
 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR 

(Aprovado por unanimidade pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Filosofia da            
Universidade Federal do Paraná, em reunião realizada em 12 de novembro de 2019). 
  
O Colegiado da Coordenação do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade            
Federal do Paraná, de acordo com a Resolução 32/17–CEPE, de 30 de outubro de 2017, e                
com a Resolução nº 39/19-COPLAD, fixa seu Regimento Interno, que estabelece suas            
finalidades e regula seu funcionamento, observadas as resoluções e normas pertinentes           
emanadas dos órgãos da administração superior da UFPR. 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1 O Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná           
(PGFILOS/UFPR) tem por objetivo o desenvolvimento da pesquisa e investigação filosófica,           
bem como a qualificação para o exercício de atividades voltadas para o ensino e a pesquisa                
no campo da filosofia. 

Parágrafo único - A PGFILOS/UFPR oferece os níveis de formação de mestrado e             
doutorado. Seu currículo é proposto pelo Colegiado do Programa e fixado por resolução do              
conselho de ensino, pesquisa e extensão (CEPE), conforme as normas vigentes. 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 2 A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Filosofia é uma unidade           
acadêmica de coordenação didática e científica, destinada a elaborar e implantar a política de              
ensino, pesquisa e extensão e a acompanhar a sua execução, ressalvada a competência dos              
Conselhos Superiores desta Universidade. 

Art. 3 Constitui a coordenação do Programa de Pós-graduação Acadêmico: 

I. Colegiados de Programa de Pós-graduação; 
II. Coordenação do Programa de Pós-graduação. 

Art. 4 A estrutura administrativa do Programa será vinculada ao Órgão de Apoio Setorial            
(OAp-SCH) ou Departamental (OAp-Dep) ou à Unidade Administrativa Setorial (UA-SCH)          
ou Departamental (UA-Dep), conforme estabelecido pelo Regimento do Departamento de          
Filosofia ou pelo Regimento do Setor de Ciências Humanas ou por alterações feitas por              
Comissão de Gestão Administrativa Setorial (CGA-SCH) ou Departamental (CGA-Dep).  

Parágrafo único – Conforme regimento setorial, a Direção do Setor de Ciências Humanas             
(SCH) ou um dos Departamentos que o integram disponibilizará ao menos uma técnica ou              
técnico-administrativo para auxiliar a atividade da Coordenação e estar entrosado com a            
Direção do Setor, a Chefia Departamental, as Unidades Administrativas, os Órgãos de Apoio             

 



 

e os Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão do Setor. 

Seção I 

Do Colegiado do Programa 

Art. 5 O Colegiado é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa da             
PGFILOS/UFPR e sua constituição deverá contemplar a diversidade de atuação do corpo            
docente e discente pertencente ao mesmo. 

§1º O Colegiado da PGFILOS/UFPR será integrado por: 
I. Coordenadora ou Coordenador do Programa, seu Presidente; 

II. Vice-Coordenadora ou Vice-Coordenador, seu Vice-Presidente; 
III. Por um representante de cada área de concentração ou linha de pesquisa, integrante             

do corpo permanente do Programa, escolhido pelos docentes permanentes do          
Programa; 

IV. Por representante técnica ou técnico-administrativo, escolhido entre seus pares, de          
unidade administrativa ao qual o curso está ligado; 

V. Por representante(s) discente(s) regularmente matriculados no Programa, em número         
equivalente a 1/5 do total dos membros do Colegiado, desprezada a fração, eleitos             
pelos discentes matriculados. 

§2º Os docentes que integram o colegiado têm mandato de 02 (dois) anos, podendo             
ser reconduzidos. 
§3º Os representantes discentes serão escolhidos pelos discentes regularmente        
matriculados no Programa e terão mandato de 1 ano, podendo ser reconduzidos uma             
vez. 
§4º Os representantes discentes e docentes terão titulares e suplentes (por membro           
do Colegiado) escolhidos nas mesmas condições. 

Art. 6 O Colegiado se reunirá ordinariamente, pelo menos a cada 02 (dois) meses e,             
extraordinariamente, sempre que convocado mediante convocação da Coordenadora ou         
Coordenador encaminhada com antecedência mínima de 48 horas, ou a pedido escrito de 1/3              
de seus membros. 

§1º Caso seja necessário, o prazo de antecedência da convocação pode ser reduzido            
a 24 (vinte e quatro) horas, devendo a ordem do dia limitar-se à decisão e votação da                 
matéria objeto da convocação. 
§2º As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos membros           
presentes, ressalvados os casos regimentais ou legais em que seja exigido o voto de 2/3               
(dois terços) dos seus membros. 
§3º A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo            
estipulado pela legislação universitária pertinente. 
§4º As decisões se farão por maioria simples, observada demanda do quórum           
mínimo equivalente. 

Art. 7  Além de outras atribuições legais, compete ao Colegiado: 

 



 

I. Definir os critérios de gerenciamento da coordenação didática, do projeto pedagógico,           
da gestão administrativa e financeira e do planejamento do Programa de           
Pós-graduação; 

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. Estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e recredenciamento dos        
integrantes do corpo docente e sugerir e aprovar a relação de orientadores e             
co-orientadores, observando os respectivos dispositivos legais e critérios de         
credenciamento; 

IV. Apreciar e deliberar sobre as candidaturas a professor sênior, professor visitante e            
estágio de pós-doutorado, em conformidade com as normas vigentes da UFPR; 

V. Estabelecer critérios para admissão de novos discentes e concessão de bolsas, por            
meio de comissões de bolsas, bem como indicar as comissões para estas finalidades, e              
homologar seus atos; 

VI. Homologar projetos de pesquisa do corpo docente, discente e demais participantes           
vinculados ao programa; 

VII. Analisar o desempenho acadêmico dos discentes e, se necessário, determinar seu           
desligamento do curso, bem como decidir sobre o aproveitamento de estudos, a            
equivalência de créditos e a dispensa de disciplinas 

VIII. Decidir sobre substituição de orientador, co-orientador ou comitê de orientação; 
IX. Aprovar as bancas examinadoras, bem como homologar seus atos; 
X. Apreciar, propor e aprovar convênios e termos de cooperação com entidades públicas            

ou privadas de interesse do PPG; 
XI. Definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do PPG 

XII. Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas, para a organização             
do projeto pedagógico do Programa; 

XIII. Orientar, coordenar e acompanhar a atividade do curso nas disciplinas que o integram,             
aprovando as alterações que julgar necessárias; 

XIV. Propor às instâncias competentes as alterações no currículo do curso, bem como            
sugerir normas, critérios e providências em matéria de sua competência; 

XV. Decidir sobre processos de adaptação curricular; 
XVI. Compatibilizar os pré e co-requisitos, a fim de objetivar a flexibilidade dos currículos             

e evitar a seriação do curso; 
XVII. Cumprir as determinações dos órgãos da Administração Superior e cooperar com as            

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
XVIII. Deliberar sobre pedido de revalidação de diploma e certificado expedido por           

estabelecimento de ensino superior de país estrangeiro, nos termos da legislação; 
XIX. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
XX. Decidir sobre o tratamento de exceção a discentes do Programa de Pós-graduação de             

acordo com a legislação; 
XXI. Elaborar o seu regimento e submetê-lo à apreciação do Conselho Setorial; 

 



 

XXII. Aprovar a relação de professores orientadores e co-orientadores e suas modificações,           
observando a titulação exigida; 

XXIII. Aprovar o credenciamento e o descredenciamento de professores; 
XXIV. Definir os critérios de credenciamento e de recredenciamento dos professores; 
XXV. Definir os critérios de seleção e aprovar os resultados do processo seletivo de             

discentes; 
XXVI. Propor o número de vagas do Programa. 

Art. 8 O órgão colegiado somente se reunirá com a maioria de seus membros, e o              
comparecimento terá caráter prioritário sobre outras atividades de ensino, pesquisa e           
extensão. 

§1º O órgão colegiado se reunirá conforme calendário específico previamente         
definido pelos mesmos órgãos, salvo reuniões extraordinárias. 
§2º Para o cálculo do quórum de cada sessão será considerada a totalidade dos             
membros do órgão colegiado, descontadas as faltas justificadas. 

Art. 9 As reuniões contarão apenas com a presença de seus membros. Poderão estar            
presentes convidados, desde que com a anuência dos membros e para o ponto da ordem do                
dia que motivou o convite. 

Art. 10A convocação para as sessões será feita por escrito, pelo Presidente do órgão             
colegiado ou por iniciativa de pelo menos 1/3 (um terço) dos seus membros, com              
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, nela devendo constar explicitamente a             
ordem do dia. 

Parágrafo único - Os assuntos não constantes da ordem do dia poderão ser discutidos, mas               
somente serão decididos mediante a concordância da maioria dos membros presentes. 

Art. 11Verificada a presença do número legal de membros, o Presidente abrirá a reunião do              
órgão colegiado. 

Parágrafo único - As sessões serão secretariadas por técnica ou técnico-administrativo da            
unidade ou órgão em reunião, ou, em caráter excepcional, por membro do órgão colegiado              
designado pelo Presidente. 

Art. 12 Nas reuniões ordinárias haverá uma parte do expediente destinada à discussão e             
aprovação das atas das sessões anteriores do órgão colegiado ainda não aprovadas, bem como              
de comunicações, e outra relativa à ordem do dia, na qual serão considerados os assuntos em                
pauta. 

§1º Não havendo reparo à ata, será ela considerada aprovada e subscrita pelo            
Presidente, pelo secretário e demais membros presentes. 
§2º Terminado o expediente, o Presidente fará a leitura da ordem do dia, iniciando a              
discussão e votação das demais questões pela ordem da pauta. 

Art. 13 A Secretária ou o Secretário lavrará ata, fazendo dela constar: 

I. Natureza da sessão, data, hora, local, nome do Presidente; 

 



 

II. Nomes dos membros presentes, dos ausentes com justificativas e dos faltantes; 
III. A discussão havida sobre a ata da sessão anterior e a respectiva votação; 
IV. O expediente; 
V. A descrição da ordem do dia, com o número dos processos, nome dos relatores,              

discussões e a respectiva votação; 
VI. As comunicações finais com o registro dos assuntos que forem solicitados. 

Parágrafo único - Em casos excepcionais, mediante consulta à plenária, poderá o Presidente,             
antes do encerramento da sessão, mandar lavrar a ata, submetendo-a, logo em seguida, à              
aprovação do Conselho. 

Art. 14 O Presidente poderá designar relatores ou compor comissões para emitirem pareceres            
em processos ou requerimentos. 

Parágrafo único - Qualquer proposta de emenda deverá ser feita por escrito, salvo quando              
desobrigada pela plenária. 

Art. 15 Qualquer membro poderá requerer o adiamento da discussão pedindo vistas ao            
processo ou requerimento, ficando obrigado a apresentar o seu voto até a sessão seguinte,              
salvo prorrogação concedida pela plenária. 

Parágrafo único - O regime de urgência aprovado pela plenária impedirá a concessão de              
vista dos autos, salvo para o exame no recinto da plenária e na própria sessão. 

Art. 16 Para o processo de votação, serão observados os seguintes preceitos: 

I. Votação secreta nos casos expressos em regulamentos ou sempre que interessar ao            
Colegiado; 

II. Nos demais casos a votação será simbólica, podendo constar em ata o número de              
votos contra, a favor e as abstenções; 

III. Qualquer membro poderá consignar seu voto em ata; 
IV. Se algum membro requerer e a plenária aprovar, a votação será nominal; 
V. O Presidente terá o direito também ao voto de qualidade. 

Art. 17 Presidente poderá vetar as decisões aprovadas pela plenária, até 10 (dez) dias após a               
reunião que deu origem ao ato. 

Parágrafo único - Em caso de veto, o Presidente convocará o órgão para, dentro de 15                
(quinze) dias, tomar conhecimento das razões do mesmo, podendo o colegiado rejeitá-lo pelo             
voto de dois terços (2/3) de seus membros. 

 Seção II 

Da Coordenação do Programa 

Art. 18 A Coordenadora ou Coordenador e a Vice-Coordenadora ou Vice-Coordenador serão           
escolhidos pelos docentes, discentes e técnicas e técnicos-administrativos do PPG em eleição            
direta convocada pela Coordenadora ou Coordenador, após anuência do Colegiado. 

 



 

§1º A forma de participação dos docentes, discentes e técnicas e          
técnicos-administrativos deverá obedecer ao estabelecido pelas respectivas resoluções        
vigentes na UFPR. 
§2º Na escolha da Coordenadora ou Coordenador e da Vice-Coordenadora ou          
Vice-Coordenador, terão direito a voto os docentes permanentes. 
§3º A Coordenadora ou Coordenador e a Vice-Coordenadora ou Vice-Coordenador         
deverão ser docentes permanentes, com doutorado ou título equivalente, e trabalhar em            
regime de dedicação exclusiva ou tempo integral na UFPR. 
§4º A Coordenadora ou Coordenador e a Vice-Coordenadora ou Vice-Coordenador         
terão mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. 
§5º A Vice-Coordenadora ou Vice-Coordenador colaborará nas atividades de        
direção e de administração do PPPG e substituirá a Coordenadora ou 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 das funções de Coordenação e Vice-Coordenação           
com quaisquer outras de direção. 

Art. 19 Além de outras atribuições legais, compete à Coordenadora ou ao Coordenador: 

I. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado, com direito inclusive ao voto de             
qualidade; 

II. Representar a Coordenação junto aos órgãos da Universidade; 
III. Executar as deliberações do Colegiado e cumprir as determinações dos órgãos da            

Administração; 
IV. Designar relator ou comissão para o estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 
V. Articular-se com a respectiva Coordenação, com os Departamentos e as demais           

instâncias de ensino, pesquisa e extensão; 
VI. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 

VII. Apresentar à Diretora ou ao Diretor do Setor relatório anual das atividades da             
Coordenação, quando solicitado; 

VIII. Planejar, organizar e dirigir Programa; 
IX. Providenciar os atos necessários à reserva de vagas de disciplinas e colaborar na             

orientação acadêmica permanente, e especialmente na matrícula dos discentes; 
X. Representar o PPG em todas as instâncias e exercer a direção administrativa,            

financeira e didático-pedagógica, bem como coordenar a elaboração do relatório anual           
das atividades do Programa, de acordo com as instruções e prazos vigentes, e remeter              
à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e demais instâncias e agências            
oficiais competentes, quando for o caso; 

XI. Garantir o preenchimento das informações e dados nas plataformas de gestão da            
UFPR e agências de fomento; 

XII. Coordenar a execução do Programa, em seus diversos dispositivos, adotando as           
medidas necessárias ao seu desenvolvimento; 

 



 

XIII. Zelar pelos interesses do Programa junto aos órgãos superiores; 
XIV. Convocar a eleição da Coordenadora ou Coordenador e da Vice-Coordenadora ou           

Vice-Coordenador da PGFILOS/UFPR pelo menos 30 dias antes do término dos           
mandatos, encaminhando os resultados aos Conselhos Setoriais, aos Departamentos         
ou Unidades Administrativas equivalentes e à PRPPG no prazo máximo de 30 dias             
após a realização das eleições. 

XV. Organizar o calendário e tratar com os departamentos envolvidos a oferta de            
disciplinas necessárias para o funcionamento do Programa; 

XVI. Exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa; 
XVII. Prestar contas da utilização dos recursos financeiros do Programa. 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

Seção I 

Das Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa/Atuação, do Currículo e 

Disciplinas 

Art. 20 A PGFILOS/UFPR será estruturada em áreas de concentração e linhas de pesquisa             
que representem seus objetos de estudo. 

Art. 21 A organização da PGFILOS/UFPR observará os seguintes princípios: 

I. Flexibilidade curricular de forma a atender à diversidade de tendências do           
conhecimento e que permita amplas possibilidades de aprimoramento        
acadêmico-científico; 

II. Oferta de disciplinas de formação acadêmico-científica que permita estabelecer uma          
sólida formação em ciências humanas, bem como garantir um conjunto de disciplinas            
que suporte a ênfase definida em cada linha de pesquisa/atuação. 

Art. 22 O currículo da PGFILOS/UFPR é composto por um conjunto de disciplinas            
caracterizadas por códigos definidos pela PRPPG. 

§1º A critério do Colegiado, disciplinas de graduação poderão ser cursadas, como           
disciplinas niveladoras de conhecimento, sem direito a créditos. 
§2º Cada disciplina terá uma carga horária expressa em créditos e cada unidade            
corresponde a 15 horas de atividades, independente da natureza da disciplina. 

Art. 23 O currículo deverá totalizar no mínimo 28 créditos em disciplinas/atividades para o             
Mestrado e 36 créditos em disciplinas/atividades para o Doutorado, até a aprovação do novo              
currículo, quando esses números deverão ser alterados. 

 



 

§1º As disciplinas obrigatórias e eletivas deverão ser definidas pelo Colegiado da           
PGFILOS/UFPR. 
§2º As atividades a serem desenvolvidas pelos discentes devem garantir uma          
formação abrangente que dialogue com as diferentes abordagens da PGFILOS/UFPR          
em sintonia com o perfil do egresso em consonância com o previsto na Resolução              
vigente. 

Art. 24 O Colegiado da PGFILOS/UFPR poderá́ atribuir créditos a disciplinas, estudos,           
estágios e/ou atividades realizadas em outros Programas de Pós-graduação ou em atividades            
não previstas na estrutura curricular, realizadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da              
solicitação na UFPR. 

§1º As disciplinas cursadas em outros PPG serão objeto de análise do Colegiado e             
poderão ser contabilizadas para fins de integralização de créditos (aproveitamento ou           
equivalência), sendo incorporadas ao histórico dos discentes e serão limitadas ao           
previsto na Resolução vigente para cada um dos níveis de formação e serão limitadas a               
50% daqueles exigidos nesta resolução para cada um dos níveis de formação. 
§2º Para efeitos de apreciação dos pedidos, o Colegiado deverá analisar similaridade           
de tópicos ou sua relevância para o desenvolvimento do estudo ou formação do             
discente. 
§3º Os créditos auferidos pelo desenvolvimento/participação em estudos, estágios e         
demais atividades não previstas na estrutura curricular serão definidos e analisados pelo            
Colegiado e não poderão ultrapassar o previsto na Resolução vigente. 
§4º Os créditos obtidos em PPG de mestrado serão validados na íntegra para o             
doutorado (por solicitação de aproveitamento ou equivalência), a pedido do discente,           
preservada a possibilidade de consignação de créditos definidos no caput, e nos § 1º e §                
3º deste artigo, bem como o limite máximo de aproveitamento de créditos previsto na              
Resolução vigente. 
§5º O conjunto de disciplinas e atividades utilizados para integralizar os créditos           
serão registrados na plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR e            
constarão no histórico escolar. 
§6º A PGFILOS/UFPR poderá ofertar disciplinas em qualquer dos turnos, ou seja:           
matutino e/ou vespertino e/ou noturno. 

Seção II 

Da Prática de Docência 

Art. 25 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. Ela não cria vínculo empregatício, tampouco será remunerada. 

§1º É vedado aos discentes matriculados nesta disciplina assumir a totalidade das           
atividades de ensino, atuar sem a presença de docente e atribuir notas aos discentes. 
§2º Os discentes poderão assumir, conforme parágrafo acima, até 20% em cada           
disciplina da graduação e/ou pós-graduação. 

 



 

§3º O discente que apresente experiência comprovada no ensino superior ficará          
dispensado da Prática de Docência. 
§4º A integralização da Prática de Docência deverá ocorrer em no máximo um            
semestre para o Mestrado e no máximo dois semestres para o Doutorado. Os créditos de               
prática de docência obtidos no Mestrado serão aproveitados no Doutorado. 
§5º Caberá à a orientadora ou orientador e ao pós-graduando fixar a maneira de             
implementar a disciplina de Prática de Docência, respeitadas as exigências veiculadas           
no § 1º deste artigo. 
§6º Caberá a cada orientadora ou orientador e seus respectivos orientandos          
apresentar um plano de trabalho no ato da matrícula, bem como relatório final das              
atividades realizadas, atestado pela orientadora ou orientador e pela Coordenadora ou           
Coordenador do Programa. 
§7º Alternativamente às atividades regulares da disciplina de Prática de Docência,          
são facultadas também aos discentes, a depender da conveniência de sua adoção em             
cada caso, as seguintes alternativas: 

I. Monitoria das disciplinas Monografia I e II do Curso de Graduação em Filosofia,             
ministradas por seus respectivos orientadoras ou orientadores; 

II. Colaboração em atividades de Ensino, Pesquisa ou Extensão. 

Seção III 

Da Reformulação e Ajuste Curricular 

Art. 26 Os currículos inicialmente aprovados poderão ser aperfeiçoados através de duas           
modalidades: 

I. Reformulação curricular, que compreende um processo amplo de reestruturação         
curricular, especialmente no que concerne a mudanças, supressão ou criação de linhas            
de pesquisa/atuação e disciplinas; 

II. Ajuste curricular, que consiste em pequenas modificações, restritas à criação,          
supressão ou ajustes de conteúdo e/ou carga horária em disciplinas; 

§1º Os ajustes curriculares deverão ser justificados, acompanhados de ata de          
aprovação do Colegiado e submetidos à apreciação da PRPPG. 
§2º Nos casos de reformulação curricular a PGFILOS/UFPR deverá encaminhar os          
termos de ajuste das normas internas à PRPPG que, após sua aprovação, encaminhará             
ao CEPE. 
§3º A reformulação ou ajuste curricular, uma vez aprovada pela PRPPG, e pelo            
CEPE quando for o caso, entrará em vigor no semestre letivo seguinte ao de sua               
aprovação. 

 



 

 Seção IV 

Do Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento Docente 

Art. 27 A definição dos critérios para o edital de credenciamento, recredenciamento e            
descredenciamento deverá ser realizada em consonância com as indicações do Documento de            
Área de Filosofia da CAPES. 

Art. 28 Para ingressar no Programa o docente deverá solicitar seu credenciamento ao            
Colegiado, o qual deliberará em reunião plenária o deferimento ou indeferimento do pedido. 

§1º O docente será credenciado em uma das categorias abaixo: 
I. Docente permanente: aquele vinculado à UFPR, em regime de trabalho de dedicação            

exclusiva, com atuação na Graduação e na Pós-graduação, desenvolvendo atividades          
de ensino, orientação e pesquisa; 

II. Docente colaborador: aquele que desenvolve atividade de ensino, de orientação          
eventual e de pesquisa na Pós-graduação, sem a obrigatoriedade de dedicação integral            
ao Programa; 

III. Docente visitante: é o docente convidado a participar de atividades do Programa por             
tempo determinado, sem vínculo funcional com a UFPR, estando amparado por           
vínculo temporário ou bolsa concedida para este fim. 

§2º O enquadramento do docente em uma das categorias acima indicadas será feito            
pelo Colegiado do Programa, atendendo às normas em vigor. 

Art. 29 A solicitação de credenciamento será encaminhada pelo docente à Coordenação do            
Programa, manifestando interesse em participar de uma das Linhas de Pesquisa; o processo             
deve ser instruído com os seguintes documentos em formato PDF: 

I. Carta à Coordenadora ou Coordenador do Programa da PGFILOS/UFPR justificando          
o credenciamento; 

II. Cópia do diploma de Doutor ou ata de defesa de tese; 
III. Projeto de pesquisa em andamento registrado na Plataforma Lattes. 

§1º Excepcionalmente, o Colegiado poderá apreciar pedido de credenciamento de         
docente como Projeto Isolado, à luz de justificativa apresentada pelo interessado. 
§2º Para o credenciamento, o Colegiado, tendo por base o Currículo Lattes, avaliará            
os seguintes itens: 

a. o projeto de pesquisa; 

b. produção bibliográfica; 

c. produção técnica. 

§3º Para a avaliação da produção bibliográfica e da produção técnica, será           
considerado, como parâmetro, o critério de avaliação da produção dos docentes           
permanentes elencados no Art. 30º, aplicado de forma proporcional ao tempo de            
titulação da ou do requerente. 

 



 

Art. 30 A cada ano, com base no relatório da Plataforma Sucupira CAPES, será feita uma               
avaliação geral de credenciamento/descredenciamento dos docentes do Programa levando-se         
em consideração os critérios abaixo discriminados, válidos para os últimos 04 (quatro) anos: 

I. Ter publicado no mínimo dois artigos ranqueados no Qualis-Capes entre os estratos            
A1 e B2, além de outros dois produtos bibliográficos dentre artigos, capítulos de livro,              
resenhas críticas ou traduções; 

II. Em caso de publicação de livro autoral, cujo conteúdo seja inédito, ter publicado ao              
menos mais um produto bibliográfico dentre artigos, capítulos de livro, resenhas           
críticas ou traduções; 

III. Caso o docente não tenha cumprido plenamente a meta exposta nos itens I e II, poderá                
permanecer como membro permanente da PGFILOS/UFPR, mediante justificativa a         
ser analisada pelo Colegiado, na qual conste a satisfação de ao menos um dos              
seguintes requisitos: 

a. comprovação de trabalhos no prelo (aceitos para publicação) em quantidade bastante           
para compensar, sem prejuízo da previsão do próximo quadriênio, a meta não            
atingida; o docente que, pelo segundo quadriênio consecutivo, não tiver cumprido a            
meta exposta nos itens I e II deverá satisfazer um ao menos dos requisitos c.2 e c.3                 
abaixo; 

b. ter tido no quadriênio em avaliação um volume de teses e/ou dissertações defendidas             
consideravelmente superior à média de teses e dissertações defendidas; 

c. ter acumulado com as atribuições docentes regulares cargo administrativo ou          
institucional que requeira dedicação excepcional (p. ex., presidência da ANPOF,          
cargos na CAPES, CNPq, reitoria, pró-reitoria, direção de Setor, e similares). 

§1º O docente que não satisfizer esses critérios poderá ser credenciado como           
docente colaborador do Programa ou descredenciado. A manutenção dos docentes          
como colaboradores deve respeitar as normas vigentes da CAPES. Ultrapassando-se          
esse limite percentual ou havendo novos pedidos de credenciamento como          
Colaborador, o Colegiado avaliará comparativamente os docentes colaboradores        
segundo os critérios estabelecidos nas cláusulas a, b e c acima e, com base neles,               
procederá ao descredenciamento de docentes. 
§2º O docente que não tiver cumprido as metas estabelecidas nos itens a, b ou c               
acima não poderá assumir novos orientandos em processos de seleção de Mestrado e             
Doutorado. 
§3º O recredenciamento como Permanente será automático para os docentes que          
atingirem os critérios mínimos de produção estipulados nos itens a e b acima; 
§4º O Colegiado considerará a possibilidade de manter o credenciamento o docente           
com produção científica deficitária, mas que ainda possui orientandos, na condição de            
Colaborador do Programa. 
§5º Uma vez descredenciado, o docente da Instituição poderá solicitar novo          
credenciamento instruindo o pedido com os documentos indicados acima a qualquer           
momento. 

 



 

Seção V 

Das Vagas Discentes, Seleção, Admissão e Matrícula 

Art. 31 As vagas ofertadas pelo Programa de Pós-graduação em Filosofia serão divulgadas            
em edital público pela Coordenação da PGFILOS/UFPR. 

§1º O número de vagas será homologado pelo Colegiado. 
§2º A critério do Colegiado, a admissão poderá ocorrer por meio de editais            
específicos quando envolverem PPG em rede e/ou em associação. O processo seletivo e             
os respectivos editais devem ser documentados na plataforma de gestão acadêmica da            
pós-graduação da UFPR para fins de registro, utilizando-se dos mesmos procedimentos           
aplicados aos processos seletivos regulares. 
§3º A PGFILOS/UFPR destinará a servidores da UFPR a porcentagem de vagas           
consoante resolução vigente. 
§4º A PGFILOS/UFPR destinará uma porcentagem de suas vagas a critérios de ação            
afirmativa segundo as leis de cotas vigentes, em observância às normas vigentes da             
CAPES. 

Art. 32 O processo de seleção será conduzido por comissão designada pelo Colegiado e             
composta por, no mínimo, 1 (um) representante de cada Linha de Pesquisa do Programa,              
designado pelo Colegiado, mais a Coordenadora ou Coordenador do Programa e sua Vice ou              
seu Vice. 

§1º A PGFILOS deverá elaborar o calendário do processo de seleção com           
antecedência de no mínimo quatro meses do início das inscrições, divulgá-lo e dar             
publicidade aos requisitos necessários para a inscrição dos interessados. 
§2º A comissão de seleção será a responsável pelo recebimento e homologação das            
inscrições, conforme normas vigentes na UFPR e Regimento Interno do Programa, com            
poderes para indeferir inscrições que estejam em desacordo com os requisitos           
apresentados no edital do processo de seleção. 
§3º A comissão de seleção será a responsável pela organização da análise dos            
pré-projetos, execução e correção das provas (escrita e de línguas estrangeiras), da            
avaliação do currículo e arguições orais, bem como pela classificação das aprovadas e             
dos aprovados. 

Art. 33 No ato de inscrição para o processo de seleção, o candidato deverá apresentar os               
documentos requeridos pelo Edital. 

Art. 34 Não é permitida a matrícula ao doutorado sem um título de mestre previamente              
adquirido em instituição reconhecida pelo MEC e avaliada pela CAPES, segundo a legislação             
em vigor no momento da postulação. 

§1º A titulação obtida no exterior só é admissível se estiver validada por processo             
pertinente e for expedida por instituição recomendada pela CAPES.  

 



 

§2º O candidato que não obteve o título de mestre na área de filosofia poderá, a               
critério da orientadora ou orientador, cumprir até 2 (duas) disciplinas a mais no             
doutorado, além dos créditos mínimos previstos. 

Art. 35 Por decisão do Colegiado, o critério de suficiência ou proficiência em línguas             
estrangeiras modernas, tanto para o Mestrado como para o Doutorado, é o que segue: 

§1º A suficiência em língua estrangeira moderna. Candidatos ao Mestrado ou ao           
Doutorado deverão escolher uma dentre as línguas estrangeiras modernas previstas em           
edital de seleção, 1 (uma) para o Mestrado e 1 (uma) para o Doutorado, definidas e                
aplicadas pelos professores do Programa, na seleção. 
§2º A prova de línguas será eliminatória. A segunda prova de línguas, isto é, a prova               
de línguas aplicada ao candidato ao Doutorado, não precisará ser forçosamente em            
línguas estrangeiras modernas. 
§3º Para o Doutorado, o candidato deverá fazer a prova de línguas distinta daquela             
feita anteriormente por ocasião de seu Mestrado. 

Art. 36 É permitida a mudança de nível do mestrado ao doutorado somente mediante parecer              
favorável do Colegiado do Programa, acompanhado de solicitação da orientadora ou           
orientador e de recomendação da Banca de Exame de Qualificação. 

§1º Essa mudança de nível deve ser aprovada pela Capes, atendendo, portanto, à            
legislação em vigor. 
§2º Os créditos relativos ao novo nível serão cursados apenas após a aceitação da             
passagem, com equivalência daqueles já cursados no nível anterior. 
§3º A orientadora ou orientador deverá atestar formalmente a suficiência do          
candidato em uma língua estrangeira distinta daquela já utilizada por ocasião da seleção             
de Mestrado. 

Art. 37 O candidato regularmente inscrito no processo de seleção deverá optar, em            
formulário próprio, pela linha de pesquisa, bem como pela(s) língua(s) estrangeira(s) dentre            
aquelas definidas no edital de seleção, em que deverá prestar exame de suficiência. 

Art. 38 O processo de seleção para o Programa de Pós-graduação em Filosofia será realizado              
de acordo com as etapas estabelecidas e divulgadas em Edital próprio. 

Art. 39 Após a realização das etapas de seleção descritas no Edital, a comissão de seleção               
elaborará parecer conclusivo com a ordem de classificação dos candidatos aprovados e            
apresentará ao Programa a ata dos trabalhos realizados. 

Art. 40 A admissão de candidatos estrangeiros poderá também ser realizada segundo           
processos seletivos definidos em editais específicos vinculados a acordos de cooperação           
internacional, ou quando o candidato declarar bolsa proveniente do país de origem. 

§1º Pode-se abrir edital específico para candidatos residentes no estrangeiro que          
declarem financiamento próprio. 
§2º Candidatos residentes no exterior que não participem do processo seletivo para           
a PGFILOS/UFPR via convênios e atestem bolsa proveniente do país de origem            
deverão apresentar projeto de pesquisa e curriculum vitae à Coordenadora ou           

 



 

Coordenador da PGFILOS/UFPR. Tais informações serão repassadas a um ou mais           
prováveis orientadoras ou orientadores. O projeto de pesquisa e o CV, poderão ser             
redigidos em Português, Alemão, Espanhol, Francês, Inglês ou Italiano. 
§3º Caberá a(o)(s) provável(is) orientador(a)(s)(es) definir cada qual um Parecer         
circunstanciado sobre o projeto do candidato e seu currículo. Esse parecer também            
incluirá uma avaliação quanto ao desempenho do candidato em entrevista feita por            
videoconferência, e na qual se avaliará não apenas o conhecimento teórico do candidato             
acerca do projeto de pesquisa, seu histórico de formação, mas também sua suficiência             
em língua portuguesa. 
§4º Os candidatos estrangeiros não lusófonos devem ser aprovados em teste de           
suficiência em língua portuguesa, conforme normas vigentes na UFPR, como condição           
para a aprovação na seleção. 
§5º 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. 41 A critério do Colegiado e em observância às resoluções vigentes, serão aceitas             
transferências de discentes de outros Programas de pós-graduação reconhecidos pela Capes. 

Parágrafo único - Além dos documentos exigidos para a inscrição, o candidato à             
transferência deverá incluir: 

I. Histórico escolar do Programa de origem; 
II. Justificativa dos motivos que levaram o candidato a solicitar transferência para a            

PGFILOS/UFPR; 
III. Declaração da Universidade de origem com respeito à sua situação de bolsista. 

Art. 42 O candidato aprovado no processo seletivo deverá efetuar matrícula na           
PGFILOS/UFPR através da plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR, nos            
prazos fixados pelo edital de seleção ou pelo Colegiado. 

Parágrafo único - A matrícula será feita uma única vez, quando do ingresso do discente na                
PGFILOS/UFPR, no período previsto no calendário regular do ano letivo respectivo. 

Art. 43 Por ocasião do período de matrícula, a Coordenação deverá publicar o elenco das              
disciplinas a serem ofertadas para o semestre letivo, suas respectivas ementas, professores            
responsáveis e bibliografia mínima. 

Parágrafo único - A matrícula será feita por disciplina, com a concordância da orientadora              
ou orientador. 

Art. 44 Poderão ser aceitas inscrições de discentes de outros PPG reconhecidos pela CAPES             
em disciplinas do Programa, a critério do Colegiado. 

Art. 45 O cancelamento em uma ou mais disciplinas poderá́ ocorrer durante a primeira             
metade de sua programação, mediante justificativa e anuência da orientadora ou orientador. 

 



 

§1º O pedido de cancelamento de matrícula em disciplina é de responsabilidade do            
discente e será́ efetuado na plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR             
da PRPPG. 
§2º O discente poderá solicitar a substituição de disciplinas, observados os prazos           
regimentais. 

Art. 46 Conforme resolução vigente, o discente poderá requerer ao Colegiado o trancamento            
de matrícula, devidamente justificado, com a concordância da orientadora ou orientador e            
anuência do Colegiado. 

§1º O discente só terá direito a requerer o trancamento de matrícula conforme            
disposto na resolução vigente. 
§2º O período de trancamento de matrícula, somados os dois afastamentos,          
observará os limites máximos previstos na resolução vigente, respectivamente, para o           
Mestrado e para o Doutorado. 

Art. 47 A matrícula de discentes externos à UFPR será regulada nos termos e trâmites              
definidos pelo Colegiado da PGFILOS/UFPR e registrada na plataforma de gestão acadêmica            
da pós-graduação. 

Art. 48 Será permitida a matrícula de discentes não regulares em disciplinas isoladas, para a              
complementação ou atualização de conhecimentos, com concordância do professor         
responsável pela disciplina. 

§1º Os interessados deverão se inscrever na PGFILOS/UFPR, obedecendo ao         
calendário definido pelo Colegiado. 
§2º Os interessados só poderão inscrever-se em duas disciplinas por semestre. Para           
o deferimento da inscrição será ouvido o professor da disciplina. 
§3º Os discentes aceitos serão submetidos aos mesmos processos de avaliação de           
discentes regulares e poderão ter as disciplinas validadas em caso de posterior ingresso             
na PGFILOS/UFPR, atendidas as normas vigentes na UFPR. 
§4º As disciplinas obrigatórias serão destinadas exclusivamente aos mestrandos e         
doutorandos da PGFILOS. Os interessados não serão aceitos nas disciplinas          
obrigatórias destinadas aos mestrandos e doutorandos. 

Seção VI 

Da Orientadora ou Orientador e Comitê de Orientação 

Art. 49 O discente deverá ter a supervisão de um orientador, o qual deverá fazer parte do                
corpo docente do Programa e da linha de pesquisa na qual a aluna ou o aluno está inserido. 

§1º O Colegiado poderá homologar, com a anuência da orientadora ou orientador, a            
indicação de coorientador ou determinar a substituição do orientador, além de substituir            
membros do comitê de orientação, em casos específicos definidos nas normas internas            
do PPG. 
§2º A coorientadora ou coorientador deverá ser doutor por PPG reconhecido pela           
Capes. 

 



 

§3º Fica resguardada a possibilidade de mudança de orientação, independentemente         
da linha de pesquisa, desde que solicitada formalmente ao Colegiado. A solicitação            
deverá ser encaminhada pela discente ou pelo discente interessado, com a assinatura do             
antigo e da nova orientadora ou orientador. 
§4º No caso da orientadora ou orientador encontrar-se impossibilitado de dar          
continuidade à orientação, o orientando participará da escolha por uma nova           
orientadora ou orientador. 

Art. 50 Compete à orientadora ou orientador, à coorientadora ou coorientador e ao comitê de              
orientação: 

I. Orientar a preparação e a execução do projeto de dissertação, tese ou trabalho final de               
conclusão; 

II. Supervisionar o discente na organização do seu plano de estudos e assisti-lo em sua              
formação, realizando encontros presenciais periódicos; 

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. Integrar discentes em projeto de pesquisa no Programa; 
V. Acompanhar discentes na disciplina de prática de docência; 

VI. Aprovar o projeto e o relatório da disciplina de prática de docência; 
VII. Recomendar ao Colegiado seu desligamento, mediante apresentação de justificativas         

cabíveis. 

Art. 51 As orientadoras ou orientadores terão direito a um número de orientandos compatível             
com a legislação vigente, e de acordo com o estabelecido pelo Colegiado. 

Seção VII 

Do Aproveitamento, Prazos e Mudança de Nível 

Art. 52 O Colegiado definirá em suas normas internas os critérios mínimos de desempenho             
acadêmico a considerar o aproveitamento em disciplinas, cumprimento do plano de curso,            
atendimento e desenvolvimento dos estudos. 

Art. 53 Nas disciplinas, o aproveitamento dos discentes será avaliado por meio de provas e              
trabalhos acadêmicos e será expresso para aprovação de acordo com os seguintes conceitos: 

I. “A” = Excelente (nota igual ou superior a 9,0) 
II. “B” = Muito Bom (nota entre 8,0 e 8,9) 

III. “C” = Bom (nota entre 7,0 e 7,9) 
IV. “D” = Insuficiente (nota inferior a 7,0) 

§1º Será considerado aprovado nas disciplinas o discente que lograr os conceitos           
“A”, “B” ou “C” e que tenha tido frequência conforme definido no Art. 55. 
§2º O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 dias, contados            
da conclusão das aulas regulares, para comunicar os conceitos obtidos pelos discentes.            

 



 

Os prazos definidos para entrega de trabalhos e outras atividades serão computados            
neste prazo. O 
§3º Será de 10 (dez) dias corridos o prazo para a interposição de recurso, contado da               
data da publicação ou ciência formal da decisão, salvo se expresso diversamente em             
norma específica. 

Art. 54 Os pedidos de reconsideração e os recursos deverão ser julgados no prazo de 30               
(trinta) dias. 

Art. 55 A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75%. 

Parágrafo único. Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o discente estará reprovado e              
receberá conceito D na disciplina. 

Art. 56 O prazo de duração dos cursos não deverá exceder 24 meses para o mestrado e 48                 
meses para o doutorado. 

§1º Estudantes transferidos terão seu tempo contado a partir do ingresso em seu            
Programa de origem. 
§2º O prazo de conclusão do curso poderá ser prorrogado em caráter excepcional            
pelo Colegiado, considerando a justificativa apresentada pelo discente e encaminhada          
pela sua orientadora ou orientador. 
§3º Será admitida, a critério do Colegiado da PGFILOS, a prorrogação do prazo de             
conclusão da dissertação ou da tese, em caso de aprovação no exame de qualificação. 
§4º Sem prejuízo dos prazos definidos pela universidade o estudante poderá          
solicitar afastamento de suas atividades no Programa para desenvolvimento de pesquisa           
ou Programa acadêmico em outra instituição. 
§5º O prazo mínimo para o Mestrado e Doutorado, respectivamente, deverá          
observar a resolução vigente.  
§6º O descumprimento dos limites dos prazos definidos pelo Colegiado implicará          
no desligamento do discente, por ato do Colegiado, desde que exercido o direito de              
ampla defesa do discente. 
§7º Em caso de desligamento, o Colegiado deverá notificar formalmente o          
estudante, que, por seu turno, terá dez (10) dias para encaminhar sua defesa. 
§8º Expirado esse prazo, se o estudante não tiver encaminhado sua defesa, o            
Colegiado procederá ao desligamento do estudante. 

Art. 57 Com base no que estabelecem as normas internas da PGFILOS/UFPR e a critério do               
Colegiado, durante a realização do Mestrado será permitida a mudança de nível para             
Doutorado. 

Seção VIII 

Do Projeto, da Qualificação, Dissertação e Tese e da Banca Examinadora 

Art. 58 O desenvolvimento de qualificação, dissertação ou tese será acompanhado nas           
diversas disciplinas de orientação, congregando docentes e discentes. 

 



 

Art. 59 Antes de ter sua dissertação ou tese apresentada à defesa pública, as alunas e os                
alunos dos cursos de mestrado e de doutorado deverão realizar um exame de qualificação              
perante uma comissão examinadora designada pela orientadora ou orientador. 

§1º A comissão examinadora de qualificação do mestrado será composta por 3 (três)            
professores doutores. 
§2º A comissão examinadora de qualificação do doutorado será composta por 3           
(três) professores doutores ou livre docentes. 
§3º O exame de qualificação do mestrado será requerido pela orientadora ou           
orientador, em formulário próprio, e será realizado obrigatoriamente até o 20º           
(vigésimo) mês, do início no Programa, resguardados os prazos regimentais vigentes ou            
das bolsas outorgadas pelas agências financiadoras (no caso de discente-bolsista).          
Entretanto, caso necessário, este prazo poderá ser prorrogado por mais dois meses,            
desde que solicitado ao Colegiado, por escrito, pelo discente com anuência da            
orientadora ou orientador. 
§4º O exame de qualificação do doutorado será requerido pela orientadora ou           
orientador, em formulário próprio, e será realizado até o 36º (trigésimo sexto) mês, do              
início no Programa, resguardados os prazos regimentais vigentes ou das bolsas           
outorgadas pelas agências financiadoras (no caso de discente-bolsista). Entretanto, caso          
necessário, este prazo poderá ser prorrogável por mais dois meses, desde que solicitado             
ao Colegiado, por escrito, pelo discente com anuência da orientadora ou orientador. 
§5º Em caso de desrespeito aos prazos citados no parágrafo anterior, o discente             
poderá ser desligado do Programa, desde que exercido o direito de ampla defesa do              
discente, ouvido o Colegiado. 
§6º O resultado do exame de qualificação deverá ser registrado em parecer escrito,            
conforme as normas vigentes na UFPR e de acordo com as normas internas do              
Programa. 
§7º O discente poderá obter um dos três resultados indicados a seguir: aprovado,            
aprovado com restrições ou reprovado. 
§8º Em caso de reprovação no exame de qualificação, o discente deverá prestar            
novo exame, mediante solicitação formal da orientadora ou orientador ao Colegiado,           
sob pena de desligamento do Programa. 
§9º Em caso de reprovação no segundo exame de qualificação o discente estará            
automaticamente desligado do Programa. 
§10º A realização do segundo exame de qualificação não exime o discente do            
cumprimento dos prazos regimentais para a defesa da dissertação de mestrado ou tese             
de doutorado. 
§11º Para as alunas e os alunos bolsistas, a reprovação ou aprovação com restrições             
no exame de qualificação significa a retirada da bolsa. 

Art. 60 A comissão examinadora deverá considerar no exame de qualificação (mestrado e            
doutorado) os seguintes itens: 

I. A apresentação de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da dissertação ou tese, na              
forma de capítulos redigidos e de uma introdução prevendo o plano geral de             
desenvolvimento do trabalho; 

 



 

II. A qualidade do trabalho (coerência interna, relevância do tema, redação, adequação           
da metodologia com as fontes e opções teóricas); 

III. A possibilidade efetiva de conclusão da dissertação ou da tese nos prazos estipulados             
pelas normas em vigor. 

Art. 61 Concluída a qualificação, a orientadora ou orientador deverá notificar o Colegiado            
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, quanto à definição da data da defesa. 

§1º Junto com o requerimento, deverão ser entregues exemplares da dissertação ou           
da tese em número suficiente que atenda às orientadoras ou orientadores e membros das              
respectivas bancas. 
§2º Não serão aceitas dissertações ou teses sem o resumo e abstract constante do             
corpo do trabalho, homologado pela orientadora ou orientador.   

Art. 62 As dissertações e as teses devem ser redigidas em português ou em outros idiomas a                
critério do Colegiado da PGFILOS, em casos específicos de estudantes estrangeiros, devendo            
constar título e resumo necessariamente nas línguas portuguesa e inglesa. 

Art. 63 Concluída a dissertação ou tese, a orientadora ou orientador ou o comitê de              
orientação deverá requerer a definição de data para a defesa e indicar a composição de uma                
banca examinadora, de acordo com os prazos definidos pelo Colegiado. 

Parágrafo único. A entrega da versão final será definida pelo Colegiado e constitui             
responsabilidade do discente. 

Art. 64 As bancas examinadoras serão compostas por examinadores titulares e suplentes. 

§1º As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo menos 3 doutores,             
incluído a orientadora ou orientador, sendo pelo menos um deles externo à            
PGFILOS/UFPR e o orientador ou coorientador ou membro designado pelo Colegiado           
deve presidir a banca examinadora. 
§2º As bancas de defesa de Doutorado serão compostas por pelo menos 5 doutores,             
incluído a orientadora ou orientador, sendo pelo menos dois deles externos à            
PGFILOS/UFPR, um deles externo à UFPR, e o orientador ou coorientador ou membro             
designado pelo Colegiado deve presidir a banca examinadora. 
§3º Os docentes aposentados pela UFPR, os quais atuaram na PGFILOS/UFPR,          
serão considerados integrantes do quadro docente da PGFILOS/UFPR, salvo se os           
mesmos estiverem formalmente vinculados a outra instituição de ensino superior ou de            
pesquisa. 
§4º A orientadora ou orientador é membro nato e atuará como presidente da banca             
examinadora, podendo ser substituído nesta posição pela coorientadora ou coorientador,          
por membro do comitê de orientação ou por representante designado pelo Colegiado. 

Art. 65 Os membros das bancas examinadoras deverão receber um exemplar nos prazos            
definidos nas normas internas, sendo facultada ao examinador a preferência pela versão            
impressa ou digital, que ficará ao encargo do discente. 

Parágrafo único - A versão enviada pelo discente deverá ter anuência formal da orientadora              

 



 

ou orientador e/ou comitê de orientação. 

Art. 66 A sessão pública de defesa de dissertação ou de tese consistirá na apresentação e               
defesa do trabalho pelo candidato e seguirá os ritos definidos pelo Colegiado. 

§1º A defesa poderá ser realizada à distância, por videoconferência ou suporte           
eletrônico equivalente, desde que aprovada pelo Colegiado. 
§2º Para as defesas de Mestrado, um único examinador poderá participar de forma            
não presencial. Para as defesas de Doutorado, até dois examinadores poderão participar            
de forma não presencial. 
§3º 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 da PGFILOS, desde que a necessidade de sigilo sobre o estudo seja             
comprovada e aprovada nos termos definidos pelo Colegiado da PGFILOS. 

Art. 67 Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese, e a defesa do trabalho, decidindo               
pela aprovação, ou reprovação, de acordo com os procedimentos definidos pelo Colegiado. 

§1º A ata da sessão pública da defesa de dissertação ou tese indicará apenas a              
condição de aprovado ou reprovado. 
§2º Em caso de discordância entre os avaliadores prevalecerá a avaliação do           
membro externo à PGFILOS/UFPR nos casos de defesa de dissertação e do membro             
externo à UFPR nos casos de defesa de tese. 

Art. 68 A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o                
discente terá um prazo para entregar a versão final corrigida do trabalho, conforme resolução              
vigente. 

§1º As correções indicadas pela banca deverão ser atendidas pelo discente e aprovadas pela             
orientadora ou orientador. 
§2º O Colegiado, a partir de critérios definidos pelas normas internas, poderá           
acolher um único pedido de prorrogação do prazo de entrega da versão final, que será               
definido pelo Colegiado e não excederá o prazo previsto na resolução vigente. 
§3º O discente deverá entregar uma versão final do documento e seguir orientações            
de normas vigentes e exigências dos sistemas de informação da universidade. 
§4º É facultado ao PPG a exigência de uma ou mais cópias impressas do material, o               
qual permanecerá sob sua guarda. 
§5º O envio do trabalho aos membros da banca examinadora, em qualquer uma das             
etapas, será de responsabilidade do discente. 
§6º Todas as dissertações e teses serão publicados no repositório digital da           
Universidade, exceto aqueles que apresentem restrições previstas em outras         
regulamentações. 
§7º O descumprimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem             
efeito, implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 

 

Seção IX 

 



 

Da Concessão de Bolsas 

Art. 69 Obedecidos os requisitos das agências financiadoras para atribuição de bolsas e            
substituição de bolsistas, o Colegiado da PGFILOS/UFPR designará uma comissão de bolsas.            
A comissão será composta por: 

§1º Um representante docente indicado por cada linha de pesquisa, referendado pelo           
Colegiado da PGFILOS/UFPR, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido. 
§2º Um representante discente, que terá mandato de 1 (um) ano, podendo ser            
reconduzido, e será eleito pelos discentes, juntamente com a representação para o            
Colegiado. 
§3º A PGFILOS/UFPR destinará uma porcentagem de suas bolsas a critérios de           
ação afirmativa segundo as leis de cotas vigentes, em observância às normas vigentes             
da CAPES.  

Art. 70 Compete à Comissão de Bolsas: 

I. Organizar a demanda de bolsas, segundo as normas aprovadas pelo Colegiado, pelos            
órgãos superiores da Universidade e pelas agências de fomento; 

II. Publicar edital de convocação de discentes com direito à bolsa, para que estes             
confirmem o seu interesse junto ao Programa, em datas definidas pela Coordenação; 

III. Examinar a documentação que instrui solicitações de renovação ou prorrogação de           
bolsas e, se couber, dar parecer; 

IV. Publicar o resultado do processo de classificação da demanda por bolsas levando em             
conta os critérios do item “a” deste artigo. 

Art. 71 A avaliação dos discentes bolsistas será anual e estes, mediante as condições             
especificadas a seguir, poderão ter suas bolsas renovadas por decisão do Colegiado, uma vez              
exercido o direito de ampla defesa do discente. 

§1º A reprovação em mais de uma disciplina, por conceito ou frequência           
insuficiente, implica na perda da bolsa de estudos, caso haja demanda reprimida de             
bolsa, uma vez exercido o direito de ampla defesa do discente. 
§2º Na avaliação anual, a orientadora ou orientador poderá indicar ao Colegiado o            
cancelamento da bolsa do seu orientando, em razão de desempenho acadêmico           
insuficiente, desde que justificado por escrito e que haja demanda reprimida, uma vez             
exercido o direito de ampla defesa do discente. 

Art. 72 Em acordo com a portaria conjunta nº01/2010 CAPES/CNPq, os bolsistas           
CAPES/CNPq poderão exercer atividades remuneradas, quando se tratar exclusivamente de          
atividade de docência em instituição de ensino de 1º, 2º ou 3º grau (devidamente comprovada               
e até o limite de horas semanais previsto na normativa da CAPES/CNPq vigente), mediante a               
anuência da sua orientadora ou orientador, devidamente informada a Coordenação do           
Programa. 

 



 

Seção X 

Da Suficiência ou Proficiência em Língua Estrangeira 

Art. 73 Os discentes de Mestrado devem demonstrar suficiência em uma língua estrangeira            
moderna, e os discentes de Doutorado, em duas línguas estrangeiras. Às estudantes e aos              
estudantes de Doutorado é facultado exame de suficiência em língua estrangeira, não            
necessariamente moderna. 

§1º Para efeito desta Resolução, 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 Os testes de suficiência ou proficiência em língua estrangeira poderão ser           
elaborados por comissão própria designada pelo Colegiado e ocorrerão durante os           
exames de seleção para ingresso nos Cursos de Mestrado e Doutorado. 

Art. 74 Por decisão do Colegiado, o critério de suficiência ou proficiência em línguas             
estrangeiras, tanto para o mestrado como para o doutorado, é o que segue: 

§1º Para o doutorado, o candidato poderá solicitar o aproveitamento de teste de            
suficiência realizado no mestrado, desde que efetivado nos prazos definidos em           
resolução do CEPE e aprovado pelo Colegiado. 
§2º Para o doutorado, o candidato deverá realizar exame de suficiência em língua            
estrangeira em um idioma distinto daquele já realizado e aprovado para o mestrado. Em              
caso de ter realizado mestrado em PPG que não exige suficiência em língua estrangeira,              
o candidato deverá apresentar comprovantes de suficiência em Língua Estrangeira          
Moderna fornecidos por instituição de ensino superior do país ou exames de            
proficiência reconhecidos internacionalmente, tais como TOEFL, ZDF, Cambridge,        
entre outros. A prova que avaliará a suficiência em uma segunda língua estrangeira para              
o doutorado terá caráter eliminatório. 
§3º Estudantes regularmente matriculados no mestrado, que já tenham qualificado, e          
que tenham recebido indicação e posterior aprovação para passagem direta ao           
doutorado, deverão ser submetidos a uma nova prova de suficiência em língua            
estrangeira dentre aquelas ofertadas no edital de seleção e diferente da já realizada para              
ingresso no mestrado. 
§4º A critério do Colegiado os candidatos que possuam 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, observando-se as restrições            
da resolução vigente. 

 



 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Art. 75 Para a obtenção do grau de Mestre, o discente deverá ter cumprido, dentro dos prazos                
estabelecidos, as seguintes exigências sequenciais, em forma de pré-requisito: 

I. Integralização do número mínimo de créditos em disciplinas; 
II. Aprovação no exame de qualificação; 

III. Aprovação em exame de suficiência em uma língua estrangeira moderna; 
IV. Dissertação aprovada pela banca examinadora.  

Art. 76 Para a obtenção do grau de Doutor, o discente deverá ter cumprido, nos prazos               
estabelecidos, as seguintes exigências sequenciais, em forma de pré-requisito: 

I. Integralização do número mínimo de créditos em disciplinas; 
II. Aprovação no exame de qualificação; 

III. Aprovação em exame de suficiência em duas (02) línguas estrangeiras; 
IV. Tese aprovada pela banca examinadora. 

Art. 77 Desde que cumpridas as exigências dos Art. 75 e 76 e mediante depósito obrigatório               
de versão definitiva, de resumo e palavras-chave relativos à sua dissertação ou tese, em forma               
digital, a aluna ou o aluno fará jus à cópia do histórico escolar, da ata e do parecer de                   
aprovação da defesa pública. 

Art. 78 Para a expedição de diploma de mestre ou doutor, depois de cumpridas as exigências               
definidas no Art. 77, o PPG remeterá solicitação via plataforma de gestão acadêmica da              
pós-graduação da UFPR, dos documentos. 

CAPÍTULO V 

DO ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DO PROGRAMA 

Art. 79 A PGFILOS apresentará um planejamento de desenvolvimento de suas atividades, a            
partir de modelo definido por portaria específica da PRPPG. 

Art. 80 A aplicação dos recursos destinados à PGFILOS será definida pelo Colegiado, que             
deverá aprovar e homologar a prestação de contas e encaminhar seus relatórios financeiros à              
PRPPG. 

 



 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 81 Este regimento é instruído e complementado pelas normas superiores relativas ao            
funcionamento dos Programas de pós-graduação vigentes na UFPR. 

Parágrafo Único - Os casos omissos, conflitantes e não previstos deverão ser encaminhados             
ao Colegiado da PGFILOS/UFPR. 

Art. 82 Este regimento poderá ser revisto por petição formal de 2/3 de membros do              
Colegiado do Programa de pós-graduação em Filosofia/UFPR, encaminhada à Coordenadora          
ou Coordenador do Programa, que deverá proceder à convocatória extraordinária para           
discutir, revisar e reformar o regimento, quando for o caso. 

Art. 83 Este regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do              
Programa, ficando revogadas as normas do Programa anteriores a ele. 

 


