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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO (PPGDE) 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
 

Capítulo I 
Da Natureza e dos Objetivos 

 
ART. 1° - O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, da Universidade 
Federal do Paraná, tem como objetivo a formação de pessoal qualificado para o exercício das 
atividades de ensino, de pesquisa e desenvolvimento. 

 PAR. 1° - O Programa compreende dois níveis de formação, o Doutorado e o Mestrado, 
sendo o último divido em acadêmico e profissionalizante. Os alunos que concluem os programas 
acima mencionados obtêm, respectivamente, os títulos de Doutor em Desenvolvimento 
Econômico, Mestre em Desenvolvimento Econômico (na modalidade acadêmica), e Mestre em 
Desenvolvimento Econômico (na modalidade profissionalizante). O Mestrado constitui, 
necessariamente, pré-requisito para o Doutorado.  

PAR. 2° - O Mestrado e o Doutorado deverão compartilhar as disciplinas, de acordo com 
a oferta de disciplinas obrigatórias e optativas definidas pelo Colegiado. 

 PAR. 3° - A ênfase de Economia do Programa pode ser contemplada com a criação de 
áreas de concentração, as quais podem ser criadas pelo Colegiado do curso, devendo cada área de 
concentração definir sua estrutura curricular. 

 PAR. 4º - Na possibilidade de criação de áreas de concentração, aos títulos de Doutor em 
Desenvolvimento Econômico e Mestre em Desenvolvimento Econômico (na modalidade 
acadêmica) serão acrescentadas as respectivas áreas de concentração no diploma. 

 

ART. 2° - O Programa executará suas atividades de ensino através da participação de docentes 
lotados no Departamento de Ciências Econômicas e em outros departamentos da Universidade, 
bem como de professores visitantes especialmente convidados. 

 

ART. 3° - As atividades de pesquisa dos professores e alunos poderão ser articuladas com os 
programas dos órgãos auxiliares de pesquisa desta Universidade, bem como outros Institutos de 
Pesquisa e Universidades.  
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Capítulo II 

Da Administração 
 

ART. 4° - O Programa será administrado por: 

 I - um Coordenador;  

 II – um Vice – Coordenador. 

 

ART. 5° - Na ausência de áreas de concentração, o Colegiado deverá ser formado pelo 
coordenador, pelo vice-coordenador, por 2 (dois) professores do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Econômico,  e por 1 (um) representante discente. Cada membro do Colegiado, 
com exceção do coordenador e do vice-coordenador, deve ter um professor suplente que 
assumirá seu cargo em caso de licença, afastamento temporário ou renúncia. Todos os membros 
do Colegiado deverão ser eleitos por todos os professores da Pós-Graduação, e por representação 
discente, de acordo com as normas vigentes. 

  

 PAR. 1° - O Colegiado terá mandato de dois anos, coincidente com o do Coordenador. 

 PAR. 2o – O Colegiado será formado por professores doutores desde que atendam aos 
critérios de entrada e permanência definidos pelo mesmo. 

 PAR. 3o - Os professores que estiverem licenciados ou afastados de suas atividades na 
Universidade Federal do Paraná deixarão de integrar o Colegiado de Pós-Graduação enquanto 
durar sua licença ou afastamento. 

 PAR 4o- No caso de áreas de concentração, o coordenador e o vice–coordenador não 
podem ser representantes da mesma área em 2 (dois) mandatos consecutivos. 

  

ART. 6° - Compete ao Colegiado de Pós-Graduação do Programa, além do que está definido pela 
Resolução 65/09 CEPE: 

I - realizar modificações no Regimento Interno por iniciativa própria ou por solicitação da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação; 

II - deliberar sobre assuntos pertinentes ao Programa; 

III - julgar os recursos interpostos de decisões do Colegiado de Pós-Graduação; 

IV – decidir, a partir da proposição da respectiva área de concentração, sobre o 
descredenciamento de docentes e orientadores do Programa. 

V – regulamentar as situações de desligamento de alunos, novas oportunidades em exames de 
qualificação e de reingresso no caso de reprovações neste. 

VI - assessorar o Coordenador em tudo o que for necessário para o bom funcionamento do 
Programa, do ponto de vista didático, científico e administrativo; 

VII - aprovar os planos de ensino e carga horária das disciplinas do Programa, bem como 
homologar os planos de estudo e pesquisa dos pós-graduandos; 

VIII - decidir sobre a seleção dos candidatos à matrícula nos cursos do Programa; 
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IX - propor os credenciamentos de docentes doutores e deliberar sobre a participação de docentes 
temporários, da UFPR ou de outras instituições, os quais mesmo não sendo membros do 
Colegiado de Pós-Graduação, poderão participar como pesquisadores ou em atividades de ensino 
de caráter esporádico ou auxiliar; 

X- propor o descredenciamento de docentes e orientadores. 

 

ART. 7o - Compete ao Coordenador, além do que está definido pela Resolução 65/09 CEPE: 

I - Elaborar o projeto de orçamento para o Programa, segundo as diretrizes e normas emanadas 
dos órgãos superiores. 

II - Solicitar, com a aprovação dos órgãos competentes, a obtenção de recursos materiais e 
humanos para o bom desenvolvimento do Programa. 

III - Encaminhar pedidos de auxílio e autorizar despesas de acordo com o orçamento e auxílios 
específicos recebidos pelo Programa. 

IV - Exercer as demais atividades estabelecidas neste Regimento e nos demais estatutos desta 
Universidade. 

V - Dirigir e coordenar as atividades de caráter acadêmico da área de concentração da ênfase em 
Economia que esteja representando. 

VI – Presidir a comissão de bolsas, que além do Coordenador, é formada por um representante 
discente e outro professor do Colegiado do Programa de Pós-Graduação, sendo este outro 
professor indicado pelo Colegiado.  

 
ART. 8o - Compete ao Vice-Coordenador: 

I – Substituir o Coordenador no exercício de suas tarefas, nos termos no parágrafo único do Art. 
7o deste Regimento. 
 
II - Dirigir e coordenar as atividades de caráter acadêmico da área de concentração da ênfase em 
Economia que esteja representando. 
 
III – Exercer a posição de diretor do Centro de Pesquisas em Economia (CEPEC).  
 
 

Capítulo III 
Da Secretaria 

 
ART. 9o - À Secretaria, órgão executor dos serviços administrativos do Programa, compete: 

I - Manter em dia os assentamentos de todo o pessoal docente, discente e administrativo. 

II - Informar e processar todos os requerimentos de estudantes matriculados e de candidatos à 
matricula. 

III - Registrar freqüência e conceitos obtidos pelos alunos do Programa. 

IV - Efetuar matrícula. 

V - Distribuir e arquivar todos os documentos relativos à atividade didática (incluindo as 
avaliações das disciplinas) e administrativa. 
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VI - Coletar os elementos e preparar as prestações de contas e relatórios. 

VII - Organizar e manter atualizada a coleção de leis, resoluções, portarias, circulares e outros 
documentos que regulamentem o Programa de Pós-Graduação; 

VIII - Manter atualizado o inventário do equipamento e material do Programa; 

IX - Executar as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Coordenador e pelo Colegiado de Pós-
Graduação do Programa; 

X – Elaborar, no caso de necessidade, os relatórios da CAPES e do Programa. 

 

 

Capítulo IV 
Do Regime Didático 

 
ART. 10 - Os orientadores deverão ser professores do Programa de Pós-Graduação. 

 PAR. 1° - O Colegiado de Pós-Graduação poderá aprovar o credenciamento de docentes 
ou pesquisadores externos ao programa como co-orientadores, nos termos deste artigo, para 
casos específicos. 

 PAR. 2° - O credenciamento de docente como co-orientador será válido até a conclusão 
da dissertação ou tese, podendo ser renovado mediante proposta submetida ao Colegiado de Pós-
Graduação. 

 

ART. 11 - Constitui pré-requisito, além da documentação exigida pela legislação vigente, para a 
inscrição discente ao Programa:  

 I - Um diploma de curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. 

 II - Um título de mestre, para os candidatos ao Doutorado. 

 PAR. 1° - Em casos especiais e de acordo com as normas gerais estabelecidas pelo 
Colegiado de Pós-Graduação, poderá ser dispensado o título de mestre para os candidatos ao 
Curso de Doutorado, com o aproveitamento de créditos obtidos. 

  

ART. 12 - Constitui pré-requisito para estrangeiros à inscrição discente ao Programa: 
 PAR 1o – Como critérios de elegibilidade, o candidato deve:  

I - Não ser cidadão brasileiro. 

II - Não possuir visto permanente no Brasil. 

PAR 2o – Se os critérios de elegibilidade expostos no PAR 1o forem atendidos, são 
requeridos os seguintes documentos complementares: 

I – Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade do candidato. 

II – Carta contendo pedido de aceitação no programa de mestrado ou doutorado do 
PPGDE. 

III - Diploma de graduação e/ou mestrado. 

IV - Histórico escolar de graduação e/ou mestrado. 
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V - Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-
Bras), se oriundo de país não lusófono. 

VI - Currículo em língua portuguesa com todos os comprovantes. 

VII – Projeto de dissertação ou doutorado, em língua portuguesa, contendo a 
seguinte estrutura: introdução, problema, revisão de literatura, teoria de base, 
metodologia, resultados esperados, e referências bibliográficas. 

 

PAR 3o - A falta de qualquer documento ou omissão de informações necessárias para o 
critério de elegibilidade listado implicará no cancelamento da inscrição do candidato. 

  

PAR 4o - Os pedidos de inscrição poderão ser feitos a qualquer momento, sendo que o 
resultado do julgamento dos pedidos será divulgado em um período de até 60 dias. 

 

ART. 13 - O regime de trabalho para os alunos do Programa será de tempo integral durante o 
período de realização de créditos para alunos bolsistas.  

 PAR. ÚNICO - Os casos que não se enquadrarem no que está determinado no caput do 
artigo serão apreciados pelo Colegiado de Pós-Graduação, nos termos da legislação vigente. 

 

ART. 14 - Somente serão matriculados(as) os(as) alunos(as) aceitos(as) pelo Colegiado de Pós-
Graduação, de acordo com as normas gerais sobre o processo de seleção estabelecidas pelo 
Colegiado. 

 PAR. 1° - A seleção de candidatos para o curso de Doutorado será efetuada com base nos 
seguintes elementos: 

 I – Curriculum vitae. 

II – O resultado do Exame Nacional da Associação Nacional dos Centros de Pós-
Graduação em Economia (ANPEC). 

 PAR. 2° - O resultado do Exame Nacional da Associação Nacional dos Centros de Pós-
Graduação em Economia (ANPEC) terá um peso de, no mínimo, 80% da nota final do candidato 
ao programa de doutorado. Sendo que a análise do curriculum vitae do candidato deve ter um 
peso não maior do que 20% na nota final do candidato. 

PAR. 3° - A dispensa, em casos excepcionais, do título de mestre para admissão ao 
doutorado ficará a critério do Colegiado.   

 PAR. 4° - Os Professores do Departamento de Ciências Econômicas da UFPR, que forem 
selecionados para o doutorado, deverão cursar, no mínimo, duas disciplinas de seu programa de 
estudos em curso de doutorado de outra instituição, com aprovação do Colegiado de Pós-
Graduação. 

 PAR. 5° - A seleção de candidatos para o curso de Mestrado será efetuada com base na: 

 I – Aprovação no Exame Nacional da Associação Nacional dos Centros de Pós-
Graduação em Economia (ANPEC). 
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ART. 15 - Não serão computados créditos pela dissertação ou tese e nem pelo tempo dispensado 
em pesquisas bibliográficas ou trabalho de pesquisa, quando decorrentes de preparação da 
dissertação ou tese. 

 PAR. 1o – Serão computados (2) créditos pela disciplina de nivelamento em Métodos 
Quantitativos, a qual é obrigatória para todos os alunos ingressantes, e é ofertada antes do início 
do primeiro semestre letivo.  

 PAR 2o – Os alunos admitidos no Mestrado deverão ter um mínimo de 75 % de presença 
nos seminários semanais do PPGDE, em dois (2) semestres do curso, contabilizando um (1) 
crédito para cada semestre, sendo aproveitados no máximo dois créditos. 

 PAR 3o – Os alunos admitidos no Doutorado deverão ter um mínimo de 75 % de presença 
nos seminários semanais do PPGDE, em três (3) semestres do curso, contabilizando um (1) 
crédito para cada semestre, sendo aproveitados no máximo três créditos. Adicionalmente, o aluno 
deverá participar de, no mínimo, 10 seminários de projeto de dissertação e de tese.   

 PAR 4o – Todo o aluno de Mestrado deverá apresentar, no mínimo, um (1) seminário do 
seu projeto de dissertação até a defesa do seu projeto. 

 PAR 5o – Todo o aluno de Doutorado deverá apresentar, no mínimo, dois (2) seminários 
do seu projeto de tese até a realização do Exame de Qualificação. 

 

ART. 16 – A ênfase em Economia do Programa prevê a existência de áreas de concentração, 
organizadas em torno de linhas de pesquisa. 

 PAR. 1º - Alterações nas linhas de pesquisa serão definidas pelo Colegiado de Pós-
Graduação, levando em consideração o corpo de professores orientadores de doutorado e as 
disciplinas já existentes. 

 PAR. 2º - Os(as) alunos(as) do Programa irão optar, quando do seu ingresso, pela área  de 
concentração onde irão concentrar a integralização dos créditos e a realização dos trabalhos de 
conclusão, em nível de Mestrado e Doutorado. 

 PAR. 3º - Na existência de área de concentração os alunos deverão ser orientados por 
professores da mesma área. Professores de outras áreas só podem auxiliar no processo de 
orientação como co-orientadores. 

 

ART. 17 - Para a formação em nível de Mestrado Acadêmico, serão necessários trinta e dois (32) 
créditos, divididos entre obrigatórias e eletivas, definidos pelo Colegiado de Pós-Graduação.  

 

ART. 18 - Para o nível de Doutorado, serão necessários quarenta e oito (48) créditos, divididos 
entre obrigatórias e eletivas, definidos pelo colegiado de Pós-Graduação. 

 PAR. 1o - No caso de doutorado direto, o aluno poderá aproveitar a totalidade dos 
créditos integralizados no mestrado. 

 

ART. 19 - Os cursos de Mestrado e de Doutorado terão uma duração prevista de 24 e 48 meses, 
respectivamente. 
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 PAR. 1° - O Colegiado de Pós-Graduação poderá conceder até uma prorrogação, de no 
máximo seis meses, para a finalização do curso em casos especiais, devidamente justificados 
pelo aluno e com a aprovação do orientador, quando não for possível finalizar o curso dentro do 
prazo ideal previsto. Esta solicitação de prorrogação deverá ocorrer antes de vencer o prazo de 
titulação do aluno. Neste sentido, o prazo máximo e improrrogável para a realização dos cursos 
de Mestrado e de Doutorado será de 30 e 54 meses, respectivamente. 

 PAR. 2° - No caso de alunos que tenham ingressado diretamente do curso de mestrado da 
UFPR, os prazos do doutorado deverão ser computados em relação à data do ingresso no 
mestrado. 

 PAR. 3° - O não cumprimento do disposto neste artigo implica no desligamento do pós-
graduando do Programa. 

 

ART. 20 – Adicionalmente ao que determina a Resolução 65/09, também será excluído do 
Programa o aluno: 

 I – Do Mestrado ou Doutorado que tiver obtido mais de um conceito D nas disciplinas 
cursadas; 

II – Que tiver atingido o prazo máximo de permanência no Programa, conforme Art. 19; 

 III - Que tiver sido reprovado por duas vezes no exame de qualificação de tese e projeto 
de dissertação; 

 IV – Que não tiver obtido aprovação de sua proposta de dissertação até 18 meses do 
ingresso para o Mestrado ou aprovação de seu projeto de tese até 42 meses de ingresso para o 
Doutorado (com possível prorrogação por até seis meses a critério do Colegiado de Pós-
Graduação). 

 V – Que não tiver conceito médio equivalente a, no mínimo, B (8,0) na média de 
disciplinas cursadas. 

 

ART. 21 - O aluno deverá se matricular, no mínimo, em 1 (uma) disciplina por semestre até 
completar os créditos exigidos. 

 
PAR 1o – Todo o aluno de Mestrado ou Doutorado deverá cursar as disciplinas 
obrigatórias na exata ordem cronológica em que as mesmas são ofertadas, sendo vedada a 
possibilidade de o aluno postergar cursar alguma disciplina obrigatória para outra 
oportunidade. 
 
PAR. 2o - O aluno só poderá solicitar o cancelamento da matrícula numa disciplina até a 
primeira metade de sua programação, desde que devidamente justificada, conforme 
determina a Resolução 65/09 do CEPE.  
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Capítulo V 
Da Candidatura ao Título de Mestre Modalidade Acadêmica 

 

ART. 22 - Somente poderá ser candidato ao título de Mestre na modalidade acadêmica o aluno 
que: 

I. Houver integralizado o número mínimo de créditos estabelecido no artigo 17 deste 
Regimento.  

II. Ter projeto de dissertação apresentado e aprovado perante uma banca a ser 
constituída pelo orientador e comunicada à secretaria de Pós-Graduação com, no 
mínimo, 6 (seis) meses de antecedência à defesa final. 

III.  Obtiver aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira, no primeiro 
ano de ingresso, em conformidade com as normas vigentes na UFPR. 

IV. Comprovar ter submetido pelo menos um artigo para publicação em revista 
técnico-científica com corpo editorial, com aprovação de seu orientador, ou outra 
produção indicada pelo Colegiado, relativa às suas atividades no Programa.  

 

ART. 23 - No final do mês de novembro do ano de ingresso, cada aluno deverá escolher um 
orientador que deverá assisti-lo na elaboração de um projeto de dissertação a ser apresentado até 
o 18o mês de ingresso no curso, perante uma Banca Examinadora formada por três professores, 
sendo um deles o orientador do referido trabalho.  

 

ART. 24 - Fará jus ao título de Mestre na modalidade acadêmica o aluno que elaborar, apresentar 
e tiver aprovada a sua dissertação de Mestrado, dentro do prazo estipulado no ART. 19 deste 
Regimento. 

 

ART. 25 - A elaboração da dissertação de mestrado na modalidade acadêmica deve ter como 
principais objetivos: 

 I - Proporcionar ao estudante a oportunidade de realizar uma sistematização de idéias e 
conclusões acerca de determinado tema, envolvendo revisão bibliográfica acurada e, 
eventualmente, pesquisa empírica. 

 II - Demonstrar, por parte do aluno, a capacidade de realizar um trabalho científico, nos 
prazos estabelecidos por este Regimento. 

 PAR. ÚNICO - O referido trabalho individual final não, necessariamente, deverá ter o 
formato tradicional de dissertação de mestrado, ou seja, com uma introdução e objetivo, 
desenvolvimento das idéias e teoria, revisão da bibliografia, análise empírica ou teórica e 
conclusões. Ele poderá constituir-se de dois ou mais ensaios no formato de artigos acadêmicos 
publicados em revistas científicas. 
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ART. 26 – A defesa de projeto determinará se o aluno está habilitado a realizar a dissertação de 
mestrado, além de evidenciar a amplitude e a profundidade de conhecimentos do candidato, bem 
como sua capacidade crítica. O exame tem o seguinte formato: 

 I – A defesa oral do projeto de dissertação, perante uma banca a ser constituída pelo 
orientador e mais dois membros internos ou externos ao Programa, sendo que pelo menos um 
deve pertencer à Área de Concentração do aluno, aprovada pelo Colegiado de Pós-Graduação, a 
ser realizada após o aluno ter obtido conceito médio equivalente no mínimo a B (8,0) no total de 
disciplinas cursadas, respeitando-se o período máximo de 18 meses, com possível prorrogação 
para até 24 meses, a critério do Colegiado de Pós-Graduação. 

PAR. 1° - Em casos excepcionais, quando for impossível para o aluno realizar a defesa do 
projeto de dissertação no prazo estabelecido anteriormente, o Colegiado de Pós-Graduação 
poderá conceder uma extensão de prazo. 

 PAR. 3° - O candidato terá, no máximo, duas oportunidades para aprovação de seu 
projeto de dissertação. 

 
 

Capítulo VI  
Da Candidatura ao Título de Doutor 

 

ART. 27 - Para se conferir o grau de Doutor em Desenvolvimento Econômico, serão exigidas a 
integralização do número mínimo de créditos estipulados no ART. 18 deste Regimento e as 
defesas de qualificação e da tese. 

 

ART. 28 - O exame de qualificação determinará se o aluno está habilitado a realizar a tese de 
doutorado, além de evidenciar a amplitude e a profundidade de conhecimentos do candidato, 
bem como sua capacidade crítica. O exame tem o seguinte formato: 

 I – A defesa oral do projeto de tese, perante uma banca a ser constituída pelo orientador e 
mais dois membros internos ou externos ao Programa, sendo que pelo menos um deles deve 
pertencer à Área de Concentração do aluno e aprovada pelo Colegiado de Pós-Graduação. O pré-
requisito para a defesa do projeto é que o aluno tenha obtido um conceito médio de, no mínimo, 
B (8,0) na média das disciplinas cursadas, respeitando-se o período máximo de 42 meses, com 
possível prorrogação para até 48 meses a critério do Colegiado de Pós-Graduação. 

PAR. 1° - Em casos excepcionais, quando for impossível para o aluno realizar o exame 
de qualificação no prazo estabelecido anteriormente, o Colegiado de Pós-Graduação poderá 
conceder uma extensão de prazo. 

 PAR. 3° - O candidato terá, no máximo, duas oportunidades para sua aprovação no 
exame de qualificação. 

 

ART. 29 - Em caso de candidatos de alta qualificação acadêmica, que tenham obtido créditos de 
doutorado em outras instituições de ensino, o Colegiado de Pós-Graduação poderá validar os 
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créditos, exigindo, contudo, que realize o exame de qualificação, desde que as condições 
estabelecidas no ART. 18 sejam satisfeitas. 

 

ART. 30 - O candidato deverá demonstrar proficiência em inglês e em uma segunda língua 
estrangeira, sendo esta escolhida entre as seguintes: alemão, espanhol, francês e italiano. 

 PAR. 1° - O prazo para os exames de proficiência em língua estrangeira é de, no máximo, 
de 24 meses a partir do ingresso. 

 PAR. 2° - Aluno originário de país que fale uma das línguas referidas neste artigo, ou que 
tenha realizado cursos em um desses países, poderá requerer no Departamento de Letras desta 
Universidade, dispensa dos exames de proficiência no idioma em questão. 

 

ART. 31 - Será considerado candidato ao título de doutor, o aluno que preencher os requisitos 
abaixo, dentro dos prazos regimentais:   

 I - Cumprir o número mínimo de créditos estipulados no ART. 18 desse Regimento. 

 II - Ser aprovado no exame de qualificação de tese de doutorado, perante uma banca a ser 
constituída pelo orientador e homologada pelo Colegiado de Pós-Graduação com, no mínimo, 6 
(seis) meses de antecedência à defesa final. 

 III - Obter conceito médio de no mínimo B (8,0) em todas as disciplinas cursadas. 

 IV - Obter aprovação nos exames de proficiência em língua estrangeira. 

V - Comprovar aceite de pelo menos um (1) artigo para publicação em revista técnico-
científica com corpo editorial, com aprovação de seu orientador, ou outras produções indicadas 
pelo Colegiado relativas às suas atividades no Programa. 

 

ART. 32 - Fará jus ao título de Doutor o aluno que elaborar, apresentar e tiver aprovada sua tese 
de Doutorado, dentro do prazo estipulado pelo ART. 19 deste Regimento. 

 

ART. 33 - A elaboração da tese de doutorado deve ter como principais objetivos: 

 I - Proporcionar ao estudante uma experiência de realização de uma pesquisa científica de 
forma completa e relativamente autônoma; 

  II - Demonstrar, por parte do aluno, a capacidade de realizar um trabalho científico 
original, nos prazos estabelecidos por este Regimento, com elevado rigor teórico e metodológico. 

 III - O referido trabalho individual final não, necessariamente, deverá ter o formato 
tradicional de uma tese de doutorado, ou seja, contendo uma introdução e objetivo, com posterior 
desenvolvimento das idéias e teoria, seguida por revisão da bibliografia, por análise empírica ou 
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teórica e pelas conclusões. Ele poderá constituir-se de três ou mais ensaios em formato de artigos 
acadêmicos publicados em revistas científicas especializadas na área. 

 

ART. 34 - O Colegiado de Pós-Graduação poderá, a pedido do interessado, conceder o título de 
Mestre a um aluno que, embora matriculado no doutorado, tenha completado todos os requisitos 
para a obtenção do título de Mestre, mas não aqueles relativos ao título de Doutor. 

 
 

Capítulo VII  
Das Bancas Examinadoras 

 

ART. 35 - Compete ao professor orientador supervisionar as atividades para a elaboração da 
dissertação ou tese e, atendidos os interesses de especialização do aluno, orientar o programa 
básico de estudos para a elaboração do trabalho. 

 PAR. ÚNICO - A orientação não se fará de forma a inibir a iniciativa do estudante, 
devendo ser atendido o princípio de que um estudante de Pós-Graduação deve mostrar 
capacidade de planejar um trabalho e não apenas executá-lo. 

 

ART. 36 - O pedido de julgamento de dissertação, trabalho individual final ou tese deverá ser 
requerido por ofício do orientador ao Coordenador do Programa, que o encaminhará ao 
Colegiado de Pós-Graduação para decisão, com a proposta da Banca Examinadora. 

 

ART. 37 - A dissertação, trabalho final individual ou tese será considerada aprovada ou 
reprovada segundo a avaliação da maioria da Banca Examinadora. 

 

ART. 38 - O candidato a Mestrado ou Doutorado poderá solicitar a substituição de algum 
membro da Banca Examinadora, encaminhando a justificativa ao Coordenador do Programa, até 
três dias úteis após receber a comunicação sobre a sua composição, cabendo ao Colegiado de 
Pós-Graduação o julgamento do pedido. 

 

ART. 39 - O professor orientador da dissertação, trabalho individual final ou tese será escolhido 
pelo aluno através de formulário modelo, e homologado pelo Colegiado de Pós-Graduação, de 
acordo com as preferências do aluno e respeitando o limite de orientações dos professores, os 
quais são quatro (4) alunos de mestrado e dois (2) de doutorado. 

 PAR. ÚNICO - O professor escolhido poderá declinar de ser orientador do aluno em 
qualquer época, o que deverá ser feito através de justificativa escrita ao Coordenador do 
Programa. 
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ART. 40 - Ao aluno é concedido o direito de pleitear mudança de orientador, mediante 
requerimento justificado, dirigido ao Coordenador, cabendo ao Colegiado de Pós-Graduação o 
julgamento do pedido. 

 

ART. 41 - Ouvido o professor orientador, o Colegiado de Pós-Graduação poderá designar um co-
orientador, para obter-se, por sua especialização, uma orientação mais efetiva da dissertação ou 
tese. 

 

 
Capítulo VIII  

Das Disposições Gerais e Transitórias 
 
ART. 42 - Este Regimento estará sujeito às demais normas superiores existentes e que vierem a 
ser estabelecidas para cursos de Pós-Graduação da UFPR. 

 

ART. 43 - As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Pós-Graduação. 

 

ART. 44 - O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de 
Pós-Graduação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Mauricio Vaz Lobo Bittencourt 
Coordenador do PPGDE 

 
 
 

Luciano Nakabashi 
Vice-Coordenador do PPGDE 

 
 
 

 
Aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico 
(PPGDE) em 30/04/2010. 
Aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) em 2011. 

 




