
Instrução Normativa 003/2017 - PPGA 

Normatiza as solicitações de Licença Maternidade e Licença Paternidade para as alunas e alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPR 

O Colegiado do PPGA, no uso das suas atribuições, e atendendo aos princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal e pelas leis nº 8.069/1990 e nº 11.770/2008, emite a presente normativa com o 

objetivo de instituir e regulamentar a licença maternidade e a licença paternidade para alunas e 

alunos do PPGA. 

 

I - As estudantes gestantes matriculadas no Programa têm direito a solicitar licença maternidade por 

até 180 (cento e oitenta) dias. 

II - Os estudantes matriculados no Programa que tenham filhas(os) nascidas(os) dentro do prazo 

regulamentar de titulação têm direito a solicitar licença paternidade por até 20 (vinte) dias. 

III - O direito à licença maternidade ou à licença paternidade se estende à estudante e ao estudante 

que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança dentro do prazo regulamentar 

de titulação.  

IV - A solicitação da licença deverá ser entregue à secretaria do PPGA em até 30 (trinta) dias após o 

parto, adoção ou obtenção da guarda judicial da criança para fins de adoção.  

V - A solicitação deverá estar instruída com os seguintes documentos: 

a. Requerimento dirigido à coordenadora ou coordenador do PPGA, assinado pela(o) interessada(o) 

ou por procurador(a) devidamente constituído(a); 

b. Cópia da Certidão de Nascimento da criança; 

c. Atestado médico recomendando o afastamento das atividades discentes, caso a licença seja 

solicitada antes do parto; 

d. Certidão de adoção ou documento oficial de obtenção da guarda judicial para fins de adoção.  

VII - Os prazos de qualificação, se esta não tiver ocorrido até a solicitação da licença, e de defesa da 

dissertação ou tese serão prorrogados por período equivalente ao da licença maternidade ou licença 

paternidade. 

VII - Independentemente da prorrogação dos prazos de qualificação e defesa garantida por esta 

Instrução Normativa, continuam vigorando, para estudantes bolsistas, os prazos de prorrogação de 

bolsas estabelecidos pelas agências de fomento responsáveis por sua concessão (Portaria Capes nº 

248/2011 e/ou outras normas que venham a regulamentar a matéria). 

VIII - É facultada a matrícula em disciplinas durante o período de licença maternidade ou licença 

paternidade. Neste caso, a(o) estudante e os(as) professores(as) deverão estabelecer em conjunto a 

forma mais adequada de aproveitamento da disciplina (exercícios domiciliares de leitura, trabalho 

final etc.). 

IX - Casos omissos que requeiram um tratamento particular serão dirimidos pelo Colegiado do 

PPGA.  

 

Curitiba, 27 de outubro de 2017.  


