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NORMAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS DA UFPR 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas dá as boas vindas e 

parabeniza os mestrandos e doutorandos matriculados no Programa. 

Este documento apresenta as Normas que garantem os direitos e deveres quanto alunos. 

Estas Normas são as estabelecidas na Resolução n° 32/17 – CEPE -  Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade Federal do Paraná, Complementadas pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Geodésicas, sob a conotação de NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA. 
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1. Disciplinas 

 O PPGCG adota o regime semestral, com disciplinas ofertadas em módulos. As disciplinas 

são ofertadas de acordo com a demanda, que é obtida dos planos de estudo dos alunos. 

 As disciplinas são divididas em obrigatórias e eletivas, conforme a tabela abaixo: 

Código Disciplina C.H. CR Nível 

MNE-705 Análise Multivariada Aplicada à Pesquisa 45 03 M/D 

GEA-7001 Ajustamento de Observações I 45 03 M/D 

GEA-7002 Ajustamento de Observações II 60 04 M/D 

GEA-7003 Análise e Processamento de Dados GNSS 60 04 M/D 

GEA-7004 Aquisição de Dados Espaciais 45 03 M/D 

GEA-7005 Automação dos Levantamentos Geodésicos 60 04 M/D 

GEA-7006 Bases Digitais de Referência 45 03 M/D 

GEA-7007 Cadastro Territorial Multifinalitário 45 03 M/D 

GEA-7008 Cartografia Geral 45 03 M/D 

GEA-7009 Desenvolvimento de Aplicações Geoespaciais 60 04 M/D 

GEA-7010 Extração de Geoinformações com Uso de Imagens 60 04 M/D 

GEA-7011 Fotogrametria Digital 60 04 M/D 

GEA-7012 Fundamentos em Geodésia Espacial e Hidrografia (trimestral) 45 03 M/D 

GEA-7013 Geodésia Aplicada a Engenharia 60 04 M/D 

GEA-7014 Geodésia Geral 60 04 M/D 

GEA-7015 Geodésia por Satélites 60 04 M/D 

GEA-7016 Infraestrutura de Dados Espaciais 60 04 M/D 

GEA-7017 Instrumentação Geodésica 60 04 M/D 

GEA-7018 Levantamentos Batimétricos 45 03 M/D 

GEA-7019 Levantamentos Geodésicos Terrestres 60 04 M/D 

GEA-7020 Levantamentos GNSS 60 04 M/D 
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GEA-7021 Metodologia Científica I 45 03 M 

GEA-7022 Metodologia Científica II 30 02 D 

GEA-7023 Métodos Físicos em Geodésia 60 04 M/D 

GEA-7024 Métodos Inteligentes em Ciências Geodésicas 45 03 M/D 

GEA-7025 Percepção e Cognição do Espaço nas Representações Cartográficas 45 03 M/D 

GEA-7026 Posicionamento em ambientes costeiros 45 03 M/D 

GEA-7027 Prática de Docência 15 01 M/D 

GEA-7028 Processamento de Nuvem de Pontos 3D 45 03 M/D 

GEA-7029 Processamento Digital de Imagens 45 03 M/D 

GEA-7030 Projetos de Soluções de Geoinformação 60 04 M/D 

GEA-7031 Seminário de Pesquisa 30 02 D 

GEA-7032 Seminário I 15 01 M/D 

GEA-7033 Seminário II 30 02 M/D 

GEA-7034 Sensoriamento Remoto I 45 03 M/D 

GEA-7035 Sensoriamento Remoto II 45 03 M/D 

GEA-7036 Sensoriamento Remoto Aplicado ao Meio Ambiente 45 03 M/D 

GEA-7037 Sistemas de Informações Geográficas 60 04 M/D 

GEA-7038 Sistemas e Redes Geodésicas de Referência 60 04 M/D 

GEA-7039 Special Topics in Geospatial Information Science 30 02 M/D 

GEA-7040 Técnicas Modernas em Geodésia Espacial 45 03 M/D 

GEA-7041 Tópicos Avançados em Sensoriamento Remoto 30 02 M/D 

GEA-7042 Tópicos Especiais em Geodésia 45 03 M/D 

GEA-7043 Tópicos Especiais I 15 01 M/D 

GEA-7044 Tópicos Especiais II 30 02 M/D 

 Obrigatória 

 Obrigatória para alunos de Fotogrametria 
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2. Plano de estudos e Matrícula 

• Os alunos devem definir com seu orientador um plano de estudos para todo o período do 
mestrado ou doutorado. Este plano é entregue na Secretaria. 

• A cada semestre o aluno deve, em conjunto com orientador, avaliar o plano de estudos e 
solicitar possíveis alterações, de acordo com as disciplinas ofertadas em cada período 

• As matriculas devem ser solicitadas pelo aluno no SIGA e devem ser homologadas pelos 
orientadores. 

• Cada aluno é responsável pela sua matricula. Caso seja necessário trancar alguma 
disciplina deve realizar dentro dos prazos estabelecidos, via SIGA.  

• A Secretaria não efetua matrícula ou solicita trancamento de disciplinas. 

 

3. Créditos 

• Alunos de mestrado devem cumprir 20 créditos em disciplinas e alunos de doutorado 40 
créditos.  

• Aluno que cursou Mestrado no PPGCG e tem créditos excedentes deve solicitar validação 
de créditos na Secretaria. 

• Disciplinas cursadas como aluno especial precisam ser validadas. 

• O Mestrado de outro curso pode ser reconhecido com 20, 15 ou 10 créditos, dependendo 
da correlação do outro Curso com o PPGCG. O orientador deve avaliar o Histórico do 
Mestrado e solicitar ao Colegiado, por escrito, as disciplinas que serão utilizadas para 
obtenção dos créditos 

• Qualquer crédito (externo ou do programa) tem validade de 5 anos. 

• As disciplinas recebem conceitos - A (9-10) até D (menor do que 7). 

• O aluno será desligado do Programa, tanto em nível de mestrado como de doutorado, 
independentemente do período, se ocorrer uma das seguintes hipóteses:  

a) obtiver conceito “D” em duas disciplinas;  

b) não efetuar a matrícula regularmente, em cada período letivo;  

c) for reprovado pela 2ª vez no exame de qualificação;  

d) não cumprir qualquer atividade ou exigência nos prazos regimentais; 

e) a pedido do interessado;  

g) desempenho acadêmico e científico insatisfatório, avaliado e deliberado em colegiado. 

 

4. Da Prática de Docência  

• A prática de docência é parte integrante da formação do pós-graduando e objetiva a 
preparação para a docência e constituirá disciplina do currículo dos cursos de mestrado e 
de doutorado e não cria vínculo empregatício, tampouco será remunerada. 

• Para bolsistas de mestrado e doutorado esta atividade é obrigatória. 
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5. Proficiência em idioma estrangeiro 

• Alunos de mestrado e doutorado devem realizar exame de proficiência em idioma 
estrangeiro; 

• Alunos de mestrado – idioma à sua escolha; 

• Alunos de doutorado – idioma diferente do mestrado; 

• Alunos estrangeiros devem comprovar suficiência em português. 

 

6. Seminário de Pesquisa 

• A disciplina Seminário de Pesquisa é obrigatória para o Doutorado e consiste no 
desenvolvimento de um artigo relacionado à temática da pesquisa. 

• A atribuição de créditos se dará mediante o envio do aceite do artigo em periódico Qualis 
B3 (mínimo). 

 

7. Exame de qualificação de mestrado e doutorado 

• O exame de qualificação visa avaliar a amplitude e a profundidade dos conhecimentos do 
candidato relativamente à sua área de concentração de estudos, bem como sua 
capacidade crítica, tomando por base a defesa do seu projeto de dissertação ou tese;  

• O exame deverá ser prestado no semestre seguinte à conclusão de 20 créditos em 
disciplinas para o Mestrado e de 40 créditos em disciplinas para o doutorado;   

• O projeto de dissertação ou tese deverá ser entregue na Secretaria do Programa, na data 
estabelecida pelo Colegiado no início de cada semestre letivo, devendo ser atendido o 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência em relação à conclusão do semestre 
letivo; 

• A formatação e apresentação do projeto, deverá seguir as normas da UFPR. 

• Para a defesa do projeto o colegiado do Programa designará banca examinadora 
composta de dois professores não envolvidos na orientação do candidato, sendo pelo 
menos um deles externo ao programa. 

• A sessão de defesa da qualificação é dividida em duas partes: pública e não pública.  

a) Na sessão pública, o candidato apresentará sua proposta de maneira oral. Para isto, o 
candidato deverá organizar a apresentará do projeto em 30 minutos, sendo tolerada uma 
variação de 5 minutos. 

b) Na sessão não pública participam unicamente, o candidato, o orientador e a banca 
examinadora.  

• A deliberação sobre a aprovação ou reprovação do candidato é realizada em sessão 
fechada composta pela banca examinadora somente.  

• Em caso de reprovação, o aluno tem 60 dias para reapresentar a qualificação. Em caso de 
segunda reprovação, o aluno é desligado do programa. 
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8. Procedimentos para defesas de dissertações de mestrado 

• A dissertação deverá ser entregue na Secretaria do Programa, na data estabelecida pelo 
Colegiado no início de cada semestre letivo, devendo ser atendido o prazo mínimo de 30 
(trinta) dias de antecedência em relação à conclusão do prazo final para defesa; 

• A formatação e apresentação deverá seguir as normas da UFPR. 

• As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo menos 3 doutores, incluído o 
orientador, sendo pelo menos um deles externo ao PPG e o orientador ou co-orientador 
ou membro designado pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora sem direito a 
julgamento. 

• Para as defesas de Mestrado, um único examinador poderá participar de forma não 
presencial. 

• A contar da data de aprovação da dissertação pela banca examinadora, o discente terá 
um prazo máximo definido pelo Colegiado para entregar a versão final corrigida do 
trabalho, o qual não poderá ser superior de 90 dias (prorrogável por 90 a critério do 
Colegiado). 

• O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem efeito, 
implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 

• A dissertação poderá ser redigida em espanhol ou inglês, mediante solicitação ao 
Colegiado do programa. 

 

9. Procedimentos para defesas de teses de doutorado  

• Para solicitar a defesa da tese o aluno deverá comprovar a aprovação no exame de 
proficiência de idiomas, bem como o aceite de 2 (dois) artigos em periódicos com 
indexação Qualis B3 (mínimo). 

• A tese deverá ser entregue na Secretaria do Programa, na data estabelecida pelo 
Colegiado no início de cada semestre letivo, devendo ser atendido o prazo mínimo de 30 
(trinta) dias de antecedência em relação à conclusão do prazo final para defesa; 

• A formatação e apresentação deverá seguir as normas da UFPR. 

• As bancas de defesa de Doutorado serão compostas por pelo menos 4 doutores, incluído 
o orientador, sendo pelo menos dois deles externos ao PPG, um deles externo à UFPR, e o 
orientador ou co-orientador ou membro designado pelo Colegiado deve presidir a banca 
examinadora sem direito a julgamento.  

• Até dois examinadores poderão participar de forma não presencial. 

• A contar da data de aprovação da tese pela banca examinadora, o discente terá um prazo 
máximo definido pelo Colegiado para entregar a versão final corrigida do trabalho, o qual 
não poderá ser superior de 90 dias (prorrogável por 90 a critério do Colegiado). 

• O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem efeito, 
implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 

• A tese poderá ser redigida em espanhol ou inglês, mediante solicitação ao Colegiado do 
programa. 
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10. Prazos 

• O prazo para conclusão do curso é de 24 meses para o mestrado e de 48 meses para o 
doutorado. 

• A prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos de pós-graduação será concedida 
em caráter excepcional pelo Colegiado do Programa, mediante apresentação de 
requerimento por escrito, assinado pelo aluno e seu Orientador, dirigido ao Colegiado, 
contendo os fundamentos do pedido e sua comprovação. O pedido de prorrogação será 
instruído com uma versão preliminar da dissertação e/ou tese, e de um cronograma 
indicativo das atividades a serem desenvolvidas pelo aluno no período solicitado.  

• A prorrogação, preenchidos os requisitos deste regulamento, poderá ser concedida por 
um prazo de até 6 (seis) meses para o mestrado e 1 (um) ano para doutorado.   
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