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CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

 
Art. 1º A Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Setor de Ciências Biológicas (SCB) e o 
Departamento de Patologia Básica manterão o Programa de Pós-graduação em Microbiologia, 
Parasitologia e Patologia stricto sensu, doravante PPGMPP, o qual será regido por este documento, 
bem como pelo Regimento Geral de Pós-Graduação da UFPR e pelas demais disposições aplicáveis. 

 
Art. 2º O PPGMPP outorga os títulos de MESTRE e de DOUTOR e tem como como objetivo 
desenvolver o ensino e a pesquisa, colaborando para a formação de recursos humanos qualificados, 
nas áreas de concentração acima citadas, para o exercício de atividades de ensino, investigação 
científica e desenvolvimento tecnológico. 

 
Art. 3º O PPGMPP terá em sua organização: 

 
a) flexibilidade curricular que atenda a diversidade de tendências de conhecimento no sentido de 
oferecer amplas possibilidades de aprimoramento científico, técnico e cultural; 
b) abertura a candidatos portadores de diploma de curso superior em áreas correlatas, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou obtido em instituições estrangeiras, a 
critério do Colegiado e observado o processo de seleção ou acordos de cooperação. 

 
§ único O PPGMPP compõe-se de disciplinas específicas para esse fim, ofertadas nos diversos 
departamentos didáticos do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde e de outros Setores da UFPR, 
agrupadas nas seguintes áreas de concentração: 
 
a) Microbiologia 
b) Parasitologia 
c) Patologia 

 
 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PPGMPP 

 
Art. 4º A coordenação didática e administrativa dos cursos de pós-graduação stricto sensu 
compreendem o Colegiado e a Coordenação do Programa. 
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Seção I 
Do Colegiado do PPGMPP 

 
Art. 5º O Colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa do PPGMPP cuja 
constituição e competências são aquelas definidas pelos Art. 4º e Art. 7º da Resolução N° 32/17 – 
CEPE/UFPR.  

 
§ único Serão convidados a participar do Colegiado Representantes do Departamento de Patologia 
Básica. 

 
Art. 6º A escolha de representantes docentes e discentes para o Colegiado será realizada de acordo 
com o Art. 4º da Resolução N° 32/17 – CEPE/UFPR. 
 
§ 1º A forma de participação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos deverá 
obedecer ao estabelecido pelo Conselho Universitário e respectivos Conselhos Setoriais. 
§ 2º Perderá o mandato o representante titular ou quem esteja no exercício da titularidade que 
deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas em qualquer intervalo de tempo ou a 05 
(cinco) alternadas no período de um ano, sem justificativa formal apresentada por escrito ao 
Colegiado. 

 
Art. 7º O Colegiado do PPGMPP se reunirá de acordo com o Art. 6ºda Resolução N° 32/17 – 

CEPE/UFPR. 
 
 

Seção II 
Do Coordenador e Vice-Coordenador 

 
Art. 8º As eleições para coordenador e vice-coordenador do PPMPA serão realizadas em 
consonância com o Art. 8º da Resolução N° 32/17 – CEPE/UFPR.  

 
§ único Terão direito a voto os docentes permanentes e os colaboradores do PPGMPP. 

 
Art. 9º Além das competências definidas no artigo 8º da Resolução N°32/17 – CEPE/UFPR são 
atividades a serem exercidas pelo coordenador do PPGMPP: 

 
a) exercer a direção administrativa e didático-pedagógica do Programa; 
b) dar cumprimento às decisões do Colegiado e dos órgãos superiores da UFPR; 
c) coordenar a elaboração do relatório anual das atividades do Programa para que seja enviado à 
CAPES e a PRPPG; 
d) organizar o calendário e tratar com os departamentos ou unidades administrativas equivalentes 
a oferta das disciplinas necessárias para o funcionamento do Programa; 
e) propor a criação de comissões no Programa; 
j) exercer outras funções especificadas pelo Colegiado; 
k) prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao curso, observando as 
normas de utilização definidas pelo Colegiado. 

 
 

Seção III 
Da Secretaria 

 
Art. 10º O PPGMPP terá uma secretaria cujas incumbências do servidor técnico- administrativo são 
definidas pelo Colegiado. São atribuições da Secretaria do Programa: 
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a) auxiliar o coordenador a organizar relatório anual do Programa para a CAPES; 
b) anunciar a abertura e realizar a matrícula nas diversas disciplinas no início de cada ano letivo, 
registrar os alunos matriculados, preparar e distribuir a cada professor as listas de estudantes 
matriculados nas disciplinas; 
c) aceitar matrículas em disciplinas isoladas, desde que haja vagas; 
d) organizar e manter atualizadas as fichas individuais dos alunos; 
e) registrar projetos (de dissertações ou teses) de cada aluno aprovado pelo Colegiado; 
f) organizar o Histórico de Notas dos alunos e organizar os trabalhos de defesa de dissertações ou 
teses dos alunos; 
g) secretariar e redigir as atas das reuniões do Colegiado e das defesas de dissertações e teses. 
h) ter, sob sua guarda as atas, os pareceres e processos, os fichários, a correspondência recebida e 
expedida e todo o material de expediente patrimonial; 
i) organizar todo o processo para aprovação e registro de diplomas; 
j) manter anualmente o registro de alunos atualizado junto à CAPES e platafomas/sistemas de 
registro institucionais.;  
k) realizar todo trabalho próprio de uma secretaria não previsto nos itens acima. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

 
 

Seção I 
Das alterações na estrutura do PPGMPP 

 
Art. 11º As propostas de alteração da estrutura do PPGMPP serão submetidas à PRPPG após 
aprovação prévia pelo Colegiado, pela plenária do Departamento de Patologia Básica e pelo 
Conselho Setorial do Setor de Ciências Biológicas da UFPR. 
 
 

Seção II 
Das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa 

 
Art. 12º O programa deverá ser definido com base em áreas de concentração e em linhas de 
pesquisa. 

 
Art. 13º A criação e a alteração de áreas de concentração deverão ser aprovadas pelo Colegiado e 
encaminhadas para análise da PRPPG. 
 
Art. 14º As linhas de pesquisa devem caracterizar a atuação dos professores credenciados, 
enquadradas nas áreas de concentração, com a possibilidade de integrarem mais de uma área de 
concentração. 
 

 
Seção III 

Do Currículo e das Disciplinas 
 

Art. 15º O currículo do PPGMPP é composto disciplinas caracterizadas por código, denominação, 
pré-requisito (se houver), carga horária, número de créditos, ementa, periodicidade e corpo 
docente. 
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§ único A critério do Colegiado, disciplinas de graduação podem ser cursadas, como disciplinas 
niveladoras de conhecimento, sem direito a créditos. 
 
Art. 16º Cada disciplina tem uma carga horária expressa em créditos, aprovada pelo respectivo 
Colegiado 

 
Art. 17º As disciplinas são classificadas de acordo com seu domínio conexo, aplicáveis a todas as 
áreas, e em específicas de acordo com cada área de concentração. 

 
§ 1º As disciplinas obrigatórias constituem o mínimo necessário à qualificação e são definidas pelo 
Colegiado de acordo com as normas estabelecidas pelo Documento de Área da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ao qual o PPGMPP está vinculado.  
§ 2º As disciplinas optativas, ou as disciplinas de Tópicos Especiais a serem cursadas, devem ser 
definidas em conjunto com o professor orientador e visam à especialização em uma das linhas de 
pesquisa oferecidas pelo Programa ou ao atendimento das demandas do projeto de pesquisa do 
aluno. Portanto, será exigido que, no mínimo, 15% dos créditos do mestrando ou doutorando sejam 
de disciplinas optativas, porém, esse valor não poderá ultrapassar 30% dos créditos totais. 
§ 3º A proposta de Tópicos Especiais deverá ser apresentada por professor credenciado no 
PPGMPP e encaminhada pelo representante de sua área de concentração ao Colegiado para ser 
aprovada. 
§ 4º A proposta deverá obrigatoriamente ser instruída com o nome de Tópicos Especiais, carga 
horária, créditos atribuídos, professor responsável, colaboradores (quando houver), justificativa, 
programa, relação bibliográfica, relação nominal dos alunos interessados e data de início e término. 
§ 5º Cada disciplina de Tópicos Especiais poderá equivaler a no máximo 03 (três) créditos. 
§ 6º O professor orientador poderá indicar seu aluno que atuou, de forma comprovada, como 
colaborador na formação de aluno de iniciação científica para receber até 2 (dois) créditos como 
disciplina de Tópicos Especiais. A aprovação dessa indicação ficará a critério do Colegiado. 

 
Art. 18º No que se refere à reformulação ou ao ajuste curricular dos cursos de mestrado e 
doutorado do PPGMPP, os aperfeiçoamentos serão realizados seguindo o Art. 20º da Resolução 
32/17-CEPE/UFPR. 
 
Art. 19º Cada disciplina terá uma carga horária definida pelo Colegiado, que será expressa em 
créditos, cuja unidade corresponde a não menos que 15 (quinze) horas de atividades. 

 
§ único As disciplinas poderão ser ministradas por professores ou pesquisadores convidados com 
título de doutor e com uma carga horária nunca superior a 30% do total. A excepcionalidade será 
avaliada pelo Colegiado mediante solicitação do coordenador da disciplina. 

 
Art. 20º O currículo deverá totalizar, no mínimo, 18 (dezoito) créditos em disciplinas para o 
mestrado e 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas para o doutorado. 

 
§ único Os créditos obtidos em Programas de mestrado poderão ser validados para o doutorado a 
critério do Colegiado sem limite numérico, mantendo-se idêntico enquadramento dentro da 
estrutura curricular. 

 
Art. 21º Em casos especiais e a critério do Colegiado, durante a realização do mestrado, será 
permitida a mudança de nível para doutorado, de acordo com as normas vigentes da CAPES, com o 
aproveitamento dos créditos já obtidos. 

 
Art. 22º Nos pedidos de equivalência de disciplinas, a critério do Colegiado do Programa, poderão 
ser aceitos créditos obtidos em outros Programas de Pós-Graduação stricto sensu integrantes do 
sistema nacional ou internacional de Pós-Graduação, desta ou de outra instituição, desde que sejam 
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compatíveis com o plano de estudo do aluno. 
§ 1º As disciplinas serão consideradas equivalentes, a critério do Colegiado, quando houver 
similaridade de tópicos ou temários didáticos e compatibilidade de carga horária, e deverão ser 
citadas e contabilizadas no histórico escolar do aluno de modo a contribuir para a integralização 
dos créditos. 
§ 2º As disciplinas sem equivalência, mas de conteúdo compatível com a área de concentração do 
PPGMPP, poderão ter seus créditos admitidos pelo Colegiado (convalidação), sendo computadas 
como disciplinas de conteúdo variável com carga horária equivalente. 
§ 3º Para serem consideradas validadas, equivalentes ou convalidadas, as disciplinas devem ter 
sido cursadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da solicitação de equivalência, validação ou 
convalidação na UFPR. 
§ 4º Nos casos de mestrado-sanduíche ou doutorado-sanduíche, caberá ao Colegiado convalidar as 
disciplinas cursadas em outra instituição e determinar os ajustes necessários, respeitando os 
critérios definidos no caput do Art. 22º. 
 
Art. 23º A criação ou alteração de disciplina se inicia pela apresentação da proposta do professor 
responsável, com o aval da área de concentração e homologação do Colegiado. 

 
Art. 24º A proposta de criação ou alteração de disciplina deverá conter: 
 
a) justificativa da criação ou alteração; 
b) denominação e código; 
c) pré-requisito, se houver; 
d) ementa; 
e) número de horas de atividade; 
f) número de créditos; 
g) bibliografia de apoio; 
h) indicação das áreas de concentração que podem ser beneficiadas; 
i) ata de aprovação. 

 
Art. 25º A proposta de criação ou alteração de disciplina deverá demonstrar, também, que: 

 
a) a medida não implica duplicidade de meios para alcançar fins idênticos; 
b) existe pessoal qualificado para ministrá-la. 

 
Art. 26º O histórico escolar deverá conter todas as informações sobre créditos em disciplinas 
realizadas no período. 
 

 
Seção IV 

Da Prática de Docência 
 
 

Art. 27º A prática de docência será regida pela Seção III da Resolução N°32/17-CEPE/UFPR e é 
parte integrante da formação do pós-graduando objetivando a preparação para a docência. 
Constituirá disciplina do currículo dos cursos de mestrado e de doutorado, tendo caráter 
obrigatório para os alunos bolsistas, segundo exigências dos órgãos de fomento. Para os demais 
discentes a obrigatoriedade da Prática de Docência deverá ser determinada pelo Colegiado. 

 
§ 1º O requerimento de matrícula em Prática de Docência deverá ser acompanhado de um plano de 
trabalho elaborado em conjunto com o professor responsável pela disciplina em que o aluno irá 
atuar, com o aval de seu orientador. O plano de trabalho deve ser comunicado em plenária 
departamental, sob relato de um docente do programa após a sua aprovação em Colegiado. 
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§ 2º Caberá ao professor responsável pela disciplina de graduação acompanhar, orientar e avaliar o 
pós-graduando ao término das atividades da disciplina de Prática de Docência, emitindo um 
parecer sobre o desempenho do pós-graduando e recomendando (ou não) ao Colegiado para a sua 
aprovação. 
§ 3º É vedado aos alunos 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; e 
c) atuar sem a presença de docente. 
 
§ 4º A integralização da Prática de Docência deverá ocorrer em, no máximo, um semestre 
totalizando 02 (dois) créditos para o mestrado e dois semestres totalizando até 04 (quatro) 
créditos para o doutorado. 
§ 5º As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa no 
Programa de Pós-Graduação, realizada pelo pós-graduando. 
§ 6º A prática de docência deverá figurar no elenco de disciplinas dos departamentos interessados 
na forma de disciplina com 02 (dois) créditos para cada semestre de atividades didáticas.  
 
 

Seção V 
Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de Professores 

 
Art. 28º O pedido de credenciamento seguirá a Resolução 01/2017 do PPGMPP e se fará por 
solicitação direta do interessado ou por indicação de um ou mais docentes do PPGMPP, e deve 
constar de explicitação do campo de atuação do interessado, das suas condições de infraestrutura 
laboratorial e recursos para orientação de candidatos. Juntamente com seu pedido deverá 
encaminhar documentação estabelecida pela Resolução supracitada.  
 
Art. 29º O recredenciamento dos orientadores do PPGMPP deve ser referendado pelo Colegiado a 
cada início de avaliação da Capes e, assim como o descredenciamento, seguirá as normas 
estabelecidas pela Resolução 01/2017 do PPGMPP. 

 
Art. 30º O descredenciamento do Orientador será automático quando, ao término do quadriênio, o 
Professor não atingir os critérios determinados pela Resolução 01/2017 do PPGMPP.  
 
 

Seção VI 
Do Processo Seletivo 

 
 

Art. 31º Os critérios adotados pelo processo de seleção tanto para o mestrado quanto para o 
doutorado o serão divulgados por meio de Edital seguindo as normas estabelecidas por Resolução 
específica do PPGMPP e Art. 22º e Art. 23º da Resolução N° 32/17 – CEPE/UFPR. 

 
Art. 32º Nos casos de convênios internacionais apoiados por agências de fomento, a seleção e a 
admissão de candidatos estrangeiros observarão as normas específicas de cada convênio de 
intercâmbio. 
 
Art. 33 º A critério do Colegiado, poderão ser aceitas transferências de alunos de outros programas 
de pós-graduação similares, observadas as demais exigências das normas vigentes. 
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Seção VII 
Da Matrícula, Inscrição nas Disciplinas e da Matrícula em Disciplina Isolada 

 
Art. 34º O aluno matriculado deverá requerer inscrição em disciplinas de acordo com seu plano de 
estudos e com o conhecimento de seu orientador de acordo com os Art. 24º e Art. 25º da Resolução 
32/17-CEPE/UFPR. 

 
Art. 35º Somente o aluno regularmente matriculado no PPGMPP poderá se inscrever em 
disciplinas com direito a créditos, salvo exceção daqueles que realizam disciplinas isoladas. 

 
Art. 36º As disciplinas isoladas cursadas enquanto aluno regular de um outro programa de pós-
graduação stricto sensu poderão ser validadas, a critério do Colegiado. 

 
Art. 37º Será permitida a matrícula de alunos não regulares em disciplinas isoladas: 

 
a) se houver disponibilidade de vaga;  
b)  se o interessado portar diploma de curso superior ou declaração que ateste finalização da 

graduação; 
c) no caso de programas de integração entre cursos de graduação e pós-graduação, os estudantes 
de último ano, ou semestre, de cursos de graduação da UFPR. 

 
§ único O aluno externo ao Programa pode cursar até 3 (três) disciplinas. Sendo aprovado, será 
emitido certificado pelo PPGMPP. Entretanto, a aprovação em disciplinas isoladas não assegura 
direito à obtenção de diploma de pós-graduação. 

 
Art. 38º O Colegiado poderá conceder equivalência das disciplinas isoladas cursadas em outros 
programas de Pós-Graduação stricto sensu, limitado a 50% (trinta por cento) dos créditos 
oferecidos no curso. 
 
Art. 39º O aluno regular poderá solicitar cancelamento de sua inscrição em uma ou mais 
disciplinas ou o trancamento de matrícula seguindo o estabelecido pelos Art. 27º e Art. 28º da 
Resolução 32/17-CEPE/UFPR.  

 
§ único O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo para efeitos do prazo 
máximo para a titulação. 

 
Seção VIII 

Do Professor Orientador e Comitê de Orientação 
 

Art. 41º As competências do professor orientador, coorientador e comitê de orientação são aquelas 
descritas no artigo 31º da Resolução N° 32/17 – CEPE/UFPR. 

 
Art. 42º O aluno deverá ter, desde o ingresso no programa, a supervisão de um professor 
orientador, que poderá ser substituído, caso haja interesse de uma das partes. 
 
§ 1 No caso de substituição de orientador, o aluno matriculado deverá apresentar ao Colegiado um 
novo orientador, credenciado no PPGMPP, em até 30 dias. A homologação pelo Colegiado se dará 
mediante apresentação de projeto e plano de trabalho compatíveis com o prazo de término do 
curso. 
§ 2 A matrícula será automaticamente cancelada no caso do não comprimento do § 1 deste artigo. 
§ 3 Considerando a natureza dissertação ou tese, o professor orientador poderá indicar um co-
orientador com a aprovação do Colegiado. O co-orientador compatível com o nível poderá, ou não, 
pertencer ao corpo docente do programa. O co-orientador deverá possuir título de doutor, salvo 
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em caso especial de notório saber, a ser avaliado pelo Colegiado. 
Art. 43º Será permitido ao professor orientador o número máximo de 9 (nove) alunos no PPGMPP 
entre alunos de mestrado e doutorado. Um número maior de alunos deverá ser aprovado pelo 
Colegiado, considerando-se os critérios de produtividade determinados pela Resolução 01/2017.  
 
 

Seção IX 
Do aproveitamento, Prazos e Mudança de Nível 

 
Art. 44º Nas disciplinas, o aproveitamento dos discentes será avaliado seguindo os Art. 33º e 34 º 
da Resolução 32/17-CEPE/UFPR.  

 
§ unico O aluno poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 10 (dez) dias corridos após a 
publicação dos resultados. 
 
Art. 45º O aluno poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar. Se o limite indicado for 
ultrapassado, sua matrícula no curso estará automaticamente cancelada. 

 
§ único No caso de conceito D, o aluno poderá cursá-la novamente com o objetivo de alcançar 
melhor conceito até no máximo uma vez. 
 
Art. 46º Os prazos mínimos para defesa não poderão ser inferiores a 1 (um) ano, no caso do 
mestrado, e 2 (dois) anos, no caso do doutorado. 

 
§ 1º O prazo de duração do mestrado não deverá exceder 24 (vinte e quatro) meses e o do 
doutorado 48 (quarenta e oito) meses, incluídas a elaboração e defesa da dissertação ou da tese, 
salvo diretriz estabelecida pela Comitê de Área da CAPES ao qual o PPGMPP está vinculado. 
§ 2º O prazo para a conclusão de curso poderá ser prorrogado pelo Colegiado à vista de justificativa 
apresentada pelo aluno e aprovada pelo orientador. A prorrogação terá um prazo máximo de 6 
(seis) meses. 
§ 3º O Colegiado pode, em casos excepcionais, decidir pela redução dos prazos mínimos, baseando-
se na análise de solicitação, contendo justificativa detalhada do orientador. 
§ 4º Os alunos transferidos de outros programas de pós-graduação terão seu tempo contado a 
partir do ingresso em seu curso de origem. 
§ 5º O descumprimento dos limites dos prazos definidos pelo Colegiado implicará no desligamento 
do discente, por ato do Colegiado. 
 
Art. 47º O desligamento é considerado medida extrema que só poderá ser adotada pelo Colegiado 
depois de esgotadas as possibilidades de superação dos problemas enfrentados no cumprimento 
dos prazos, no aproveitamento insuficiente, desenvolvimento dos projetos e/ou na relação 
orientando-orientador. 

 
§ 1º A decisão do desligamento deverá ser comunicada formalmente ao estudante e ao orientador 
através de correspondência datada e assinada pelo coordenador do PPGMPP, valendo para este fim 
o Aviso de Recebimento (AR) de carta enviada pelo correio, com detalhamento do documento 
enviado. 

 
Art. 48º 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. 
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Seção X 

Do Projeto, Qualificação, Relatórios, Dissertação e Tese 
 

Art. 49º O projeto de dissertação ou tese deve ser entregue aos cuidados dos coordenadores da 
Disciplina de Seminários de Tese I e II de acordo com o seu cronograma. 

 
§ 1º A redação do projeto e seu formato ficará sob responsabilidade do aluno e seu orientador que 
poderão usar como modelo documento disponibilizado pela Disciplina de Seminários de Tese I e II. 
§ 2º Os alunos de mestrado e doutorado deverão apresentar relatórios de suas atividades de 
acordo com a Disciplina de Seminários de Tese I e II, respectivamente. 
§ 3º O relatório ou projeto deverá ser aprovado por banca examinadora que encaminhará parecer 
aos professores da Disciplina. 
§ 4º Diante de um parecer desfavorável, o resultado será encaminhado ao Colegiado o qual 
convocará discente e orientador para justificarem o parecer. O Colegiado decidirá oficialmente pela 
concordância ou não da justificativa e dará um prazo para que providências sejam tomadas de 
forma a superar os problemas apontados pela banca examinadora. 
§ 5º O Colegiado poderá, diante de um parecer desfavorável sem uma justificativa plausível, ou 
ainda, o não cumprimento do solicitado em um segundo relatório, solicitar o cancelamento de bolsa 
(se houver) ou ainda o desligamento do aluno. Nos casos comprovados de omissão ou ineficiência 
do orientador, o Colegiado poderá também solicitar o descredenciamento do docente do programa. 

 
Art. 50º O aluno de doutorado terá até 36 meses para ter sua tese qualificada, sem prorrogação. O 
exame de qualificação constará de uma apresentação oral do projeto e dos resultados obtidos em 
forma de artigo em inglês e análise do material escrito avaliado por 2 professores cujos nomes 
devem ser aprovados pelo Colegiado.  
 
§ único A defesa do aluno de doutorado somente ocorrerá após a comprovação da qualificação do 
projeto, da obtenção de créditos exigidos, da aprovação dos relatórios entregues durante o curso 
na Disciplina de Seminários de Tese II e do aceite para publicação de pelo menos 1 (um) 
manuscrito de seu trabalho técnico científico em revista indexada ou conforme exigência do comitê 
de àrea da CAPES ao qual o PPGMPP está vinculado. Ressaltando, ainda, que o doutorando 
obrigatoriamente deve ser o primeiro autor de pelo menos um artigo publicado da sua tese. 

 
Art. 51º Na dissertação, o candidato deverá demonstrar domínio do tema escolhido, rigor 
metodológico, capacidade de discutir os resultados e obter conclusões. Todos esses itens devem 
refletir a capacidade de pesquisa, de sistematização e de expressão do aluno. 

 
Art. 52º As dissertações e teses deverão ser apresentadas segundo as Normas para Apresentação e 
Documentos Científicos publicados pela Editora da UFPR, baseado em documento da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outro documento aprovado pelo Colegiado. 

 
§ 1º A tese poderá ser redigida em inglês, ser apresentada em formato tradicional ou como uma 
compilação dos manuscritos ou artigos resultantes.  
§ 2º A tese redigida em língua inglesa deverá incluir ao início do volume, substancial resumo em 
língua vernácula que evidencie os objetivos da obra. No caso da inclusão dos artigos publicados 
resultantes do trabalho é incentivada apresentação em forma de capítulos com uma conclusão que 
abranja os resultados do trabalho.  

 
Art. 53º Concluída a dissertação ou tese, o professor orientador ou o comitê de orientação deverá 
requerer ao Colegiado, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, a aprovação da data e dos 
componentes da banca para a defesa. 
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Art. 54º Cada um dos membros cujos nomes tenham sido referendados pelo Colegiado para a 
composição das bancas de defesa, deverá receber do orientador ou do pós-graduando, pelo menos 
15 (quinze) dias antes da data da defesa, um exemplar impresso da dissertação ou da tese, que será 
utilizado para a avaliação pela banca. 

 
Art. 55º A sessão pública de defesa de dissertação ou de tese consistirá na apresentação do 
trabalho pelo candidato, seguida da arguição pela banca examinadora. Cada examinador terá um 
tempo máximo de arguição de 60 (sessenta) minutos, incluindo o diálogo na argumentação. 
 
§ 1º A defesa poderá ser realizada à distância, 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. 
§ 2º 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, desde que seja 
comprovada a necessidade de sigilo relativo à propriedade intelectual. Caso contrário o presidente 
da banca de defesa pode exigir dos presentes a assinatura de um termo de sigilo e 
confidencialidade.  

 
Art. 56º A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o aluno 
terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para entregar a cópia digital definitiva do trabalho, na 
secretaria do curso, salvo condições excepcionais discutidas e referendadas pelo Colegiado. 
Art. 57º Após a aprovação da dissertação ou tese, o discente deve enviar a versão final de seu 
trabalho escrito seguindo as diretrizes do Art. 45 da Resolução 32/17-CEPE/UFPR. 
 
§ 1º. É exigida que a versão em PDF seja enviada à Secretaria do PPGMPP e aos membros da banca, 
incluindo os suplentes. 
§ 2º Passado o prazo previsto no caput deste artigo, o aluno perderá o direito à titulação. 
 

 
Seção XI 

Da Banca Examinadora 
 

Art. 58º A composição da banca examinadora de dissertação de mestrado ou tese de doutorado 
dar-se-á seguindo o determinado pelo Art. 41 da Resolução 32/17-CEPE/UFPR.  

 
Art. 59º Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese considerando o conteúdo, a forma, a 
redação, a apresentação e a defesa do trabalho, decidindo pela aprovação, ou reprovação do 
trabalho de conclusão do aluno. 
 
§ único A ata da sessão pública da defesa de dissertação ou tese indicará apenas a condição de 
aprovado ou reprovado, sem menção de nota ou conceito. 
 
 

Seção XII 
Da Concessão e do Cancelamento de Bolsas 

 
Art. 60º Para concessão de bolsa de estudo a alunos, será exigido o cumprimento dos requisitos 
das agências financiadoras e das normas PPGMPP. 
 
Art.61º A bolsa poderá ser cancelada nos casos previstos pelo PPGMPP ou por determinação do 
Colegiado. 
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Seção XIII 
Da Suficiência em Língua Inglesa 

 
Art. 62º Os discentes de Mestrado e Doutorado devem apresentar suficiência em língua inglesa.  

 
Art. 63º Os testes de suficiência em língua inglesa serão disciplinados pelo Núcleo de Concurso da 
UFPR, órgão competente para isso, que poderá indicar o local e data do exame quando realizado. 

 
§ 1º Alunos que possuam certificado de suficiência ou proeficiência em língua inglesa, emitido por 
outras instituições há menos de 5 anos, estarão dispensados dos testes e deverão encaminhar a 
documentação comprobatória ao Colegiado para homologação.  
§ 2º O aluno e seu orientador são responsáveis por providenciar o exame e a documentação que 
comprovem a suficiência em língua inglesa, sendo este um requisito essencial para a defesa bem 
com para o envio da documentação para emissão de diploma. 
§ 3º Para efeito desta norma interna, entende-se por teste de suficiência em língua inglesa o exame 
realizado com o objetivo específico de verificar se o aluno é suficiente em leitura e interpretação de 
textos provenientes de revistas científicas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 
Art. 64º Para obtenção do grau de Mestre e expedição do diploma, o aluno deverá ter cumprido, no 
prazo mínimo de 12 (doze) e máximo 24 (vinte e quatro) meses, as seguintes exigências: 

 
a) obtenção de no mínimo 18 (dezoito) créditos em disciplinas; 
b) apresentação dos resultados e aprovação na Disciplina de Seminários I; 
c) aprovação de sua dissertação; 
d) comprovação de submissão de pelo menos 01 (um) manuscrito relativo às suas atividades no 
programa ou à dissertação. 
e) aprovação no exame de suficiência em língua inglesa, de acordo com a Seção XIII deste 

regimento. 
f) ser aprovado por todos os membros da banca de avaliação da dissertação; 

 
Art. 65º Para obtenção do grau de Doutor e expedição do diploma, o aluno deverá ter cumprido, no 
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 48 (quarenta e oito) meses, as seguintes 
exigências: 

 
a) obtenção de no mínimo 36 (trinta e seis) créditos; 
b) aprovação em exame de qualificação em conformidade com o disposto na Seção X desse 

regimento.  
c) aprovação de sua tese; 
d) comprovação de ter aceito para publicação pelo menos 01 (um) manuscrito em revista técnico-
científica de acordo com as exigências do PPGMPP. 
e) aprovação do exame de suficiência em língua inglesa, de acordo com a Seção XIII deste 

regimento. 
f) apresentação dos resultados e aprovação na Disciplina de Seminários II. 

 
§ 1º O orientador e co-orientador que constem em publicação em revista científica são 
considerados coautores do trabalho, assim como em apresentações do trabalho em Congressos, 
Simpósios e similares, e neste último caso caberá ao orientador designar a ordem de autores de 
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acordo com as normas determinadas pela organização do evento. 
§ 2º Os resultados dos trabalhos provenientes do mestrado ou doutorado publicados, em qualquer 
mídia, por docentes, alunos vinculados ou egressos do PPGMPP devem, necessariamente, ter seus 
autores vinculados ao Departamento de Patologia Básica ou ao PPGMPPA. 
§ 3º Os trabalhos publicados ou apresentados que decorram de atividades financiadas, integral ou 
parcialmente, por agências de fomento, deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio 
recebido.  
 
Art. 66º Para a expedição de diploma de mestre ou doutor, depois de cumpridas as exigências 
regimentais, a secretaria do Programa abrirá processo no sistema administrativo informatizado da 
UFPR, para remeter à PRPPG os documentos exigidos pelo Serviço de Registro de Diplomas. 

 
Art. 67º Nos diplomas de mestrado e de doutorado deverão constar a designação da área de 
conhecimento, o nome do curso e, quando couber, a área de concentração. 

 
 

CAPÍTULO V 
ADMINISTRAÇÃO DO PPGMPP 

 
Art. 68º A aplicação dos recursos destinados ao PPGMPP será definida pelo Colegiado ou por 
comissão por este indicada, da qual participarão representantes das diferentes áreas de 
concentração ou linhas de pesquisa, e representantes discentes. 

 
§ único A estratégia de aplicação dos recursos deverá ser divulgada a todos os professores 
credenciados do PPGMPP pelo seu coordenador. 
 
Art. 69º As reivindicações de recursos por parte de professores credenciados e alunos, deverão ser 
feitas por escrito à coordenação, devidamente instruídas com orçamento e processo de acordo com 
as normas do setor financeiro da PRPPG. 

 
§ único Os pedidos priorizados serão definidos pelo Colegiado, que dará ciência e justificativa de 
suas decisões a todos os solicitantes. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 70º O Colegiado, através do coordenador, deverá manter atualizadas, junto à PRPPG, as 
normas internas vigentes. 

 
Art. 71º Os departamentos serão responsáveis pela capacitação de docentes para o ensino de pós-
graduação, com apoio da administração superior da UFPR, através da PRPPG. 

 
Art. 72º As decisões do Colegiado serão suscetíveis de recurso ao Conselho Setorial e, então, ao 
CEPE. 

 
Art. 73º Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pelo Colegiado. 

 
Art. 74º A presente norma interna entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, sendo assim 
revogada a norma anterior e demais disposições em contrário. 
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Sala de reuniões da PPGMPP, Departamento de Patologia Básica, Setor de Ciências 

Biológicas, UFPR 
 

Fevereiro de 2019. 


