
REGULAMENTO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
Art. 1º – O Programa de Mestrado Profissional em Educação: Teoria e Prática da 

Universidade Federal do Paraná será regido na forma do disposto neste regulamento. 
 

CAPÍTULO I 

DA ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS 
 
Art. 2º – O Programa de Mestrado Profissional em Educação: Teoria e Prática do Setor de 

Educação da Universidade Federal do Paraná conduz à obtenção de grau Mestre em 

Educação: Teoria e Prática ao qualificar pessoal para o exercício de atividades profissionais 

voltadas ao ensino e à pesquisa. 
 
Art. 3º – O Programa de Mestrado Profissional tem por objetivos: 

I - Promover processo de formação complementar em uma perspectiva crítica e reflexiva 

necessária à atuação do profissional na educação básica; 

II - Relacionar os conhecimentos pedagógicos e experiências sociais às estratégias de 

resolução de problemas do cotidiano escolar; 

III - Articular teorias e práticas de ensino orientadas pelos objetivos da educação básica; 

IV - Estimular a autonomia do professor, fornecendo-lhe instrumentos para busca por 

conhecimento e desenvolvimento profissional de forma permanente; 

V - Incentivar a pesquisa, a produção de materiais e práticas pedagógicas diferenciadas para 

o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem em sua área de atuação na escola. 
 
Art. 4º – O acesso ao Mestrado Profissional está aberto a candidatos que concluíram  Cursos 

de Licenciatura, no País e/ou no Exterior, desde que devidamente reconhecido pelas 

instâncias competentes, preferencialmente àqueles que já atuam como professor ou 

pedagogo. 

Parágrafo único - Os candidatos de nacionalidade estrangeira poderão ingressar no 

Programa pela via de seleção diplomática inerente aos convênios internacionais, na forma 

da legislação em vigor. 
 

CAPÍTULO II 
 

DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 5º – A coordenação acadêmica, didática e administrativa do Programa de Pós 

Graduação em Educação: Teoria e Prática, compreende o Colegiado do Programa, a 

Coordenação do Programa, além de contar com o apoio de uma Secretaria Administrativa. 
 

Seção I 

Do Colegiado 
 
Art. 6º – O Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Educação: Teoria e Prática 

é o órgão encarregado do acompanhamento, regulamentação e avaliação das atividades 

acadêmicas, didáticas e administrativas do Programa e será constituído: 

I - Do coordenador que é o seu presidente; 

II - Do vice-coordenador; 

III - De um representante de cada linha de pesquisa, sendo este escolhido por seus pares de 

Linha dentre os professores permanentes no Programa; 



IV - De representante(s) discente(s) equivalente a 1/5 do total de membros do Colegiado 

eleitos pelos discentes matriculados. 
 
Art 7º - A eleição dos representantes será convocada pelo coordenador e realizada até 30 

dias antes do término do mandato dos membros em exercício. 

§ 1º Os docentes que integram o Colegiado serão escolhidos pelos docentes permanentes do 

programa 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 terão titulares e suplentes (por membro do  

Colegiado) escolhidos nas mesmas condições. 
 
Art. 8º - O Colegiado se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por semestre letivo e, 

extraordinariamente, mediante convocação do Coordenador, com envio de pauta,  

encaminhada com antecedência mínima de 48 horas, para reuniões ordinárias, 24 horas para 

extraordinárias ou a pedido de 1/3 de seus membros. 

§ 1º A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo equivalente a 

50% mais um de seus membros. 

§ 2º As decisões se farão por maioria simples, observada demanda do quórum mínimo 

equivalente. 

§ 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 programa. 

 
Art. 9º - Compete ao Colegiado: 

I - Acompanhar, regulamentar e avaliar as atividades acadêmicas, didáticas e 

administrativas do Programa; 

II -  Elaborar normas internas e a elas dar publicidade a todos os docentes e discentes, bem 

como a comunidade acadêmica em que desenvolva suas ações; 

III -  Aprovar e encaminhar à Pro Reitoria de Pós Graduação, quando necessário, os ajustes 

ocorridos no currículo do Curso; 

IV - Decidir sobre o aproveitamento e a equivalência de créditos em disciplinas, seminários, 

participação em grupos de pesquisa; 

V - Decidir sobre a dispensa em disciplinas; 

VI - Homologar os planos de ensino das disciplinas e seminários para a organização 

curricular do Curso; 

VII - Estabelecer critérios e aprovar credenciamento e descredenciamento dos integrantes 

do corpo docente do Programa; 

VIII - Aprovar a relação de professores orientadores e co-orientadores e suas modificações, 

observando a titulação exigida em Lei; 

IX - Homologar o pedido de contratação de professores visitantes e seniors; 

X - Homologar as matrículas dos alunos; 

XI - Aprovar os projetos de Atividades Complementares e de Prática de Docência; 

XII - Homologar as indicações das bancas examinadoras de qualificação e defesa e os 

resultados dos exames; 

XIII - Apreciar e propor convênios com entidades públicas e/ou privadas, nacionais e 

internacionais, de interesse do Programa; 

XIV - Designar a Comissão de distribuição de bolsas de estudo aos alunos e homologar 

suas decisões, em conformidade com as normas das agências financiadoras; 

XV - Aprovar o calendário acadêmico semestral; 

XVI - Estabelecer as normas gerais do processo de seleção do Programa; 

XVII - Apreciar relatórios anuais e trienais, bem como traçar metas de desempenho 



acadêmico de professores e alunos, tendo em vista o aprimoramento do ensino e da 

pesquisa no Programa; 

XVIII - Articular-se com outras unidades da Universidade e do Setor de Educação tendo em 

vista o aprimoramento da pesquisa, do ensino e da extensão universitária; 

XIX - Indicar comissões docentes, discentes e/ou mistas, sempre que necessário, para a 

realização de tarefas específicas de apoio ao Programa; 

XX - Homologar os pedidos de transferência de alunos. 
 

Seção II 

Do Coordenador e Vice-Coordenador 
 

Art 10 - O Coordenador e Vice-Coordenador serão escolhidos pelos docentes, discentes e  

técnicos administrativos do Programa em eleição convocada pelo Coordenador, com aval do 

Colegiado. 

§ 1º A forma de participação dos docentes, discentes e técnicos administrativos deverá 

obedecer ao estabelecido pelas respectivas resoluções vigentes na UFPR. 

§ 2º Na escolha do coordenador e vice-coordenador, terão direito a voto os docentes 

permanentes. 

§ 3º O coordenador e o vice-coordenador deverão ser docentes permanentes e trabalhar em 

regime de dedicação exclusiva ou tempo integral na UFPR. 

§ 4º O coordenador e o vice-coordenador terão mandato de 2 anos, sendo permitida uma 

recondução. 

§ 5º O vice-coordenador colaborará nas atividades de direção e de administração do PPPG e 

substituirá o coordenador nas suas faltas e impedimentos, sendo observadas as resoluções 

vigentes da UFPR no caso de vacância. 

§ 6º No impedimento do coordenador e do vice-coordenador, estes serão representados pelo 

decano do Colegiado, observadas as resoluções vigentes da UFPR. 

§ 7º Não será permitido o acúmulo do cargo de coordenador com outros cargos de direção 

ou funções gratificadas. 
 
Art. 11 – Compete ao coordenador: 

I - Representar o PPG em todas as instâncias e exercer a direção administrativa, financeira e 

didáticopedagógica, bem como garantir o preenchimento das informações e dados nas 

plataformas de gestão da UFPR e agências de fomento; 

II - Convocar e presidir as reuniões e dar cumprimento às decisões do Colegiado e dos 

órgãos superiores da UFPR;  

III - Convocar a eleição dos membros do Colegiado, do coordenador e do vice-coordenador 

do Programa pelo menos 30 dias antes do término dos mandatos, encaminhando os 

resultados ao Conselho Setorial e à PRPPG no prazo máximo de 30 dias após a realização 

das eleições. 
 

Seção III 

Da Secretaria 
 
Art. 12 – Compete à Secretaria Administrativa, como órgão de Apoio à Coordenação do 

Programa: 

I - Manter atualizados os dados relativos ao corpo docente e discente, à administração e 

demais atividades do Programa; 

II - Informar e processar requerimentos dirigidos ao Programa; 

III - Distribuir e arquivar todos os documentos referentes à vida acadêmica e administrativa 

do Programa; 



IV - Coletar e manter atualizada a documentação legal e demais atos oficiais que 

regulamentam o Programa; 

V - Manter em dia os equipamentos e materiais do Programa, com seus respectivos 

inventários; 

VI - Auxiliar a coordenação nas atividades de coleta de informações que subsidiarão os 

relatórios orçamentários e acadêmicos do Programa; 

VII - Secretariar as reuniões do Colegiado e outras para as quais for indicado; 

VIII - Prestar atendimento ao corpo docente e discente do Programa; 

IX - Executar as demais tarefas administrativas subjacentes a estas Normas Internas, bem 

como as que o Coordenador lhe atribuir. 
 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

 

Seção I 

Das Linhas de Pesquisa, Currículo e Disciplinas 
 

Art. 13 – O currículo deverá totalizar no mínimo 18 créditos. 

Parágrafo único: Cada crédito corresponde a 15 horas de atividades. 
 
Art. 14 - O currículo do curso apoia-se nas Linhas de Pesquisa mantidas pelo Programa 

e está composto de: 

I - Disciplinas obrigatórias e eletivas; 

II - Seminários eventuais; 

III - Participação em grupos de pesquisa. 
 
§ 1º Poderá ser atribuído à participação em grupos de pesquisa até 1  crédito por semestre 

letivo.  

§ 2º Poderá ser atribuído à representação discente no colegiado até 1  crédito por ano letivo. 

§ 3º Poderá ser atribuído 1 crédito por semestre letivo, aos estudantes que assistirem, no 

mínimo, quatro bancas de qualificação ou de defesa, mediante comprovação e apresentação 

de um relatório a ser validado pelo orientador. 

§ 4º Os créditos auferidos por participação em Seminários e Grupos de Pesquisa não  

poderão ultrapassar 20 % do total de créditos exigidos. 

§ 5º Os créditos referentes à participação em grupo de pesquisa e em Seminários serão 

informados no histórico escolar do aluno, podendo ser computados para efeitos de cálculo 

de créditos mínimos obrigatórios. 
 

Art. 15 – No início do curso, os alunos deverão organizar seu plano individual de estudos, 

sob a orientação e aprovação do seu orientador, de forma a: 

I - Cumprir o mínimo de créditos exigido em disciplinas conforme o que estabelecem 

essas Normas Internas, em um prazo máximo de 18 (dezoito) meses; 

II - Ter sua dissertação qualificada até o 18º mês do curso e defendida até o prazo máximo  

de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
Art. 16 – Poderão ser aceitos, para fins de integralização curricular, créditos relativos a 

disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-Graduação, devidamente credenciados, a 

critério do Colegiado, por solicitação do aluno e com prévia aprovação do seu professor 

orientador. 

§1º Não será concedida equivalência, para fins de aproveitamento de crédito, para as 

disciplinas obrigatórias. 



§ 2º Para serem consideradas validadas, equivalentes ou convalidadas, as disciplinas devem 

ter sido cursadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da solicitação de equivalência ou 

convalidação na UFPR. 

§ 3º O Colegiado poderá atribuir créditos a disciplinas cursadas em outros programas. 

§ 4º  As disciplinas cursadas em outros programas não deverão ultrapassar a 30 % dos 

créditos exigidos. 

 

 

Seção II 

Do Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento Docente  
 

Art. 17 – O credenciamento de professores será aprovado pelo Colegiado, considerando as 

normas em vigor da CAPES. 
 
Art. 18 – Os docentes a serem credenciados poderão candidatar-se individualmente e os 

seus pedidos de credenciamento serão encaminhados à coordenação. 

§ 1º No processo será exigido: 

I - Comprovação da defesa de doutorado em instituição reconhecida pela CAPES, com a 

devida revalidação quando se tratar instituição estrangeira; 

II - Apresentação do projeto de pesquisa novo ou em desenvolvimento; 

III - Currículo Lattes atualizado, com produção compatível à área Educação da Capes. 

§ 2º – A produção acadêmica exigida para credenciamento a professor do curso considerará 

os critérios para avaliação da produção docente e serão definidos pelo colegiado. 

§ 3º - Poderão ser aceitos como professores permanentes no Programa professores externos 

à UFPR, desde que não ultrapasse 20% do total do corpo docente; 

 
Art. 19 – Os professores credenciados junto ao Programa serão classificados nas seguintes 

categorias: 
I - Professores permanentes: são aqueles que atuam no Programa de forma direta, 

intensa e contínua, formando o núcleo estável de docentes que desenvolvem as 

principais atividades de ensino, orientação, assim como desempenham as funções 

administrativas, quando for o caso;  

II - Professores visitantes: caracterizam-se por estarem vinculados a outra instituição de  

ensino ou pesquisa, no Brasil ou no Exterior, e, durante um período contínuo e 

determinado, encontrarem-se à disposição da UFPR, contribuindo para o 

desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas.  

III - Professores colaboradores: são aqueles que contribuem para o Programa de  

forma complementar mas não sistemática, ministrando disciplinas eletivas, orientando e 

que mantenham vínculo com instituições ou programas de agências de fomento.  

§ 1º Não mais que 10% das atividades do programa podem ficar sob responsabilidade 

dos professores colaboradores 

§ 2º O credenciamento de docentes externos à UFPR não implicará em vínculo 

empregatício ou de qualquer natureza, nem acarretará qualquer responsabilidade por parte 

do Programa ou da UFPR. 
 
Art. 20 – Anualmente, será realizada uma avaliação do Programa para acompanhamento, 

analisando-se a atuação dos docentes (individualmente) e quadrienalmente, uma avaliação 

com vistas à reorganização do Programa, quando necessária, e, para tanto, serão 

considerados os seguintes critérios: 
 
I - Desempenho compatível com as exigências da pós-graduação nos quatro anos anteriores 

à avaliação em atividades de pesquisa, orientação, inserção social e docência; 



II - Desenvolvimento de projetos articulando docentes e discentes; 

III - Produção docente individual nos últimos quatro anos compatível com os critérios da 

área de educação na CAPES; 

IV - Defesas dentro dos prazos estabelecidos nestas normas. 
 
Art. 21 – Considerando os resultados da avaliação, o programa deverá tomar os seguintes 

encaminhamentos: 

I - Os docentes que não estejam em conformidade com o disposto no item c do artigo 21, 

em uma dada avaliação anual, não poderão, no processo seletivo seguinte, assumir novas 

orientações; 

II - Os docentes que continuem não cumprindo os critérios do item c do artigo 21, desde 

que não tenham orientandos em curso, serão descredenciados. 

 

 

Seção III 
Das Vagas Discentes, Seleção, Admissão e Matrícula 

 
Art. 22 - O número de vagas será fixado pelo Colegiado do Programa, em função dos 

seguintes fatores:  

I - Número de orientadores disponíveis nas linhas de pesquisa, observada a relação 

orientador/orientando recomendada pela área Educação da CAPES;  

II - Espaço físico e infraestrutura de ensino e pesquisa.  
 
Art. 23 -  O processo seletivo para a ocupação das vagas, para candidatos brasileiros e 

estrangeiros, será divulgado em edital elaborado pelo Colegiado.  

§ 1º O processo seletivo e os respectivos editais devem ser documentados na plataforma de 

gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR. 

§ 2º A admissão de candidatos estrangeiros poderá ser realizada segundo processos seletivos 

definidos em edital. 

§ 3º O Programa destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a servidores da UFPR, desde 

que aprovados. 

§ 4º O Programa destinará um percentual de suas vagas, definido em edital, a candidato(a)s 

negro(a)s, indígenas ou quilombolas ou com deficiência ou transexuais, desde que 

aprovado(a)s. 

 

Art. 24 – O candidato admitido no Programa deverá requerer sua matrícula através da 

plataforma de gestão acadêmica da Pós-Graduação da UFPR, antes do início do período 

letivo, conforme calendário aprovado semestralmente pelo Colegiado. 
 
Art. 25 – O discente matriculado deverá requerer inscrição em disciplinas de acordo com 

plano de estudos e com anuência do seu orientador. 
 
Art. 26 -  O discente deverá, no início de cada período letivo, ratificar sua matrícula na 

plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR e, quando houver créditos em 

disciplinas e/ou atividades de pesquisa, efetuar os procedimentos de matrícula de forma a 

atender as demandas definidas pelo Colegiado. 

 

Art. 27 -  Poderão ser aceitas inscrições de discentes de outros PPGs em disciplinas dos 

cursos, a critério do Colegiado.  



Art. 28 -  O cancelamento em uma ou mais disciplinas poderá ocorrer durante a primeira 

metade de sua programação, mediante justificativa e anuência do 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 UFPR da PRPPG.  

 

Art. 29 - O discente poderá requerer ao Colegiado até 2 trancamentos de matrícula, 

devidamente justificados, com a concordância do orientador e anuência do Colegiado.  

§ 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.  

§ 2º O período de trancamento de matrícula, somados os dois afastamentos, não poderá 

exceder 180 dias corridos. 

 

Art. 30 -  A matrícula de discentes externos à UFPR será regulada nos termos e trâmites 

definidos pelo Colegiado do Programa e registrada na plataforma de gestão acadêmica da 

pós-graduação da UFPR da PRPPG. 

 

 

Seção IV 

Do Professor Orientador e Comitê de Orientação 
 

Art. 31 - O discente deverá ter a supervisão de um professor orientador ou comitê de 

orientação. 

Parágrafo único. O Colegiado poderá homologar a indicação de co-orientador ou determinar 

a substituição do orientador, além de substituir membros do comitê de orientação, em casos 

específicos definidos nas normas internas do PPG. 

 

Art. 32 - Compete ao professor-orientador, ao co-orientador e ao comitê de orientação:  

I - Orientar a preparação e a execução do projeto de dissertação;  

II - Assistí-lo em sua formação;  

III - Indicar a realização de cursos, disciplinas, atividades ou estágios específicos julgados 

indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação almejada, com ou sem 

direito a créditos;  

IV - Incentivar a participação em congressos, encontros, seminários e a divulgação da 

pesquisa em diferentes veículos como anais de eventos, periódicos e livros;  

V- Recomendar ao Colegiado seu desligamento, mediante apresentação de justificativas 

cabíveis. 

 

 

Seção V 

Do Aproveitamento e Prazos 
Art. 33 – O aproveitamento dos alunos nas Disciplinas e Seminários será avaliado por 

meio de instrumentos de avaliação propostos pelo professor, em consonância com os 

alunos, e será expresso de acordo com os seguintes conceitos para aprovação e efeito 

acadêmico; A = Excelente = 9,0 a 10,0 B = Bom = 8,0 a 8,9 C = Regular = 7,0 a 7,9 D = 

Insuficiente = zero a 6,9 

§ 1º Será considerado aprovado nas disciplinas o aluno que obtiver os conceitos A, B 

ou C.  

§ 2º O docente responsável pela disciplina terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados da conclusão da disciplina, para comunicar os conceitos obtidos pelos alunos, 

sob pena de instauração de processo disciplinar. 

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



§ 4º O aluno poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 10 (dez) dias úteis após a 

publicação dos resultados. 

 

Art. 34 – O aluno poderá ter até um (1) conceito D em seu histórico escolar, desde que 

em disciplinas não obrigatórias, sendo que se este limite for ultrapassado, sua matrícula 

no curso estará automaticamente cancelada. 

 

Art. 35 – Os alunos estrangeiros oriundos de países não lusófonos deverão fazer prova 

de suficiência em língua portuguesa para ingresso no programa. 

 

Art. 36 – A defesa pública da dissertação também é parte da avaliação do rendimento 

acadêmico dos orientandos. 

 

Art. 37 – A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75%. 

Parágrafo único – Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno estará reprovado na 

disciplina e para efeito do disposto no artigo 37, será atribuído o conceito D ao aluno na 

disciplina. 

 

Art. 38 – O prazo máximo de duração do curso não deverá exceder a 24 (vinte e quatro) 

meses, incluídas a elaboração e defesa da dissertação. 

§ 1º Para efeito de contagem dos prazos máximos será considerada a data de matrícula 

como aluno regular no Programa. 

§ 2º O descumprimento dos limites dos prazos definidos pelo Colegiado implicará no 

desligamento do discente, por ato do Colegiado. 

§ 3º Os desligamentos serão avaliados pelos Colegiados e posteriormente comunicados 

formalmente ao estudante e ao orientador. 

§ 4º São motivos para que o Colegiado desligue um aluno do programa: 

a. Reprovação em disciplinas obrigatórias; 

b. Reprovação em 2 (duas) disciplinas eletivas; 

c. Solicitação de desligamento justificado pelo orientador; 

d. Participação em ato ilícito por exemplo, plágio, invenção de resultados, publicação de 

dados alheios sem a devida autorização ou crédito, entre outros; 

e. Não cumprimento dos prazos para qualificação e defesa; 

f. Reprovação por duas vezes no exame de qualificação. 

 

Seção VI 

Da Qualificação, Defesa da Dissertação e Banca Examinadora 

 

Art. 39 – Será exigido do aluno que no exame de qualificação evidencie a amplitude e a 

profundidade de seus conhecimentos, bem como sua capacidade crítica. 

§ 1º O Exame de Qualificação deverá ser prestado pelo candidato após a conclusão de 

100% (cem por cento) dos créditos de disciplinas de seu plano de estudo e aprovação 

em exame de proficiência em língua estrangeira (espanhol,inglês ou francês), exceto 

em casos autorizados pelo Colegiado, conforme justificativa do orientador. 

§ 2º O relatório de qualificação será avaliado por uma banca composta pelo 

orientador, que será o seu presidente, mais dois professores convidados para esse fim, 

os quais aprovarão ou reprovarão o trabalho. 

§ 3º A composição da banca de qualificação deverá ter, pelo menos, um dos seus 

integrantes externo ao programa sendo que um dos membros poderá emitir parecer 

que será lido e encaminhado ao candidato e anexado à ata. 



§ 4º No caso de reprovação no exame de qualificação, o aluno terá um prazo de 60 

(sessenta) dias para realizar um novo exame, sendo que em caso de nova reprovação 

acarretará o desligamento do aluno por ato do coordenador e do Colegiado. 

§ 5º A composição da banca deverá ser homologada pelo Colegiado. 

§ 6º O resultado de reprovação no exame de qualificação deverá ser homologado 

pelo Colegiado. 

 

Art. 40 – Na dissertação, o candidato deverá demonstrar domínio do tema escolhido, 

rigor metodológico e capacidade de pesquisa, sistematização e expressão. 

 

Art. 41 – Concluída a dissertação, o professor orientador requererá à coordenação a 

defesa do trabalho, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da sua realização. 

§ 1º Os membros da banca examinadora deverão receber um exemplar impresso da 

dissertação ou a versão digital, conforme suas preferências. 

§ 2º As dissertações deverão ser apresentadas de acordo com as normas técnicas 

definidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR. 

§ 3º A sessão pública da defesa de dissertação consistirá na apresentação do 

trabalho pelo candidato, seguido da arguição pela Banca Examinadora e a resposta do 

candidato, o tempo será definido pelo presidente da banca. 

§ 4º A defesa poderá ser realizada à distância, por videoconferência ou suporte 

eletrônico equivalente.  

 

Art. 42 – A contar da data de aprovação da dissertação pela banca examinadora, o 

discente terá um prazo máximo de 60 dias para entregar a versão final corrigida do 

trabalho, o qual não poderá ser superior de 90 dias. 

§ 1º As correções indicadas pela banca deverão ser atendidas pelo discente e aprovadas 

pelo orientador.  

§ 2º A secretaria deverá remeter 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, sendo vedadas modificações de 

conteúdo após o envio. 

§ 3º Os ajustes, correções e quitação de débitos junto ao Sistema de Bibliotecas da 

UFPR serão comunicados eletronicamente à secretaria via plataforma de gestão 

acadêmica da pós-graduação da UFPR, a qual deverá solicitar ao discente as ações 

necessárias para sanar as demandas apresentadas. O discente terá prazo máximo de 30 

dias para atendimento das demandas da biblioteca e será contabilizado dentro dos 

prazos de entrega. 

§ 4º Após atendidas as demandas de registro e depósito, o Sistema de Bibliotecas da 

UFPR expedirá recibo eletrônico e certidão negativa de débito, através da plataforma de 

gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR. 

§ 5º O discente deverá entregar uma versão final do documento incorporando as 

demandas apresentadas pelo Sistema de Bibliotecas da UFPR na secretaria no formato 

PDF, a qual será enviada para publicação. 

§ 6º O envio da versão final, em formato PDF, aos membros da banca examinadora será 

de responsabilidade do discente. 

§ 7º O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem 

efeito, implicando na perda do direito ao diploma pretendido 

 

Seção VII 

Da Suficiência ou Proficiência em Língua Estrangeira   



 

Art. 43 - Os discentes devem demonstrar suficiência em uma língua estrangeira.  

§ 1º Entende-se por teste de suficiência ou proficiência em língua  estrangeira o exame 

realizado com o objetivo específico de verificar se o discente é suficiente ou proficiente 

em leitura e interpretação de textos científicos, artísticos ou culturais na referida língua.  

§ 2º Compete ao Colegiado indicar a(s) língua(s) estrangeira(s) na(s) qual(is) a 

suficiência constitui requisito para a obtenção do título pretendido.  

§ 3º Os candidatos que possuem certificados de suficiência ou proficiência na(s) 

língua(s) estrangeira(s) emitidos por outras instituições poderão ser dispensados dos 

testes previstos no caput deste artigo, desde que emitidos há menos de 5 (cinco) anos 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da Titulação, Diplomas e Certificados 
 

Art. 44 - Para obtenção do grau de Mestre o discente deverá ter cumprido as exigências 

definidas neste Regulamento quanto:  

I - Ao cumprimento dos créditos em disciplinas;  

II - A aprovação nos ritos de qualificação e defesa de sua dissertação; 

III - A aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira;  

IV - Ao prazo máximo para o atendimento das demandas do colegiado, o qual deverá 

obedecer aos prazos definidos nas normas internas e não poderá exceder a 5 (cinco) anos, 

sob pena de perda da titulação pretendida.  

 

Art. 45 - Para a expedição de diploma, depois de cumpridas as exigências definidas no Art. 

49, a secretaria remeterá solicitação via plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação 

da UFPR, dos documentos definidos em Portaria específica da PRPPG.  
 

CAPÍTULO V 

Das Disposições  Gerais e Transitórias 
Art. 46 – Os dispositivos dessas Normas poderão ser modificados sempre que as normas 

superiores impuserem e sempre que as exigências de aperfeiçoamento do Programa o 

justificarem, em consonância com o Colegiado e após serem ouvidos os corpos docente 

e discente do Programa.  

 

Art. 47 – O Colegiado regulará, de modo complementar, as demais situações de 

processos administrativo-acadêmicos não previstos nestas Normas. 

 

Curitiba, 03 de outubro de 2018 

 


