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  PORTARIA 01/2020 – Colegiado PGSOCIO 

Estabelece  normas gerais para de  titulação nos cursos de
mestrado  e  doutorado,  no  âmbito  do  Programa  em Pós-
graduação em Sociologia.
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade
Federal do Paraná, de acordo com as suas atribuições previstas na Resolução
CEPE  32/2017  e  no  Regimento  Interno,  decide  estabelecer  normas  no  que
consiste ao atendimento de pré-requisitos de titulação, no âmbito do  Programa
de Pós-graduação.

Art.1º  –  Para  obtenção do Grau  de  Mestre ou Mestra,  os  discentes  deverão
satisfazer,  no  prazo  mínimo  de  3  (três)  semestres  e  máximo  de  5  (cinco)
semestres,  incluindo  todas  as  atividades  e  exigências  do  Regimento  do
Programa, pelo menos:

a)  obter  o  total  de  20  créditos  de  curso  exigidos,  entre  disciplinas
obrigatórias e seminários temáticos ou eletivas;
b)  realizar  a  qualificação  da  dissertação,  conforme  estabelecido  no
Regimento Interno do Programa; 
c)  apresentar  e  defender  Dissertação  de  Mestrado  perante  banca
examinadora;
d) apresentar ao Colegiado do Programa comprovação de ter submetido
artigo de sua autoria, cujo tema geral seja o mesmo de sua dissertação, à
revista técnico-científica com corpo editorial estabelecido, ou capítulo de
livro  em editoras  qualificadas,  ou  trabalho  apresentado  em  congresso
científico, nacional ou internacional, publicado nos anais do evento.

Parágrafo  único.  A  periodização  indicada  no  artigo  1º  já  contabiliza  uma
eventual prorrogação, conforme previsto no Regimento Interno do Programa.

Art.2º – Para a obtenção do Grau de Doutor ou Doutora, os discentes deverão
satisfazer no prazo mínimo de 4 (quatro) semestres e no máximo de 9 (nove)
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
obrigatórias e seminários avançados e temáticos ou eletivas;
b) realizar a qualificação da tese, conforme estabelecido no Regimento
Interno do Programa;
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c) Apresentar e defender Tese de Doutorado perante banca examinadora;
d) 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 ou capítulo de livro
em editoras qualificadas.

Parágrafo único. A periodização indicada no artigo 2º contabiliza uma eventual
prorrogação, conforme previsto no Regimento Interno do Programa.

Art.  3º  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.

Art. 4º Para bolsistas, é obrigatório a apresentação do Relatório de Estágio de
Docência,  assinado  pelo  discente,  pelo  orientador  ou  orientadora,  e  pelo
supervisor ou supervisora do estágio, quando for o caso.

Parágrafo único: as normais gerais para estágio de docência serão definidos em
norma específica do Programa. 

Art.  5º Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-
graduação em Sociologia.

Art.  6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando
disposições anteriores em contrário.

Curitiba, 09 de março de 2020 


