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

(Homologado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade
Federal do Paraná, em reunião realizada em 6 de março de 2020)

O  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Sociologia  da
Universidade Federal do Paraná, de acordo com a Resolução 32/17-CEPE,
de  1º  de  dezembro  de  2017,  com  o  Regimento  do  Setor  de  Ciências
Humanas da UFPR e com o Regimento do Departamento de Sociologia da
UFPR, 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

Artigo 1 – O Programa de Pós-Graduação em Sociologia - Mestrado e Doutorado, organizado
conforme o disposto na Resolução nº 32/17 – CEPE/UFPR, que estabelece normas gerais dos
Cursos  de  Pós-Graduação  stricto  sensu,  Mestrado  e  Doutorado  da  Universidade  Federal  do
Paraná, tem por objetivos:

a) ampliar e aprofundar conhecimentos na área de Sociologia;
b) qualificar pessoal para o exercício das atividades profissionais, de ensino e de
pesquisa, conduzindo à obtenção do grau acadêmico de Mestre e de Doutor.

Artigo 2 – Para cumprir esses objetivos, serão observados os seguintes princípios gerais:
a)  O Programa de Pós-Graduação em Sociologia terá a duração mínima de 03
(três)  e máxima de 05 (cinco)  semestres para o Mestrado;  o  Doutorado terá a
duração mínima de 04 (quatro) e máxima de 08 (oito) semestres, estruturados de
molde  a  proporcionar  o  domínio  de  conceitos  básicos  e  de  conhecimento  da
literatura especializada. 
b)  Flexibilidade  curricular  que  atenda  à  diversidade  de  tendências  de
conhecimentos  e que  ofereça  amplas  possibilidades  de  aprimoramento na área
específica.
c) Abertura a candidatos provenientes de cursos de graduação em Ciências Sociais
e cursos de áreas afins.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Artigo  3 –  A Coordenação  do  Programa de  Pós-graduação  em Sociologia  (PGSOC)  é  uma
unidade  acadêmica  de  coordenação  didática  e  científica,  destinada  a  elaborar  e  implantar  a
política de ensino, pesquisa e extensão do Programa e a acompanhar a sua execução, ressalvada
a competência dos Conselhos Superiores desta Universidade.

Artigo 4 – Constitui a coordenação do Programa de Pós-graduação Acadêmico:

a) Colegiado do Programa de Pós-graduação;
b) Coordenação do Programa de Pós-graduação.

Artigo 5 – A estrutura administrativa do Programa é vinculada ao Órgão de Apoio Departamental
(OAp-Dep), conforme estabelecido pelo Regimento do Departamento de Sociologia/DECISO em
observância à estrutura organizativa prevista no Regimento do Setor de Ciências Humanas. 
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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 as tarefas de secretaria da Coordenação.

Seção I – Do Colegiado do Programa

Artigo 6 – O Colegiado, órgão encarregado da supervisão didática e administrativa do Curso, é
composto majoritariamente de docentes portadores do título de Doutor ou de nível equivalente, e
sua  constituição  deverá  contemplar  a  diversidade  de  atuação  do  corpo  docente  e  discente
pertencente ao mesmo. Integram o Colegiado:

a) Coordenador ou Coordenadora do Programa, que é o seu presidente;
b) Vice-Coordenador ou vice-coordenadora; 
c)  um  ou  uma  representante  docente  de  cada  Eixo  Temático  do  Programa,
responsáveis pelo ensino de disciplinas ofertadas no Programa de Pós-Graduação;
d) representação discente, em número equivalente a 1/5 (um quinto) do total de
membros do Colegiado, eleita pelos discentes matriculados no Programa.

Artigo  7  –  A  eleição  dos  membros  do  Colegiado  será  convocada  pelo  Coordenador  ou
Coordenadora e realizada até 30 (trinta)  dias antes do término do mandato dos membros em
exercício.

§  1º –  Docentes  que  integram  o  Colegiado  serão  escolhidos  pelos  e  pelas  docentes
permanentes do Programa e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.

§ 2º –  Representantes discentes serão escolhidos pelos e pelas discentes regularmente
matriculados/matriculadas  no  Programa  e  terão  mandato  de  1  ano,  podendo  ser
reconduzidos uma vez.

§ 3º – Tanto a representação discente e quantos docentes terão titulares e suplentes (por
membros do Colegiado) escolhidos nas mesmas condições.

Artigo 8 – O Colegiado do Programa reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez a cada dois
meses  e,  extraordinariamente,  mediante  convocação  do  Coordenador  ou  Coordenadora
encaminhada com antecedência mínima de 48 horas, ou a pedido, por escrito, de 1/3 de seus
membros.

Parágrafo único Ao menos uma vez por ano a reunião do Colegiado ocorrerá na forma de
reunião plenária, com a convocação de todos membros credenciados do corpo docente e
discente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR.

Artigo 9 – Compete ao Colegiado do Programa:

a) definir os critérios de gerenciamento da coordenação didática, administrativa e
financeira;
b) propor ao Departamento de Sociologia (DECISO) e à Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação  (PRPPG)  a  criação,  modificação  ou  extinção  de  disciplinas  que
compõem o currículo do Programa;
c) definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do PGSOC;
d) sugerir ao Departamento as medidas úteis ao desenvolvimento do Programa;
e)  acompanhar as atividades do Programa no Departamento dando ciência das
principais decisões tomadas; 
f) tomar conhecimento das representações que lhe forem encaminhadas e propor
as medidas necessárias ao aprimoramento do ensino; 
g)  estabelecer  critérios  para  credenciamento,  descredenciamento  e
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recredeciamento dos integrantes do corpo docente e sugerir e aprovar a relação de
orientadores ou orientadoras e coorientadores ou coorientadoras, observando os
respectivos dispositivos legais e critérios de credenciamento;
h) apreciar e deliberar sobre as candidaturas a professor sênior, professor visitante
e estágio de pós-doutorado, em conformidade com as normas vigentes da UFPR;
i) estabelecer critérios para admissão de novos e novas discentes e concessão de
bolsas, por meio de comissões de bolsas, bem como indicar as comissões para
estas finalidades, e homologar seus atos;
j) designar a Comissão Examinadora da dissertação de Mestrado, constituída por
pelo  menos  três  membros,  e  um  suplente,  doutores  ou  doutoras,  bem  como,
designar a comissão examinadora da tese de Doutorado que será constituído por
pelo menos quatro membros e um suplente, doutores ou doutoras;
k) elaborar normas internas e a elas dar publicidade a todos docentes e discentes,
bem como para a comunidade acadêmica em que desenvolva suas ações;
l) propor o número de vagas para cada um dos cursos do Programa;
m) aprovar os planos de estudos e os projetos de dissertação dos e das estudantes
do Mestrado e os projetos de tese dos e das estudantes do Doutorado;
n) analisar o desempenho acadêmico de 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;
o) recomendar ao Departamento a indicação ou substituição de docentes;
p)  apreciar  as  propostas  do  Coordenador  ou  Coordenadora  para  a  política
acadêmica, financeira e administrativa do Programa; 
q)  enviar  à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação a previsão orçamentária
para o ano seguinte;
r)  apreciar,  propor  e aprovar convênios e termos de cooperação com entidades
públicas ou privadas de interesse do PGSOC;

Seção II – Da Coordenação do Programa

Artigo 10 – O coordenador ou coordenadora e o vice-coordenador ou vice-coordenadora serão
escolhidos  pelos  docentes,  discentes  e  técnicos  ou  técnicas-administrativos  do  PGSOC,  em
eleição convocada pelo coordenador ou coordenadora, após anuência do Colegiado.

§1º  –  O  coordenador  ou  coordenadora  e  o  vice-coordenador  ou  vice-coordenadora
deverão  ser  docentes  permanentes  e  trabalhar  em regime de dedicação  exclusiva ou
tempo integral na UFPR.

§2º –  A forma de participação de docentes e discentes na eleição observará as normas
vigentes no Regimento Geral da Universidade.

§3º –  O coordenador ou coordenadora e o vice-coordenador ou vice-coordenadora terão
mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução.

§4º – O vice-coordenador ou vice-coordenadora colaborará nas atividades de direção e
de administração do PPGS e substituirá o coordenador ou coordenadora nas suas faltas e
impedimentos, sendo observadas as resoluções vigentes da UFPR no caso de vacância.

§5º –  No impedimento do coordenador ou coordenadora e o vice-coordenador ou vice-
coordenadora,  estes  serão  representados  pelo  decano  ou  decana  do  Colegiado,
observadas as resoluções vigentes da UFPR.

§6º –  Não será permitido o acúmulo do cargo de coordenação com outros cargos de
direção ou funções gratificadas.
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Artigo 11 – Compete ao coordenador ou coordenadora do Programa:

a) representar o PGSOC em todas as instâncias e exercer a direção administrativa,
financeira  e  didático-pedagógica,  bem  como  garantir  o  preenchimento  das
informações  e  dados  nas  plataformas  de  gestão  da  UFPR,  CAPES  e  outras
agências de fomento; 
b) convocar e presidir as reuniões e dar cumprimento às decisões do Colegiado e
dos órgãos superiores da UFPR; e 
c) convocar a eleição dos membros do Colegiado, do coordenador ou coordenadora
e vice-coordenador ou vice-corodenadora do PGSOC 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. 

CAPÍTULO III – DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO

Seção I – Das Disciplinas

Artigo 12 – As matérias estudadas no Programa são agrupadas em disciplinas e ministradas sob
a forma de preleção, seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos, atividades de pesquisa
e outros procedimentos didáticos.

Artigo 13 – A organização do Programa observará os seguintes princípios:

a)  flexibilidade  curricular  de  forma  a  atender  à  diversidade  de  tendências  do
conhecimento e que permita amplas possibilidades de aprimoramento científico; e
b) oferta de disciplinas de formação acadêmica-científica, que permita estabelecer
uma sólida formação em ciência, bem como garantir um conjunto de disciplinas que
suporte a ênfase definida em cada linha de pesquisa. 

Artigo  14  –  Cada  disciplina  terá  uma  carga  horária  expressa  em  créditos,  cuja  unidade
corresponde a 15 horas de atividades, independentes da natureza da disciplina.

Parágrafo único – O currículo do Curso de Mestrado totaliza em, no mínimo, 20 créditos
em  disciplinas  e  para  o  Curso  de  doutorado  em,  no  mínimo,  32  créditos  em
disciplinas/atividades.

Artigo 15 – O currículo de cada curso do Programa é composto de um conjunto de disciplinas,
caracterizadas pelo código,  denominação, carga horária,  número de créditos,  ementa e corpo
docente.

§1º – O anúncio de cada disciplina será acompanhado de um resumo de seu conteúdo e
da indicação do número de créditos que lhe corresponde.

§2º – As disciplinas obrigatórias constituirão o mínimo necessário à qualificação.

§3º – A estrutura curricular será organizada de modo a conferir flexibilidade ao currículo e
atender aos discentes nas linhas de pesquisa.

§4º  –  A  estrutura  curricular  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Sociologia  será
estabelecido por Portaria específica, homologada pelos órgãos competentes. O conjunto
de disciplinas está dividido nas seguintes categorias: obrigatórias e eletivas.

Artigo 16 – O Colegiado do PGSOC poderá atribuir créditos a disciplinas, estudos, estágios e/ou
atividades realizadas em outros PPGs ou em atividades não previstas na estrutura curricular,
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realizadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da solicitação na UFPR, desde que definidas nas
normas internas. 

§1º – As disciplinas cursadas em outros PPG serão objeto de análise  do Colegiado e
poderão ser contabilizadas para fins de integralização de créditos, sendo incorporadas ao
histórico dos discentes e serão limitadas a 50% daqueles exigidos nesta resolução para
cada um dos níveis de formação. 

§2º – Para efeitos de apreciação dos pedidos, os Colegiados deverão 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 pelos
Colegiados e não poderão ultrapassar 20% do total de créditos exigidos. Para efeito de
cálculo, respeitar-se-á o arredondamento da fração para a unidade inteira imediatamente
acima. 

Seção II – Das vagas

Artigo  17  –  O número  de  vagas  será  fixado  pelo  Colegiado  do  Programa,  em função  dos
seguintes fatores:

a) número de orientadores e orientadoras disponíveis nas áreas de concentração e
linhas de pesquisa, observada a relação entre docente e orientando e orientandas,
recomendada pela área de Sociologia da CAPES; 
b) espaço físico e infraestrutura de ensino e pesquisa.

Parágrafo  único  – O  número  de  vagas  deverá  obedecer  à  relação  máxima  de  oito
orientandos  ou  orientandas  por  professor  ou  professora  do  quadro  permanente    ou
colaborador/colaboradora do Programa. 

Artigo 18 –  O processo seletivo  para a ocupação das vagas,  para candidatos e  candidatas,
brasileiros  e  estrangeiros,  será  divulgado  em  edital  elaborado  pelo  Colegiado  e  conterá
informações mínimas definidas de acordo com portaria específica da PRPPG.

§1º  –  A admissão  de  candidatos  estrangeiros  ou  candidatas  estrangeiras  poderá  ser
realizada  segundo  processos  seletivos  definidos  em  editais  específicos  vinculados  a
acordos de cooperação internacional.

§2º – O PGSOC destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a servidores da UFPR.

Seção III – Da Admissão aos cursos de Mestrado e de Doutorado

Artigo 19 – Para admissão ao Programa, discente deverá satisfazer às seguintes exigências:

§1º – Para o curso de Mestrado:

a) ser graduado ou graduada em curso de Ciências Sociais ou cursos de áreas afins;
b) demonstrar aptidão para estudos avançados e para pesquisa sociológica;
c)  apresentar  comprovante  de  suficiência  em  um  idioma  estrangeiro  -  espanhol,

francês ou inglês - no ato da inscrição ou submeter-se ao teste de suficiência no
Núcleo de Concursos da UFPR, conforme calendário de exames, durante o primeiro
ano de curso;

d) ser selecionado/selecionada mediante processo de seleção, onde serão adotados
os  seguintes  procedimentos:  análise  do  Currículo  Lattes,  exame  de  seleção,
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avaliação de disponibilidade para dedicação aos estudos, avaliação do projeto de
dissertação observando-se à adequação deste às linhas de pesquisa, entrevista com
o candidato ou candidata e disponibilidade de orientação;

e) aceitar e cumprir o presente Regimento.

§2º – Para o curso de Doutorado:

a) ser mestre em curso de Sociologia ou áreas afins. Em casos excepcionais, podem
se inscrever candidatos sem esta titulação, desde que devidamente comprovada a
experiência científica ou técnica equivalente ao curso de Mestrado. Nesse caso, os
candidatos  terão  ainda  sua  inscrição  submetida  à  comissão  de  seleção  para
deferimento no prazo máximo de 5 dias úteis após o encerramento das inscrições;

b) demonstrar aptidão para estudos avançados e para pesquisa sociológica;
c) apresentar comprovante de suficiência em dois idiomas estrangeiros modernos -

espanhol, francês ou inglês. O candidato ou candidata estudante poderá apresentar
comprovante da segunda língua no ato da inscrição ou submeter-se ao teste  de
suficiência  no  Núcleo  de  Concursos  da  UFPR,  conforme  as  datas  de  exames,
durante o primeiro ano de curso. Além destas, o Programa pode admitir a suficiência
de uma outra língua estrangeira moderna, dependendo da especificidade do projeto
de pesquisa; 

d) ser selecionado/selecionada mediante processo de seleção, onde serão adotados
os  seguintes  procedimentos:  análise  do  Currículo  Lattes,  exame  de  seleção,
avaliação de disponibilidade para dedicação aos estudos, avaliação do projeto de
tese  observando-se à adequação  deste  às  linhas de pesquisa,  entrevista  com o
candidato ou candidata e disponibilidade de orientação;

e) aceitar e cumprir o presente Regimento.

Artigo  20  – Para  efeito  deste  Regimento,  entende-se  por  teste  de  suficiência  em  língua
estrangeira o exame realizado com o objetivo específico de verificar se o discente é suficiente em
leitura e interpretação de textos científicos, artísticos ou culturais na referida língua.

Artigo 21 – O processo de seleção ao Programa, será regulado por Edital específico aprovado
pelo Colegiado.

Artigo  22  – As  provas  de  seleção  visam  apreciar  a  capacidade  de  observação  direta  dos
fenômenos sociais, de sistematização dessas observações e de interpretação das mesmas em
função do instrumental teórico das Ciências Sociais.

Artigo 23 – A seleção dos candidatos ou candidatas para cada curso do Programa será realizada
por uma comissão de docentes indicada pelo Colegiado do Programa.

Seção IV – Da matrícula, da inscrição em disciplinas e da integralização 
dos créditos de mestrado e doutorado.

Artigo  24  –  Terão  direito  à  matrícula  os  candidatos  e  candidatas  que  forem
selecionados/selecionadas,  respeitando  o  limite  de  vagas  estabelecido  pela  Coordenação  e
Colegiado, para cada época de seleção.

§1º – O discente terá os seus estudos supervisionados por um orientador ou orientadora.

§2º – O discente realizará todo o seu curso sob o regime em vigor na ocasião da matrícula,
desde que esta não seja trancada, nem cancelada.

§3º – Em caso de trancamento de matrícula, o discente ficará sujeito ao regime em vigor
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na ocasião da rematrícula.

Artigo 25 – O discente deverá realizar a inscrição nas disciplinas previamente acordadas com o
orientador  ou orientadora  e nos prazos estabelecidos pela  coordenação do  curso,  através do
Sistema de gestão Acadêmica da Pós-graduação/SIGA.

Artigo  26–  O cancelamento  em uma  ou  mais  disciplinas  poderá  ocorrer  durante  a  primeira
metade de sua programação, mediante justificativa e anuência do orientador ou orientadora.

Parágrafo  único.  O  pedido  de  cancelamento  de  matrícula  em  disciplina  é  de
responsabilidade do discente e será efetuado na plataforma de gestão acadêmica da pós-
graduação da UFPR da PRPPG.

Artigo  27  –  O  discente  poderá  requerer  ao  Colegiado  até  2  trancamentos  de  matrícula,
devidamente  justificados,  com  a  concordância  do  orientador  ou  orientadora  e  anuência  do
Colegiado.

§1º – O discente só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após ter concluído,
com aprovação,  40% dos  créditos em disciplinas necessários para a  integralização do
curso.

§2º – O período de trancamento de matrícula, somados os dois afastamentos, não poderá
exceder 180 dias corridos.

Artigo 28 – Poderão ser aceitas inscrições isoladas em disciplinas, de discentes de outros cursos
de pós-graduação, ouvidos os respectivos docentes responsáveis pelas disciplinas.

Seção V – Do regime de aproveitamento e créditos para os cursos de 
Mestrado e de Doutorado do Programa

Artigo 29 – Disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-Graduação serão objeto de análise
do Colegiado do Programa e poderão ser contabilizadas para fins de integralização de créditos,
sendo incorporadas ao histórico dos e das discentes e serão limitadas a 50% daqueles exigidos
neste regimento.

Artigo 30 -  Nas disciplinas do Mestrado e do Doutorado, o aproveitamento dos e das discentes
será avaliado por meio de provas e trabalhos acadêmicos que receberão os seguintes conceitos:

a)  “A” = Excelente (nota igual ou superior a 9,0)
b)  “B = Muito Bom (nota entre 8,0 e 8,9)
c) “C” = Bom (nota entre 7,0 e 7,9)
d) “D” = Insuficiente (nota inferior a 7,0)

§ 1º – Será considerado aprovado nas disciplinas o e a discente que lograr os conceitos
“A”, “B” ou “C” e que tenha tido frequência mínima de 75% nas aulas.

§ 2º – Cada estudante poderá ter até 1 (um) conceito “D” em seu histórico escolar. Se o
limite indicado for ultrapassado, sua matrícula no curso estará automaticamente cancelada.

Artigo 31 - O Curso de Mestrado seguirá o seguinte regime: 
 

§ 1º – Os e as discentes deverão cursar com aproveitamento as disciplinas obrigatórias e
eletivas recomendadas pela área de concentração e linha de pesquisa do Programa na
qual estiver vinculado ou vinculada, totalizando um mínimo de 20 (vinte) créditos.

§ 2º – O tempo de duração do curso de Mestrado é de 24 meses, podendo ser prorrogado
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por até 6 meses.  Vencido este prazo,  o aluno ou aluna que não realizou a defesa da
dissertação será desligado do Programa.

§ 3º  –Nos  24  meses  para  conclusão  do  curso  mais  6  meses  de  prorrogação,  estão
incluídos  trancamentos e  afastamentos de qualquer  natureza,  desde  que justificados e
aprovados pelo colegiado.

Artigo 32 - O Curso de Doutorado seguirá o seguinte regime: 
 

§ 1º – Os e as discentes deverão cursar com aproveitamento as disciplinas obrigatórias e
eletivas recomendadas pela área de concentração e linha de pesquisa do Programa na
qual estiver vinculado, totalizando um mínimo de 32 (trinta e dois) créditos. 

§ 2º – O tempo de duração do curso de Doutorado é de 48 meses, podendo ser prorrogado
por até 6 meses. Vencido este prazo, o aluno ou aluna que não realizou a defesa da tese
será desligado do Programa.

§ 3º  – Nos  48 meses para  conclusão  do curso mais  6  meses de prorrogação,  estão
incluídos  trancamentos e  afastamentos de qualquer  natureza,  desde  que justificados e
aprovados pelo colegiado.

Seção VI – Do quadro geral dos docentes do programa

Artigo 33 - Os professores e professoras do programa são classificados nas categorias abaixo. 
a) Professores permanentes são componentes do quadro da UFPR em regime de
tempo integral ou de dedicação exclusiva, ou aposentado com bolsa produtividade
do CNPQ ou Agências similares, que atuam no programa de forma direta, intensa e
contínua, formando o núcleo estável de docentes que desenvolvem as principais
atividades  de  ensino  e  orientação,  assim  como  desempenham  as  funções
administrativas, quando for o caso;
b) Professores colaboradores são docentes da ativa ou professores aposentados
vinculados à UFPR, ou pertencentes a outras instituições de nível superior, seja por
meio  de  convênios  ou  outra  forma  de  relações  bilaterais  de  trabalho,  que
contribuem  para  o  programa  de  forma  complementar,  ministrando  disciplinas,
orientando dissertação ou tese e colaborando nos projetos de pesquisa, sem que,
todavia  tenham  uma  carga  horária  intensa  e  permanente  de  atividades  no
programa;
c)  Professores  visitantes  caracterizam-se  por  estarem  vinculados  a  outras
instituições de ensino e pesquisa, do Brasil ou do exterior, e por se encontrarem à
disposição da UFPR por um período contínuo e determinado, contribuindo para o
desenvolvimento  das  atividades  acadêmico-científicas  do  programa  de  pós-
graduação.

Seção VII – Do credenciamento e descredenciamento dos
 professores permanentes e colaboradores

Artigo  34  –  Docentes  serão  credenciados,  mediante  solicitação  ao  Colegiado,  segundo  os
critérios abaixo e outros definidos em norma específica submetida à apreciação do Colegiado:

§ 1º – Professores Permanentes ou Professoras permanentes:
a) Ter formação na área ou áreas afins;
b)  Apresentar  pedido  por  escrito,  explicitando  motivos,  programa de  trabalho  e
Currículo Lattes;
c) Ter produção acadêmica em conformidade com os parâmetros da área definidos
pela CAPES.
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§ 2º – Professores Colaboradores ou Professoras colaboradoras:
a) Ter formação na área ou áreas afins;
b)  Apresentar  pedido  por  escrito,  explicitando  motivos,  programa de  trabalho  e
Currículo Lattes;
c) Ter produção acadêmica no mínimo igual à média dos professores permanentes
e  compatível  com  a  nota  do  programa  no  momento  da  apresentação  da
candidatura.

Artigo 35 – Docentes serão descredenciados, em processo instruído através de norma específica
submetida à apreciação do colegiado, segundo os critérios gerais abaixo:
 

§ 1º – Professores permanentes: professores ou professoras que não apresentarem produção
compatível com a nota do programa e critérios da área na CAPES, no final de cada período de
avaliação e não apresentarem memorial que justifique a baixa produtividade. O processo de
descredenciamento será submetido à decisão do colegiado. 

§  2º  –  Professores  colaboradores:  professores  ou  professoras  que  não  apresentarem
produção compatível com a nota do programa e critérios da área na CAPES, no final de cada
período  de  avaliação.  O  processo  de  descredenciamento  será  submetido  à  decisão  do
colegiado. 

Seção VI – Da concessão de Bolsas

Artigo 36 –  O Programa definirá uma Comissão de Bolsas, cuja composição, funcionamento e
atribuições serão regulados pelas normas internas e ofertadas por meio de editais específicos,
preservados os requisitos das agências financiadoras e da comissão de bolsas do Programa.

Artigo 37 – A reprovação em disciplinas, por conceito ou frequência insuficiente, ou desempenho
acadêmico ou em exame de qualificação poderá determinar o cancelamento da bolsa, a critério do
Colegiado ou agência de fomento.

Seção VII – Do Professor Orientador e dos professores coorientadores 

Artigo 38 – A partir da matrícula no Programa (cursos de Mestrado e de Doutorado), o discente
deverá ter a supervisão de um professor orientador ou professora orientadora, necessariamente
docente  do  Programa,  e  poderá  contar  com  a  coorientação  de  até  2  (dois)  professores  ou
professoras,  no  caso  de  doutorandos,  e  1  (um)  coorientador  ou  coorientadora  no  caso  de
mestrando, que poderão pertencer ou não ao Programa. Tanto o docente-orientador quanto os
docentes-coorientadores poderão ser substituídos posteriormente, caso isso seja do interesse das
partes.

Parágrafo  único  –  O  Colegiado  poderá  homologar  a  indicação  de  coorientador  ou
coorientadora  ou  determinar  a  substituição  do  orientador  ou  orientadora,  em  casos
específicos definidos nas normas internas do Programa.

Artigo 39 – Compete ao orientador ou orientadora e ao coorientador ou coorientadora:
a) orientar a preparação e a execução do projeto de dissertação de mestrado ou da
tese de doutorado do ou da discente;
b) assisti-lo em sua formação;
c)  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; e
d)  recomendar  ao  Colegiado  seu  desligamento,  mediante  apresentação  de
justificativas cabíveis.
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Parágrafo  Único  – Para  o  curso  de  Doutorado,  os  professores-orientadores  e
coorientadores  ou  professoras  orientadoras  e  co-orientadoras  só  poderão  ser
aprovados/aprovadas pelo Colegiado quando comprovadas a  orientação de no mínimo
duas dissertações de mestrado defendidas e aprovadas no próprio Programa ou em cursos
de Mestrado de áreas afins. 

Seção VIII – Da Dissertação de Mestrado e da Tese de Doutorado

Artigo 40 –  A qualificação da dissertação de Mestrado deverá ocorrer por meio de uma banca
composta por 3 (três) professores doutores ou professoras doutoras, sendo pelo menos um deles
externo ao processo de orientação. A banca será homologada pelo Colegiado do Programa.

Parágrafo Único.  A qualificação deverá ser realizada no máximo até o final do segundo
mês do quarto semestre do curso. 

Artigo 41 – A qualificação da tese de Doutorado deverá ocorrer por meio de uma banca composta
por no mínimo de (3) três professores doutores ou professoras doutoras, sendo pelo menos um
deles externo ao processo de orientação. A banca será homologada pelo Colegiado do Programa.

Parágrafo Único.  A qualificação deverá ser realizada no máximo até o final do segundo
mês do oitavo semestre do curso.

Artigo 42 - As bancas examinadoras serão compostas por examinadores titulares e suplentes.

§ 1º – As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por pelo menos 3 professores
doutores ou professoras doutoras, incluído o orientador ou orientadora, sendo pelo menos
um deles externo ao Programa e o orientador/coorientador ou orientadora/coorientadora ou
membro  designado  pelo  Colegiado  deve  presidir  a  banca  examinadora  sem direito  a
julgamento.

§ 2º – As bancas de defesa de Doutorado serão compostas por pelo menos 4 professores
doutores ou professoras doutoras, incluído o orientador ou orientadora, sendo pelo menos
dois deles externo ao Programa, um deles externo à UFPR, e o orientador/coorientador ou
orientadora/coorientadora ou membro designado pelo  Colegiado  deve presidir  a  banca
examinadora sem direito a julgamento.

§ 3º – Os docentes aposentados ou aposentadas pela UFPR, que atuaram no Programa,
serão considerados do quadro docente do Programa na condição de professores ativos,
salvo  se  os  mesmos  estiverem  formalmente  vinculados  a  outra  instituição  de  ensino
superior ou de pesquisa.

§ 4º –  O orientador ou orientadora é membro nato e atuará como presidente da banca
examinadora,  sem  direito  a  julgamento,  podendo  ser  substituído  nesta  posição  pelo
coorientador ou coorientadora ou por representante designado pelo Colegiado.

Artigo 43 –  Os membros das bancas examinadoras deverão receber um exemplar nos prazos
definidos nas normas internas, sendo facultado ao examinador a preferência pela versão impressa
ou digital, que ficará ao encargo do ou da discente.

Parágrafo único – A versão enviada pelo discente deverá ter anuência formal do 
orientador.

Artigo 44 – A sessão pública de defesa de dissertação ou de tese consistirá na apresentação e
defesa do trabalho pelo candidato ou candidata e seguirá os ritos definidos pelo Colegiado do
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Programa

§  1º  –  Para  as  defesas  de  Mestrado,  um  único  examinador  ou  examinadora  poderá
participar de forma não presencial. Para as defesas de Doutorado, até dois examinadores
ou examinadoras poderão participar de forma não presencial

§  2º  –  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  do  Programa,  desde  que  a  necessidade  de  sigilo  sobre  o  estudo  seja
comprovada e aprovada nos termos definidos pelo Colegiado do Programa.

Artigo 45 – Os examinadores ou examinadoras 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/aprovada ou reprovado/reprovada.

§ 2º – Em caso de discordância entre os avaliadores prevalecerá a avaliação do membro
externo ao Programa nos caos de defesa de dissertação e do membro externo à UFPR
nos casos de defesa de tese.

Artigo 46 - A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o
ou a discente terá um prazo máximo definido pelo Colegiado para entregar a versão final corrigida
do trabalho, o qual não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

§ 1º – As correções indicadas pela banca deverão ser atendidas pelo ou pela discente e
aprovadas pelo orientador ou orientadora.

§ 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 de 90 (noventa) dias.

§ 3º – A secretaria do Programa deverá remeter o arquivo eletrônico da versão corrigida à
biblioteca para fins de atendimento das exigências de registro e depósito, por meio da
plataforma  de  gestão  acadêmica  da  pós-graduação  da  UFPR,  sendo  vedadas
modificações de conteúdo após o envio.

§ 4º –  Os ajustes, correções e quitação de débitos junto ao Sistema de Bibliotecas da
UFPR serão comunicados eletronicamente à  secretaria do Programa via plataforma de
gestão  acadêmica da pós-graduação da  UFPR,  a qual  deverá solicitar  ao discente  as
ações necessárias para sanar as demandas apresentadas. O discente terá prazo máximo
de 30  (trinta)  dias  para atendimento  das  demandas da  biblioteca e  será contabilizado
dentro dos prazos de entrega.

§ 5º –  Após atendidas as demandas de registro e depósito, o Sistema de Bibliotecas da
UFPR expedirá recibo eletrônico e certidão negativa de débito, através da plataforma de
gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR.

§  6º  -  O  discente  deverá  entregar  uma  versão  final  do  documento  incorporando  as
demandas apresentadas pelo Sistema de Bibliotecas da UFPR na secretaria do Programa
em formado PDF, a qual será enviada para publicação, ficando facultado ao Programa a
exigência de uma ou mais cópias impressas do material,  o qual  permanecerá sob sua
guarda.
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§ 7º – O envio da versão final, em formato PDF, aos membros da banca examinadora será
de responsabilidade do discente.

§ 8º –  O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem
efeito, implicando na perda do direito ao diploma pretendido.

Artigo 47 –  As dissertações ou teses deverão ser apresentadas de acordo com as normas de
documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Artigo  48  –  Para  estudantes  estrangeiros  ou  estrangeiras,  será  admitida  a  redação final  da
dissertação ou tese em língua estrangeira, mediante aceitação prévia do professor-orientador ou
professora-orientadora e/ou do Colegiado do Programa. 

CAPÍTULO IV – DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS

Seção I – Dos Graus de Mestre e de Doutor

Artigo 49 – Para obtenção do Grau de Mestre ou mestra, o aluno ou aluna deverá satisfazer, no
prazo  mínimo  de  3  (três)  semestres  e  máximo  de  5  (cinco)  semestres,  incluindo  todas  as
atividades, as exigências do Regimento do Programa e, pelo menos:

a) obter o total de 20 créditos de curso exigidos, entre disciplinas e seminários
b) apresentar e defender Dissertação de Mestrado perante banca examinadora. 
c) apresentar ao Colegiado do Programa comprovação de ter submetido artigo de
sua autoria, ou trabalho apresentado em congresso, cujo tema geral seja o mesmo
de sua dissertação, à revista técnico-científica com corpo editorial estabelecido.

Artigo 50 – Para a obtenção do Grau de Doutor ou doutora, o aluno ou aluna deverá satisfazer no
prazo mínimo de 4 (quatro) semestres e no máximo de 8 (oito) semestres,  incluindo todas as
atividades, as exigências do Regimento do Programa e, pelo menos: 

a) Obter o total de 32 créditos de curso exigidos, entre disciplinas e seminários.
b) Apresentar e defender Tese de Doutorado perante banca examinadora. 
c) Apresentar ao Colegiado do Programa comprovação de ter submetido artigo de
sua autoria, cujo tema seja o mesmo de sua tese à revista técnico-científica com
corpo editorial estabelecido além de outras exigências que poderão ser listadas em
norma específica do PPG.

Artigo  51  –  Para  a  expedição  do  Diploma,  após  o  cumprimento  de  todas  as  exigências
regimentais, a Secretaria do Curso remeterá solicitação via plataforma de gestão acadêmica da
pós-graduação da UFPR, dos documentos definidos em portaria específica da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa da UFPR.

Artigo 52 – As publicações originadas das pesquisas dos estudantes do Programa deverão ser
apresentadas  em  coautoria  com  os  respectivos  professores-orientadores  ou  professoras-
orientadoras.  Fica a critério  destes  a  inclusão de coorientadores ou  coorientadoras  e demais
pesquisadores.

Seção II – Dos Desligamentos 

Artigo 53 – Serão desligados do Programa:

a)  Mestrado:  discentes que ao  final  de 30  (trinta)  meses não integralizarem os
créditos e não tiverem a dissertação defendida em banca examinadora.
b)  Doutorado:  discentes  que  ao  final  de  48  (quarenta  e  oito)  meses  não
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integralizarem os créditos e não tiverem a tese defendida em banca examinadora.
c) O discente que apresentar, em quaisquer produções acadêmicas vinculadas e/ou
relacionadas ao Programa, formas de plágio (conforme o Art. 184 do Código Penal,
reformulado  pela  Lei  9.620/1998),  de  acordo  com  o  parecer  do  Colegiado  do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Sociologia  da  UFPR,  será  imediatamente
desligado do Programa.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 54 – As atividades do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (Mestrado e Doutorado)
serão regidas por este Regimento, pelo Estatuto e Regimento Geral da UFPR, pelas normas e
resoluções  do CEPE,  pelos termos de Convênios ou Acordos específicos  que  venham a ser
assinados com entidades públicas ou privadas, financiadoras de projetos, obedecida a legislação
pertinente em vigor.

Artigo  55  -  Estudantes  que  não  cumprirem  os  prazos  e  disposições  estabelecidos  neste
regimento,  após  ouvido  o  Colegiado  do  Programa,  serão  excluídos  do  Programa,  podendo
reingressar  ao  Programa  somente  mediante  nova  seleção,  obedecendo  os  prazos  de
permanência estipulados na resolução 32/17 – CEPE/UFPR.

Artigo 56 - Caberá ao Colegiado do Programa resolver os casos omissos.

Artigo 57 - O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua homologação.
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