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Portaria n° 1 de 11 de novembro de 2018. 

 

 O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas da UFPR, no 
uso de suas atribuições, resolve: 

 

Art 1°. 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. 

§1°.  A cada semestre o aluno deve, em conjunto com seu orientador, avaliar o plano de estudos e 
solicitar possíveis alterações. 

§2°. As matriculas devem ser solicitadas pelo aluno no SIGA e devem ser homologadas pelos 
orientadores. 

§3°. Cada aluno é responsável pela sua matricula. Caso seja necessário trancar alguma disciplina 
deve realiza-lo dentro dos prazos estabelecidos, via SIGA.  

§4°. A Secretaria não efetua matrícula ou solicita trancamento de disciplinas. 

Art 2°. A disciplina Seminário de Pesquisa é obrigatória para o Doutorado e consiste no 
desenvolvimento de um artigo relacionado à temática da pesquisa. 

Parágrafo Único - A atribuição de créditos se dará mediante o envio do aceite de um artigo em 

publicação que atenda aos critérios mínimos definidos em portaria específica. 

Art 3°. Exame de qualificação de mestrado e doutorado 

§1°.  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;  

§2°.  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;   

§3°.  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; 

§4°.  A formatação e apresentação do projeto, deverá seguir as normas da UFPR para Apresentação 
de Documentos Científicos publicadas pela Editora da UFPR. 

§5°.  Para a defesa do projeto o Orientador sugere a banca examinadora, composta de dois 
professores não envolvidos na orientação do candidato, sendo pelo menos um deles externo ao 
programa, que será homologada pelo Colegiado do Programa. 

§6°.  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 40 minutos, sendo tolerada uma 
variação de 5 minutos. 

b) Na sessão não pública participam unicamente, o candidato, o orientador e a banca 
examinadora.  
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§7°.  A deliberação sobre a aprovação ou reprovação do candidato é realizada em sessão fechada 
composta pela banca examinadora somente sendo facultado ao orientador a permanência com a 
anuência dos membros da banca.  

§8°.  Em caso de reprovação, o aluno tem 60 dias para reapresentar a qualificação. Em caso de 
segunda reprovação, o aluno é desligado do programa. 

Art 4°. Procedimentos para defesas de dissertações de mestrado 

§1°.  Para solicitar a defesa da dissertação o aluno deverá comprovar a aprovação no exame de 
suficiência de idioma  estrangeiro. 

§2°.  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; 

§3°.  A formatação e apresentação deverá seguir as normas da UFPR para Apresentação de 
Documentos Científicos publicadas pela Editora da UFPR. 

§4°.  As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo menos 3 doutores, incluído o 
orientador, sendo pelo menos um deles externo ao PPG. O orientador ou co-orientador ou membro 
designado pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora sem direito a julgamento. 

§5°.  Para as defesas de Mestrado, um único examinador poderá participar de forma não 
presencial. 

§6°.  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 a 90 dias (prorrogável por mais 90 dias a critério do Colegiado). 

§7°.  O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem efeito, 
implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 

§8°.  A dissertação poderá ser redigida em espanhol ou inglês, mediante solicitação ao Colegiado do 
programa. 

Art 5°. Procedimentos para defesas de teses de doutorado  

§1°.  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). 

§2°.  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; 

§3°.  A formatação e apresentação deverá seguir as normas da UFPR para Apresentação de 
Documentos Científicos publicadas pela Editora da UFPR. 

§4°.  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. O orientador 
ou co-orientador ou membro designado pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora sem 
direito a julgamento.  

§5°.  Até dois examinadores poderão participar de forma não presencial. 

§6°.  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 a 90 dias (prorrogável por mais 90 dias a critério do Colegiado). 
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§7°.  O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem efeito, 
implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 

§8°.  A tese poderá ser redigida em espanhol ou inglês, mediante solicitação ao Colegiado do 
programa. 

 

Publique-se 

 

Curitiba, 11 de novembro de 2018 

 

 

Prof. Dr. Luciene S. Delazari 

Presidente do Colegiado do PPGCG 
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