborar normas internas e a elas dar publicidade a todos os docentes e 
discentes, bem como à comunidade acadêmica em que desenvolva suas 
ações; 



III- estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e 
recredenciamento dos integrantes do corpo docente; 
IV- sugerir e aprovar a relação de orientadores e coorientadores, observando 
os respectivos dispositivos legais e critérios de credenciamento; 
IV- apreciar e deliberar sobre as candidaturas a professor sênior, professor 
visitante e estágio de pós-doutorado, em conformidade com as normas 
vigentes da UFPR; 
V- estabelecer critérios para admissão de novos discentes e concessão de 
bolsas, por meio de comissões de bolsas, bem como indicar as comissões para 
estas finalidades, e homologar seus atos; 
VI- homologar projetos de pesquisa do corpo docente, discente e demais 
participantes vinculados ao Programa; 
VII- analisar o desempenho acadêmico dos discentes e, se necessário, 
determinar seu desligamento do curso, bem como decidir sobre o 
aproveitamento de estudos, a equivalência de créditos e a dispensa de 
disciplinas; 
VIII- acompanhar o desempenho do docente, a partir de critérios de 
credenciamento e descredenciamentos, estipulados pelo Colegiado; 
VIII- decidir sobre substituição de orientador, coorientador ou comitê de 
orientação; 
IX- aprovar as bancas examinadoras, bem como homologar seus atos; 
X- apreciar, propor e aprovar convênios e termos de cooperação com 
entidades públicas ou privadas de interesse do PPGMADE; 
XI- definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do PPGMADE; e 
XII - pronunciar-se, sempre que convocado, sobre matéria de interesse do 
Programa. 

 
 
 

Seção II 
Do Coordenador e Vice-Coordenador 

 
Art. 8º 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 
determinações estabelecidas na Resolução 32/17-CEPE, Art. 8º.  
 
Art. 9º Compete ao coordenador do Programa, em complemento às demais 
atribuições constantes na Resolução 32/17-CEPE, Art. 9º:   
I-  coordenar a execução programática do Programa, adotando as medidas 
necessárias ao seu desenvolvimento;  
II- 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; e 
III- definir as atribuições da Secretaria do Programa. 
 

 
Seção III 

Do Comitê Científico 
 



Art. 10º O Comitê Científico possui as seguintes atribuições: 
I- Realizar discussões sobre o andamento da pesquisa e formação do 
Programa visando propor atualização, quando necessário, de seus 
fundamentos teórico-metodológicos; 
II- Promover, junto à Coordenação, eventos de caráter científico e de extensão, 
abertos à comunidade acadêmica e ao público de modo geral, visando 
estimular o debate interdisciplinar e entre diferentes saberes; e 

III-  Indicar à Coordenação do Curso os coordenadores das linhas de pesquisa 
bem como os projetos a serem desenvolvidos coletivamente, a partir de 
pesquisas interdisciplinares.  
Parágrafo único. Participam do Comitê Científico os Docentes Permanentes e 
Colaboradores do Programa. 
 

Seção IV 
Da Secretaria 

 
Art. 11º A Secretaria do PPGMADE ficará sob a responsabilidade de pelo 
menos um servidor técnico-administrativo que responderá por: 
I- Proceder ao tratamento da documentação do Programa;  
II- Proceder a organização de informações a serem utilizadas junto a órgãos de 
avaliação e de fomento; 
III - Dar encaminhamento às solicitações da Coordenação, do Colegiado e do 
Corpo Docente e Discente do Programa, considerando as normativas vigentes; 
IV- Manter atualizadas as bases de informações de Gestão Acadêmica da 
PRPPG/UFPR e auxiliar a Coordenação na coleta de dados/informações para 
a atualização das plataformas da CAPES;  
V- Secretariar reuniões do Comitê Cientifico e do Colegiado do Programa; 
VI- Atender a outras incumbências definidas pela Coordenação e pelo 
Colegiado do Programa. 
 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

 
Seção I 

Do Currículo e das Disciplinas 
 

Art. 12º Os Cursos de Mestrado e Doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento compõem-se de disciplinas de caráter obrigatório e de caráter 
optativo de domínio específico ligado à área de concentração e às linhas de 
pesquisa do Programa. 
 
Art. 13º O currículo do Curso de Mestrado deverá integralizar no mínimo 15 
créditos em disciplinas cursadas antes da qualificação e o de Doutorado deverá 
integralizar no mínimo 30 créditos em disciplinas cursadas antes da 
qualificação.  
 
Art. 14º Cada disciplina terá uma carga horária expressa em créditos, definida 
pelo Colegiado, cuja unidade corresponde a 15 horas de atividades, 
independente da natureza da disciplina.  
 



Art. 15º As disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-Graduação 
serão objeto de análise do Colegiado e poderão ser contabilizadas para fins de 
integralização de créditos, sendo incorporadas ao histórico dos discentes e 
serão limitadas a 50% daqueles exigidos nesta resolução para cada um dos 
níveis de formação.  
§ 1º Os créditos obtidos em programas de pós-graduação de mestrado 
poderão ser validados na íntegra para o doutorado a critério do Colegiado, 
preservada a possibilidade de consignação de créditos definidos no caput 
deste artigo.  
§ 2º O conjunto de disciplinas e atividades utilizadas para integralizar os 
créditos serão registrados na plataforma de gestão acadêmica da Pós-
Graduação da UFPR e constarão no histórico escolar. 
 
Art. 16º Nos pedidos de equivalência ou aproveitamento de disciplinas, a 
critério do Colegiado, poderão ser aceitos créditos obtidos em outros 
programas de pós-graduação stricto sensu integrantes do sistema nacional de 
pós-graduação ou em programas de outros países, desde que sejam 
compatíveis com o plano de estudo do aluno e que tenham sido cursadas no 
máximo até 5 anos antes do pedido. 
 

 
Seção II 

Da Prática de Docência 
 

Art. 17º A Prática de Docência é parte integrante da formação do pós-
graduando, sendo de caráter obrigatório para bolsistas do doutorado e 
mestrado e optativo para discentes não bolsistas. 
 § 1º A Prática de Docência deverá ser realizada prioritariamente nos cursos de 
graduação da UFPR.  
§ 2º Se supervisionado por professor permanente do PPGMADE, a Prática de 
Docência poderá ser realizado em outra IES. 
§ 3º O requerimento de matrícula em Prática de Docência deverá ser 
acompanhado de um plano de trabalho evidenciando as atividades a serem 
desenvolvidas pelo aluno e a carga horária correspondente, devendo ser 
elaborado em conjunto com o professor responsável pela disciplina em que o 
aluno irá atuar e ter o aval de seu orientador. 
§ 4º Caberá ao professor responsável pela disciplina de graduação emitir 
parecer sobre o desempenho do pós-graduando e recomendando, ou não, ao 
Colegiado do Programa a sua aprovação. 
§ 5º É vedado aos alunos matriculados na disciplina de Prática de Docência:  
I- assumir a totalidade das atividades de ensino; 
II- conferir notas aos alunos das disciplinas às quais estiverem vinculados; e  
III- atuar sem a presença de docente. 
§ 6º A prática de docência deverá ocorrer antes da realização do exame de 
qualificação. 
§ 7º O aluno, bolsista e não bolsista, que tiver exercido a atividade de docência 
no ensino superior nos últimos cinco anos e que comprovada, poderá pedir 
aproveitamento da Prática de Docência desde que solicitado e aceito pelo 
Colegiado do Programa. 



§ 8º As atividades da Prática de Docência deverão ser compatíveis com as 
temáticas das linhas de pesquisas do Programa. 
§ 9º A carga horária da Prática de Docência deve respeitar a carga horária das 
disciplinas: Prática de docência I - 45 horas - 03 créditos e Prática de Docência 
II - 45 horas - 03 créditos. 
 
 

Seção III 
Do Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento do Docente 
 
 
Art. 18º O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 
professores do Programa deverão ser aprovados pelo Colegiado, em edital 
específico, de acordo com critérios mínimos de produtividade, em consonância 
com as indicações do documento de área de conhecimento da CAPES a que 
se vincula o PPGMADE, bem como pela aderência do professor às práticas de 
ensino, pesquisa e extensão do Programa, e observando os seguintes critérios 
mínimos: 
I- currículo LATTES atualizado;  
II- participação em Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pela 
UFPR; 
III- fornecer as informações necessárias quando solicitadas, tendo em vista o 
preenchimento das Plataformas Sucupira e de gestão acadêmica da UFPR; 
IV- produção intelectual compatível com as demandas da Pós-Graduação e 
critérios da área a qual se vincula o Programa na Capes; 
V- Coordenação ou participação em projeto de pesquisa em efetivo 
desenvolvimento; 
VI- Oferta de disciplinas atendendo às demandas do Colegiado do Programa, 
uma vez a cada dois anos, no mínimo, salvo em caso de afastamento ou 
dispensa do Colegiado por motivos justificados; 
VII- Orientação de alunos no Programa; e 
VIII- Respeito à proporção dos docentes permanentes e colaboradores, 
conforme definido pela área da CAPES a qual se vincula o Programa. 
 
Art. 19º O descredenciamento de professores do Programa será feito a 
qualquer tempo, e aprovado pelo Colegiado, quando não forem atendidos os 
critérios estabelecidos no Artigo 18º (itens I a VIII) ou, a qualquer tempo, 
quando a pedido do professor. 
§ 1º Em caráter excepcional, os docentes descredenciados poderão ser 
autorizados a concluírem as orientações vigentes de seus alunos até a defesa 
de suas dissertações/teses, todavia, em hipótese alguma, poderão orientar 
novos alunos no Programa. 
§ 2º Para fins de descredenciamento será constituída uma Comissão própria 
que dará ampla divulgação do cronograma de suas atividades, sendo 
composta por um docente permanente de cada linha de pesquisa do Programa 
e aprovada pelo Colegiado. 
 
Art. 20º Os professores aposentados deverão solicitar credenciamento ou 
permanência no Programa mediante ofício encaminhado ao Colegiado do 
Programa. 



 
Art. 21º Os professores externos à UFPR deverão apresentar comprovação de 
vínculo com instituição de ensino superior, atendendo as normas vigentes da 
CAPES, apresentando anuência da instituição de origem para ingresso no 
PPGMADE. 
Parágrafo único - O credenciamento de docentes externos à UFPR não 
implicará vínculo empregatício ou de qualquer natureza, nem acarretará 
qualquer responsabilidade por parte do PPGMADE ou da UFPR. 
 
 
 

Seção IV 
Das Vagas Discentes e da Seleção e Admissão Discente 

 
Art. 22º Para admissão no PPGMADE, o candidato deverá ser aprovado em 
processo seletivo instituído em edital elaborado por Comissão designada em 
Colegiado. Nele constarão os prazos, os requisitos para inscrição, as datas dos 
exames de seleção e outras informações consideradas relevantes. 
§ 1º Os editais de seleção discente devem ser documentados na plataforma de 
gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR (Sistema de Gestão Acadêmica 
da Pós-Graduação - SIGA) e na página do PPGMADE. 
§ 2º Poderão realizar inscrição no processo de seleção discente para o 
Mestrado, os candidatos portadores de diploma de nível superior em qualquer 
área do conhecimento. 
§ 3º Poderão realizar inscrição no processo de seleção discente para o 
Doutorado, os candidatos portadores de diploma de mestrado em qualquer 
área do conhecimento. 
 
Art. 23º Ao candidato estrangeiro será facultada a participação por meio de 
videoconferência ou similar na etapa de entrevista do processo seletivo, desde 
que sua inscrição tenha sido deferida. 
 
 

Seção V 
Da Matrícula, Cancelamento e Trancamento 

 
Art. 24º   Os procedimentos para admissão e matrícula no Programa seguirão 
as normas estabelecidas na Resolução 32/17 – CEPE e incluem normas 
complementares à Resolução. 
 
Art. 25º 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 comitê de orientação.  
 
Art. 26º O aluno poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição em uma ou 
mais disciplinas durante a primeira metade de sua programação, apresentando 
justificativa e concordância do professor orientador. 
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 PRPPG/UFPR. 



  
Art. 27º O discente que estiver impedido de prosseguir seus estudos em casos 
excepcionais (doença, gestação, maternidade, motivos pessoais, e outros 
previstos em lei), poderá requerer ao Colegiado até 2 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 discente só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após ter 
concluído, com aprovação, 40% dos créditos em disciplinas necessários para a 
integralização do curso.  
 
Art. 28º Poderão ser aceitas inscrições de alunos oriundos de outros 
Programas de Pós-graduação em disciplinas do PPGMADE, a critério do seu 
Colegiado, desde que haja vaga na disciplina e anuência do responsável 
ministrante. 
 
 

Seção VI 
Do Comitê de Orientação 

 
Art. 29º No Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
desenvolvimento o discente terá a supervisão de um Comitê de Orientação 
multidisciplinar aprovado pelo Colegiado do Curso. 
§ 1° No Mestrado, o Comitê de Orientação será composto por no mínimo 02 
professores, um deles definido como orientador principal. 
§ 2° No Doutorado, o Comitê de orientação será composto por no mínimo 02 e 
no máximo 03 professores, um deles definido como orientador principal. É 
vedado ao professor colaborador atuar como orientador principal de doutorado. 
§ 3º No Comitê de Orientação, o orientador principal é responsável pela 
Coordenação do processo de orientação da dissertação ou tese do discente e 
pela integração dos membros do Comitê neste processo. Para o Mestrado o 
orientador principal é definido no primeiro semestre de ingresso do aluno. Para 
o Doutorado, o aluno terá, a partir de seu ingresso, o acompanhamento de um 
tutor, indicado pela linha de pesquisa e aprovado pelo Coordenador, até o final 
do terceiro semestre, momento em que se definirá o orientador principal e seu 
respectivo comitê de orientação. 
§ 4° O orientador principal deverá pertencer à Linha de Pesquisa do Programa 
a qual o discente estiver vinculado. O(s) outro(s) orientador(es) deverá(ão) 
preferencialmente ter formação(ões) disciplinar(es) distinta(s) da formação do 
discente. 
§ 5° O Colegiado poderá homologar a indicação de coorientador externo ao 
Programa mediante justificativa de sua pertinência no Comitê de Orientação 
comprovada pelo Curriculum Vitae. 
§ 6° O Comitê de Orientação deve realizar as atividades de orientação em 
conjunto e de forma integrada para assegurar a construção coletiva e 
multidisciplinar das dissertação e teses do Programa. 
§ 7° É papel do orientador principal zelar pelo cumprimentos dos prazos e 
incentivar os mestrandos e doutorandos a publicar em periódicos e eventos 



científicos da Capes em que o programa esteja vinculado, assim como apoiar 
as atividades acadêmicas desenvolvidas pelo Programa. 
 
 

Seção VII 
Do Aproveitamento, Prazos e Mudança de Nível 

 
Art. 30º O desempenho acadêmico do discente é considerado no 
aproveitamento em disciplinas, no cumprimento do plano do curso e no 
cumprimento de exigências específicas extradisciplinares.  
Parágrafo único. As exigências extradisciplinares são definidas pelo Colegiado 
e se relacionam ao trabalho coletivo na formação interdisciplinar e às 
atividades complementares à formação do discente e de apoio ao Programa, 
normatizadas pelo Colegiado. 
 
Art. 31º Nas disciplinas, o aproveitamento dos discentes segue as normas 
estabelecidas na Resolução 32/17 – CEPE Art. 33.  
 
Art. 32º Os prazos mínimos para realização do curso de Mestrado e Doutorado 
são 12 e 24 meses, respectivamente. 
 
Art. 33º O prazo máximo para realização do Mestrado é de 24 meses e para o 
Doutorado de 48 meses. 
§ 1º Os pedidos de prorrogação de prazo para o Mestrado deverão ser 
encaminhados ao colegiado pelo orientador principal até no máximo 03 meses 
antes do prazo máximo da defesa de dissertação. Excetuando em caso de 
doenças justificadas e comprovadas por documento médico. 
§ 2º Os pedidos de prorrogação de prazo para o Doutorado deverão ser 
encaminhados ao Colegiado pelo orientador principal até no máximo 04 meses 
antes do prazo máximo da defesa de tese. Excetuando em caso de doenças 
justificadas e comprovadas por documento médico.  
§ 3º O prazo para a conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado poderá ser 
prorrogado pelo Colegiado, em casos excepcionais, mediante justificativa 
apresentada pelo aluno, acompanhada de documentação que comprove o 
andamento da dissertação ou tese, com justificativa do orientador principal do 
Comitê de Orientação e aprovação do Colegiado do Programa. 
§ 4º A prorrogação mencionada no parágrafo anterior não poderá ser aplicada 
nos casos de alunos que tiveram suas matrículas trancadas. 
§ 5º O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará 
no desligamento do aluno por ato do Colegiado. 
 
Art. 34º 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. 
 



Art. 35º Casos de mudança de nível de mestrado para doutorado serão 
tratados por meio de Instrução Normativa estabelecida pelo Colegiado. 
 

 
Seção VIII 

Do Projeto, Qualificação, Dissertação e Tese e Banca Examinadora 
 

Do Projeto 
 

Art. 36º O projeto de dissertação ou tese, uma vez aprovado pelo Comitê de 
Orientação deverá ser enviado à Secretaria em até 8 meses após a data da 
matrícula para os cursos de Mestrado e em até 19 meses após a data da 
matrícula para o curso de Doutorado, para homologação pelo Colegiado do 
Curso. 
 
Art. 37º Na dissertação, o candidato deverá demonstrar domínio do tema 
escolhido, rigor metodológico e capacidade de pesquisa, de sistematização e 
de expressão. O tema de pesquisa deve estar alinhado a área de concentração 
e respectiva linha de pesquisa. 
 
Art. 38º A tese, que visará à produção do conhecimento, deverá oferecer 
contribuição original e significativa à área de estudo em que for desenvolvida. 
O tema de pesquisa deve estar alinhado a área de concentração e respectiva 
linha de pesquisa, expressando a produção de conhecimento interdisciplinar. 
 

 
Da Qualificação 

 
Art. 39º O Exame de Qualificação será exigido dos discentes de Mestrado e de 
Doutorado do PPGMADE para avaliar a amplitude e a profundidade de seus 
conhecimentos, bem como sua capacidade crítica e os avanços do projeto de 
pesquisa. 
§ 1º O exame de qualificação deverá ser prestado pelo candidato após a 
conclusão de 100% dos créditos de disciplinas de seu plano de estudo. 
§ 3º O Exame de Qualificação deverá ser realizado até o prazo máximo de 18 
meses da entrada do aluno no curso para o Mestrado e 42 meses para o 
Doutorado, quando não houver trancamento de matrícula. 
§ 4º As bancas serão marcadas pelo orientador principal com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência na plataforma de gestão acadêmica da Pós-
Graduação da UFPR. 
 
Art. 40º O Exame de Qualificação deverá ser prestado sob a supervisão e 
responsabilidade de uma banca aprovada pelo Colegiado do Programa. 
§ 1º A participação de membros externos ao Programa não poderá implicar na 
obrigatoriedade de disponibilização de recursos para passagem e/ou 
hospedagem.  
§ 2º As bancas de qualificações de dissertações e teses serão presididas pelo 
orientador principal, sem direito a julgamento. Em caso de ausência do 
orientador principal, o mesmo poderá ser substituído pelo coorientador, para 
bancas de Mestrado, por membro do comitê de orientação, para bancas de 



Doutorado ou por representante designado pelo Colegiado, para bancas de 
Mestrado e Doutorado, que atuará como presidente da sessão. 
§ 3º Os coorientadores não poderão participar como avaliadores da banca, 
exceto na ausência do orientador principal para presidir a sessão de defesa. 
§ 4º Os doutorandos e mestrandos deverão entregar os exemplares da 
dissertação ou da tese em andamento para a banca com no mínimo 30 dias de 
antecedência. 
§ 5º A banca examinadora de qualificação de Mestrado será composta por dois 
doutores, podendo ser os dois do PPGMADE ou um do PPGMADE e outro 
externo ao Programa. 
§ 6º A banca examinadora de qualificação de Doutorado será composta por no 
mínimo um professor doutor do PPGMADE e um professor doutor externo ao 
Programa.  
§ 7º A banca examinadora atribuirá como resultado final da avaliação o parecer 
aprovado ou reprovado. 
§ 8º Quando o resultado da avaliação for reprovado, o aluno terá um prazo de 
até 60 (sessenta) dias para submeter seu Relatório de Qualificação a uma nova 
avaliação pela banca examinadora. 
§ 9º Em caso de uma segunda reprovação no exame de qualificação, o aluno 
será automaticamente desligado do Programa. 
 
 

Da Banca Avaliadora 
 
Art. 41º Concluída a dissertação ou a tese, o professor orientador deverá 
encaminhar para aprovação do Colegiado do Programa, com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência, a solicitação de data para a defesa, com a 
indicação dos membros que comporão a banca. 
§ 1º As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo menos 03 
(três) doutores, incluído o orientador, sendo pelo menos um deles externo ao 
Programa, e o orientador ou coorientador ou membro designado pelo 
Colegiado deve presidir a banca examinadora sem direito a julgamento. 
§ 2º As bancas de defesa de Doutorado serão compostas por pelo menos 04 
(quatro) doutores, incluído o orientador, sendo pelo menos dois deles externos 
ao PPG, um deles externo à UFPR, e o orientador ou coorientador ou membro 
designado pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora sem direito a 
julgamento. 
§ 3º Os docentes aposentados pela UFPR, os quais atuaram no Programa, 
serão considerados do quadro docente do Programa na condição de 
professores ativos, salvo se os mesmos estiverem formalmente vinculados a 
outra instituição de ensino superior ou de pesquisa. 
§ 4º Os coorientadores não poderão participar como avaliadores das bancas de 
Mestrado ou Doutorado. 
§ 5º É permitida a participação por internet de um membro para a banca de 
Mestrado e dois membros para a banca de Doutorado. 
 
Art. 42º Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese, decidindo pela 
aprovação ou reprovação do trabalho de conclusão do aluno. 
§ 1º A ata da sessão pública da defesa da dissertação ou da tese indicará 
apenas a condição de aprovado ou reprovado. 



§ 2º A banca examinadora emitirá parecer circunstanciado sobre o trabalho 
defendido, apontando seus pontos fortes, bem como as principais sugestões de 
alteração. 
§ 3º Em caso de discordância entre os avaliadores prevalecerá a avaliação do 
membro externo ao PPGMADE, nos casos de defesa de dissertação, e do 
membro externo à UFPR, nos casos de defesa de tese. 
 
Art. 43º O número de exemplares definitivos a ser entregue após as correções 
indicadas pela banca corresponde a: 01 exemplar em meio digital para a 
Coordenação do Programa de Pós-graduação e para a Biblioteca Central da 
UFPR.  
§ 1º A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca 
examinadora, o discente terá um prazo máximo de 90 dias para entregar a 
versão final corrigida do trabalho. 
§ 2º As correções indicadas pela banca deverão ser atendidas pelo discente e 
aprovadas pelo orientador.  
§ 3º A secretaria do Programa remeterá o arquivo eletrônico da versão 
corrigida à biblioteca para fins de atendimento das exigências de registro e 
depósito, por meio da plataforma de gestão acadêmica da Pós-graduação da 
UFPR.  
§ 4º Os ajustes, correções e quitação de débitos junto ao Sistema de 
Bibliotecas da UFPR deverão ser sanadas pelo discente no prazo máximo de 
30 dias e será contabilizado dentro dos prazos de entrega. 
§ 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 IX 
Da Concessão de Bolsas 

 
Art. 44º A Comissão de bolsas será formada por 01 docente permanente de 
cada linha de pesquisa do Programa e 01 representante discente, de acordo 
com as orientações das agências financiadoras. 
Parágrafo único. As bolsas serão renovadas anualmente. 
 
Art. 45º Para os pedidos de renovação de bolsa, além dos documentos 
exigidos pelas agências financiadoras, o candidato deverá apresentar para ser 
avaliado pela Comissão de Bolsas: 
I- Relatório de suas atividades no ano anterior comprovando apoio em 
organização de seminários, palestras, rodas de conversa, saídas de campo e 
participação em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo 
Programa; 
II- Histórico escolar das disciplinas cursadas; 
III- Parecer do professor orientador sobre o trabalho de pesquisa do bolsista; e 
IV- Currículo Lattes atualizado e documentado referente ao período de vigência 
da bolsa. 
Parágrafo único. A reprovação em disciplinas, por conceito ou frequência 
insuficiente, ou desempenho acadêmico ou em exame de qualificação implicará 
no cancelamento imediato da bolsa.   
 



Art. 46º Os critérios mínimos de manutenção de bolsa para o aluno candidatar-
se a renovação anual são: 
§ 1º Para o bolsista de Mestrado:  
a) em seu primeiro ano de bolsa, deverá ter a aprovação em todas as 
disciplinas com conceito B ou superior e deverá participar de um evento 
científico externo ao Programa com temática afim de sua dissertação; 
b) Comprovar apoio em organização de seminários, palestras, rodas de 
conversa, saídas de campo e participação em projetos de pesquisa e extensão 
desenvolvidos pelo Programa; 
c) até o exame de qualificação o discente deverá participar de um evento 
científico com temática afim a de sua dissertação, com a apresentação de um 
trabalho completo em coautoria com seu orientador ou ter aceite de publicação 
em revista científica qualificada (Sistema Qualis estrato superior). 
§ 2º Para o bolsista de Doutorado: 
a) ter aprovação em todas as disciplinas cursadas com conceito igual ou 
superior a B e deverá participar de um evento científico externo ao Programa 
com temática afim a sua linha de pesquisa; 
b) comprovar apoio em organização de seminários, palestras, rodas de 
conversa, saídas de campo e participação em projetos de pesquisa e extensão 
desenvolvidos pelo Programa; 
c) até o segundo ano, deverá participar de evento científico nacional ou 
internacional concomitante a área de pesquisa do seu projeto de tese, com 
publicação de trabalho completo em coautoria com seu orientador ou ter aceite 
de publicação em revista científica qualificada (Sistema Qualis estrato 
superior); 
 d) até o 42º mês, além de obter aprovação no exame de qualificação conforme 
os prazos estabelecidos pelo Programa, deverá apresentar o aceite de 
publicação de artigo em coautoria com seu orientador principal em revista 
qualificada (Sistema Qualis estrato superior). 
 

 
CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Art. 47º Ao coordenador caberá apresentar as necessidades de recursos 
financeiros do programa. 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos destinados ao Programa será 
definida pelo Colegiado, que deverá aprovar e homologar a prestação de 
contas. 
 
Art. 48º Havendo disponibilidade de recursos, o PPGMADE apoiará a 
participação de discentes e docentes em Eventos Nacionais e Internacionais de 
acordo com as normas da Universidade, desde que seja para apresentação de 
trabalho completo e artigos em periódicos, estratos A1 e A2, em coautoria com 
seu orientador principal ou professor permanente do Programa. 
Parágrafo único: As demandas de recursos por parte de professores 
credenciados e alunos deverão ser feitas por escrito, devidamente instruídas 
com orçamento, à Coordenação do Programa, respeitando os prazos vigentes. 
 



Art. 49º Havendo disponibilidade de recursos, o PPGMADE apoiará a 
realização de atividades, incluindo trabalhos de campo, que contribuam para o 
bom desenvolvimento das dissertações e teses. 
 
 

CAPÍTULO V 
DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 
Art. 50º Os títulos outorgados serão os seguintes:  
§1º Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento, para aqueles ingressantes 
no nível de Mestrado. 
§2º Doutor Meio Ambiente e Desenvolvimento, para aqueles ingressantes no 
nível de Doutorado. 
 
Art. 51º 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:  
I-  o cumprimento integral dos créditos em disciplinas; 
II- Ter sido aprovado na defesa de sua dissertação;  
III- Correção da dissertação conforme indicações da banca examinadora e 
aprovação do orientador principal do Comitê de orientação e entrega dos 
exemplares corrigidos;  
IV- Comprovar a participação, ao longo do Curso, em 3 sessões de defesa de 
dissertação/tese; e 
V- Comprovação de ter submetido pelo menos 1 artigo para publicação em 
revista científica qualificada (Sistema Qualis estrato superior), relativo à sua 
pesquisa desenvolvida no PPGMADE como autor principal com a vinculação 
de coautoria de seu orientador principal.  
 
Art. 52º Para obtenção do grau de Doutor, o discente deverá ter cumprido as 
seguintes exigências: 
I- O cumprimento integral dos créditos em disciplinas; 
II- Ter sido aprovado no exame de qualificação; 
III- Ter obtido aprovação na defesa de sua tese; 
IV- Correção da tese conforme indicações da banca examinadora, aprovação 
do orientador principal e entrega dos exemplares corrigidos;  
V- Comprovar a participação, ao longo do Curso, em 6 sessões de defesa de 
tese; e 
VI- Comprovação de pelo menos um artigo já publicado e outro segundo artigo 
submetido, em revista científica qualificada (Sistema Qualis estrato superior), 
relativo à sua pesquisa desenvolvida no PPGMADE como autor principal com a 
vinculação de coautoria de professor permanente do Programa. 
 
Art. 53º Para a expedição de diploma de mestre ou doutor, depois de 
cumpridas as exigências definidas nos Artigos 51º e 52º, a secretaria do 
PPGMADE remeterá os documentos definidos em Portaria específica da 
PRPPG, e solicitará a emissão do diploma via plataforma de gestão acadêmica 
da pós-graduação da UFPR. 
 

CAPÍTULO VI 



PÓS-DOUTORADO 
 

Art. 54º O estágio pós-doutoral no PPGMADE segue o disposto na Resolução 
Nº 16/18-CEPE de 02 de março de 2018 com as seguintes especificidades: 
I- O supervisor deverá ser docente permanente credenciado no Programa; 
II- Cada supervisor poderá ter no máximo uma supervisão de pós-Doutorado 
em andamento; e 
III- A vinculação deverá ser homologada pelo Colegiado do Programa. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 55º As normas estabelecidas nesse Regimento entrarão em vigor na data 
de sua publicação e se aplicam a todos os professores e discentes 
matriculados no Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento.  
 
Art. 56º Casos omissos serão tratados pelo Colegiado do PPGMADE. 
 
 
Aprovado em Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento em 07 de outubro de 2019.  
 
 
 

  
Prof. Dr. Valdir Frigo Denardin 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

 
 


