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REUNIÃO PPGE NOVOS ALUNOS 

2017 



SEJAM BEM-VINDOS E BEM-VINDAS! 

É com grande alegria e satisfação que  
iniciamos mais um ano de trabalho e de  
convivência e que desejamos seja profícuo,  
solidário, sério, comprometido, como deve  
ser o trabalho em uma Universidade Pública,  
tanto pelo que representa em termos de  
investimentos públicos quanto pelo que  
significa para a melhoria da qualidade da  
educação em nosso país 
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DE ONDE FALAMOS? 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 

 

SETOR DE EDUCAÇÃO  

 

DEPATARTAMENTOS: DTPEN, DPLAE e DTFE 

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG 

 

PPGE: SECRETARIA/COLEGIADO/COORDENAÇÕES 

DAS LINHAS DE PESQUISA 



DE ONDE FALAMOS?  

PPGE – maior programa do sul do país: 377 alunos de 

Mestrado e Doutorado; 68 Professores 

 

Vaga pública; 

 

Formação intelectual-acadêmica-social; 

 

Formação de Professores em todos os níveis, 

especialmente para o Ensino Superior; 

 

Produção do conhecimento técnico-científico-social na 

área da Educação; 

 
 



EQUIPE DO PPGE 

Coordenação: Prof. Dr. Geraldo Balduino Horn e Prof. 

Dr. Jean Carlos Gonçalves 

 

Serviços de Secretaria: Dra. Sandra Lima; Esp. Cinthia 

do Rocio Uptis Marlochi; Esp. Patrícia Bianchi Kussaba; 

D. Dolfina Antunes Machado 

 

Coordenações das Linhas de Pesquisa 

 



LINHAS DE PESQUISA 
1. Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 

      (Coordenação: Profa. Tânia Stoltz e Prof. Josafá Moreira da 

Cunha) 

 

2. Cultura, Escola e Ensino - Coordenação: Profa. Ana 

Claudia Urban e Profa. Regina Cely de Campos Hagemeyer; 

 

3. História e Historiografia da Educação - Coordenação: 

Profa.Liane Maria Bertucci e Profa. Nadia Gaiofatto Gonçalves 

 

4. Políticas Educacionais -Coordenação: Prof. Ângelo Ribeiro 

de Souza e Prof. Marcos Alexandre dos Santos Ferraz 

 

5. Educação: Diversidade, Diferença e Desigualdade Social 

-  Coordenação: Profa. Valéria Milena Rohrich Ferreira e Profa. 

Ângela Maria Scalabrin Coutinho 

 



DATAS IMPORTANTES 

- Início das aulas:  03/04 

- Final do semestre: 10/07 

- Data do Edital-Bolsas: 13/03 

 

- Aula inaugural: dia 18/04 

- Tema: A pós-graduação e a pesquisa em tempos   
de crise: embates e perspectivas 

- Conferencista: Profa. Dra. Andréa Barbosa Gouveia 
(Presidente da ANPED) 

       Loca: Anfiteatro 100 

       Horas: (a confirmar) 

 

- SEPE:  entre 29 de maio e 3 de junho;  

    Tema: Ética e   Educação: ensino, pesquisa e extensão 
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ESTRUTURA CURRICULAR M/D 

O currículo dos cursos de Mestrado e 

Doutorado em Educação está composto de:  

 

a) Disciplinas Obrigatórias e Eletivas;  

b) Seminários Eventuais;  

c) Atividades Complementares;  

d) Dissertação ou Tese. 



CURSO MESTRADO 
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 Cada 15hs = 1 crédito  
 
Mínimo de 18 créditos, sendo 9 de Disciplinas 

Obrigatórias (Pesquisa I – primeiro semestre, 
Pesquisa II – segundo semestre e Seminário de 
Dissertação – terceiro semestre); + 9 de  Disciplinas 
Eletivas ou adquiridos de Seminários, a combinar com 
o orientador/a , + 6 da elaboração da dissertação = 
total de 24 créditos 
 
 Exame de qualificação: aos 18 meses 

 Defesa: aos 24 meses (até 31 de março de  2019) 



CURSO DOUTORADO 
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- Cada 15hs = 1 crédito 

 

- Mínimo de  36 créditos, sendo 18 integralizados do 

curso de mestrado;  + 9 de disciplinas Obrigatórias 

(Pesquisa Avançada I – primeiro semestre,  Pesquisa 

Avançada II – segundo semestre e Seminário de Tese – 

quarto semestre), + 9 de disciplinas Eletivas ou adquiridos 

por meio de Seminários Eventuais, a combinar com o 

orientador/a, +12 da elaboração da Tese =  total  de 48 

créditos 

 

- Exame de qualificação: até os 36 meses   

 

- Defesa: até os 48 meses IMPRORROGÁVEIS!  (até 31 de 

março de 2021) 

 



DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E ELETIVAS 
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 Disciplinas Obrigatórias:  

 

           3 para o Mestrado e 3 para o Doutorado 
 Pesquisa em... I (M) ou Pesquisa Avançada em...I (D) 

 Pesquisa em... II (M) ou Pesquisa Avançada em...II (D) 

 Seminário de Dissertação (M) ou Seminário de Tese (D) 

 
 Disciplinas Eletivas : 

 Podem ser realizadas em outra linha; também fora do 

Programa, nesse caso, não podendo ultrapassar a um 

terço das disciplinas; sempre em comum  acordo 

com o orientador/a. 

 



LÍNGUA ESTRANGEIRA, PRÁTICA DE DOCÊNCIA E 
ATIVIDAES COMPLEMENTARTES  

8 

Proficiência em Língua Estrangeira: o aluno tem até a data 

do exame de qualificação (18°  mês para o mestrado e 36° mês 

para o doutorado)  para realizá-la. Podem tentar mais de uma 

vez. 

 

Prática de Docência: obrigatório somente para os bolsistas de 

doutorado; os demais podem fazer se assim o desejarem;   

 

Atividades Complementares: para todos que queiram, desde 

que acordado com o orientador/a e aprovado pelo Colegiado 

(até 3 créditos). 

 

 Os créditos atribuídos para a Prática de Docência e para 

Atividades Complementares não são computados  dentre os 

18 (M) ou 36 (D) créditos mínimos obrigatórios e  compõem o 

histórico escolar do aluno; 

 



BOLSAS 
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 Edital e Ficha de Inscrição estarão na página do 
PPGE 
 
– critérios conforme Edital; 

 Inscrições de 13 a 17 de março de 2017; 

 Entrega de formulário próprio na secretaria do PPGE; 

Os pedidos dos alunos candidatos à bolsa serão  
avaliados pela comissão de bolsas do PPGE; 

 A coordenação publica edital com os resultados; 

 Portaria nº 76 de 14 de abril de 2010; 

 A reprovação em uma disciplina implica no  
cancelamento da bolsa; 



Programa Doutorado Sanduíche no Exterior 

Para alunos de Doutorado 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-  
exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-  
pdse 
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MATRÍCULAS 

IMPORTANTE!!!  AS MATRÍCULAS SÃO SEMESTRAIS 

 

Após esta reunião, vocês se reunirão com os professores das 

linhas de pesquisa/orientadores... 

 

Vocês receberam por e-mail uma Ficha de Cadastro e receberão 

hoje os Planos de Estudo e o Termo de Compromisso: 

preencher, assinar e entregar na secretaria; 

 

A escolha das disciplinas deverá ser registrada no sistema 

SIGA após a orientação – www.prppg.ufpr.br/siga/ 

 

Prazo para matrícula: de 10 a 15 de março de 2017. 

 

 
  



APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS 

18/03/2015 12 

Resolução CEPE 65/09: 

Art. 53: Aproveitamento: 
 A = Excelente = 9,0 a 10,0 

 B = Bom = 8,0 a 8,9 

 C = Regular = 7,0 a 7,9 

 D = Insuficiente = zero a 6,9 (REPROVAÇÃO) 

 Art. 54 - O aluno poderá ter 1 (um) conceito D em  
seu histórico escolar, desde que em disciplinas não  
obrigatórias. Se o limite indicado for ultrapassado,  
sua matrícula no curso estará automaticamente  
cancelada. 



A correção de matrícula em disciplina eletiva  deverá 
ser feito até o dia 20 de abril em  formulário
 próprio e com a ciência do  Professor Orientador 

O cancelamento de disciplinas pode ser feito  até no 
máximo 50% do transcurso da mesma  em formulário
 próprio e com a ciência do  Professor/a  Orientador/a 

Não cancelou a disciplina não cursada sairá a 
reprovação no histórico escolar 



DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 
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Normas Internas do PPGE 

Art. 19 – § 1º [...] 

a) reprovação em disciplina obrigatória; 

b) reprovação em 2 (duas) ou mais disciplinas optativas; 

c) não ratificação semestral da matrícula; 

d) não entrega de 2 (dois) relatórios de atividades estabelecidos 
pelo Colegiado do programa  [...] 

e) solicitação de desligamento justificado pelo orientador e falta 
de  um orientador substituto; 

f) participação em ato ilícito como, por exemplo, plágio, invenção 
de resultados, publicação de dados alheios sem a devida 
autorização ou crédito, entre outros. 

Art. 49 – A freqüência mínima exigida nas disciplinas é de 75%, 
sendo  que o aluno não poderá ser reprovado por faltas em mais de 
duas  disciplinas, sob pena de jubilamento. 



Formado pela representação de cada uma  
das linhas de pesquisa, pelos representantes  
dos departamentos e pela representação  
discente; 

 Se reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que necessário. 
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OUTROS SERVIÇOS DA UFPR 
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Os alunos matriculados têm acesso: 

 à Biblioteca, que funciona no 2º andar do Ed. D. Pedro I, 
via SIGA 

 ao Restaurante Universitário, que se localiza na R.  
Amintas de Barros defronte ao pátio da Reitoria; e 

 ao sistema de atendimento da CASA 3 (serviço de  
saúde médico-odontológico) para si e para  
dependentes até 14 anos e meio. Para marcação de  
consultas pode ser usado o telefone 3361-3066, sendo  
que na consulta, além de RG e CPF é preciso apresentar  
declaração do PPGE de que é aluno regularmente  
matriculado no Programa. 



PRODUÇÃO DISCENTE 
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 A Resolução CEPE 65/09 estabelece que: 
 doutorandos precisam ter um artigo publicado em anais ou 

periódicos para solicitar a defesa; 

mestrandos devem ter pelo menos um artigo submetido  
para solicitar a defesa. 

 As Normas Internas complementam: 
 são contados como publicação para a defesa: artigos em  

periódicos que estejam no qualis-capes; livro; capítulo de  
livro; trabalho completo publicado em ANAIS de congresso  
Qualis da área. 

  NÃO HÁ, por ora, apoio financeiro do Programa para 

absolutamente nada, conforme informação da PRPPG 
 



REUNIÃO COM AS LINHAS (LOCAIS) 
 

 Linha Cultura, escola e ensino – Sala Homero  

 Linha História e Historiografia da Educação – sala  
114 (sala da linha) 

 Linha Políticas educacionais – sala 115 

 Linha Cognição, aprendizagem e desenvolvimento  
humano – Anfiteatro 100 

 Linha Educação: Diversidade, Diferença e 
Desigualdade Social – sala 106 



CONTATOS 

  Secretaria: 

 

Fone: 3360-5117 

E-mail: ppge.ufpr@gmail.com 
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