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REUNIÃO PPGE NOVOS 

ALUNOS 

2014 



 Nossas aulas iniciarão no dia 1º de abril 
 

 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 em termos de possibilidade de melhoria da 
qualidade da educação em nosso país. 

 
 Aula Inaugural: Hoje à noite (presença obrigatória)  
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Área de 

Concentração: 

Educação 

Linha: 

Cognição, 

Aprendizagem 

e Desenvolvimento 

Humano 

Linha: 

Cultura, Escola, 

Ensino 

 

Linha: 

História e 

Historiografia 

da Educação 

Linha: 

Políticas 

 Educacionais 

Linha: 

Trabalho,  

Tecnologia e 

Educação (não abriu vagas) 

3/7/2014 3 



 Créditos: 18 (cada crédito = 15 hs) + 6 
créditos (elaboração da dissertação) 

 Exame de qualificação: aos 18 meses 
 Defesa: aos 24 meses (31 de março de 

2016) 
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Créditos: 36 (cada crédito = 15 hs) + 12 
(elaboração da Tese) 
Exame de qualificação: até os 36 meses 

do início 
Defesa: 48 meses IMPRORROGÁVEIS! 

(31 de março de 2018) 
 

Obs.: O aluno de doutorado poderá integralizar até 
18 créditos oriundos do seu curso de mestrado. 
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 Há disciplinas obrigatórias? 

▪ São 3 para o Mestrado e 3 para o Doutorado 

▪  Pesquisa (Avançada) em ... I;  

▪  Pesquisa (Avançada) em ... II;  

▪ Seminário de Dissertação/Tese. 

 

 Posso fazer disciplinas eletivas fora da linha? 

▪ Pode. E pode fazer também fora do Programa. 
Até um terço das disciplinas pode ser computado 
por disciplinas realizadas fora do Programa, em 
comum acordo com o orientador. 
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 Preciso fazer prática de docência? 

▪ Somente os bolsistas de doutorado são obrigados. Os 
demais podem fazer se assim o desejarem. Os créditos 
atribuídos à prática de docência não serão computados 
dentre os 18 créditos mínimos obrigatórios, mas 
comporão o histórico escolar do aluno computados para 
além dos créditos obrigatórios 

 E a 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. 
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 Edital e ficha de inscrição estão na página do PPGE 
▪ http://www.ppge.ufpr.br/Edital%20bolsas%202012.pdf 

▪ http://www.ppge.ufpr.br/Ficha%20solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20bolsas.pdf 

 Inscrições até 20 de março (entrega da ficha na secretaria 
do PPGE) 

 Bolsas a serem distribuídas: 

  Mestrado  CNPQ e CAPES. 

 Doutorado CAPES e 2 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. 

 Os pedidos dos alunos candidatos à bolsa serão avaliados 
pela comissão de bolsas do PPGE e, em uma semana, a 
coordenação publica o deferimento  ou não do pedido. 
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http://www.ppge.ufpr.br/Edital bolsas 2012.pdf
http://www.ppge.ufpr.br/Edital bolsas 2012.pdf
http://www.ppge.ufpr.br/Ficha solicita%C3%A7%C3%A3o de bolsas.pdf
http://www.ppge.ufpr.br/Ficha solicita%C3%A7%C3%A3o de bolsas.pdf


Em seguida vocês se reunirão com os professores das linhas 
de pesquisa/orientadores; 

 Os docentes têm os termos de matrícula e planos de 
estudos para os novos alunos; 

 Vocês reeceberam por email a Ficha de matrícula; 
 A escolha das disciplinas deverá ser feita pelo site – 

cadastrar disciplinas, imprimir, assinar, pegar assinatura 
do orientador; 

 Entregar na Secretaria: Ficha de Matrícula, Termo de 
Matrícula, Plano de Estudos e Matrícula do semestre. 

 Prazo: 12 a 14 de março de 2014. 
 

IMPORTANTE: 
AS MATRÍCULAS SÃO SEMESTRAIS. 
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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. 
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Normas Internas do PPGE 
 Art. 19 – § 1º - São motivos para que o CPPGE desligue um aluno do programa: 

 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 (relatório CAPES ou outros) e especificados nas 
Normas Internas 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. 
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 www.ppge.ufpr.br 
 

 Link  Secretaria  Normas e 
Resoluções: 

 Normas Internas do PPGE 

 Resolução 65/09 
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http://www.ppge.ufpr.br/


 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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 A escolha dos representantes discentes 
(1/5 do total dos membros do Colegiado) 
se dará por eleição direta de seus pares 
(Mestrado e Doutorado), sendo que estes 
terão direito a voto no Colegiado do Curso. 
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 Cultura, escola e ensino: Prof. Dr. Geraldo 
Balduíno Horn 

 História e Historiografia da Educação: Profª 
Drª Dulce Osinski 

 Políticas Educacionais: Prof. Dr. Marcos Edgar 
Bassi 

 Cognição, Aprendizagem e desenvolvimento 
Humano: Profª Drª Araci Asinelii da Luz 

3/7/2014 15 



 Os alunos matriculados têm acesso: 

 à Biblioteca, que funciona no 2º andar do Ed. D. Pedro I (a 
Secretaria do PPGE encaminha os nomes dos alunos 
matriculados em uma lista à biblioteca); 

 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. 

3/7/2014 16 



 A Resolução 65/09 - CEPE estabelece: 

 doutorandos precisam ter aceite de artigo para solicitar a defesa; 

 mestrandos devem submeter um artigo para solicitar a defesa. 
 As normas internas complementam: 

 são contados como publicação para a defesa: livro, capítulo de 
livro, trabalho completo publicado em ANAIS de congresso 
Qualis da área. 

 Apoio do Programa: 

 participação em eventos; 

 divulgação de periódicos. 
 Atualização obrigatória do lattes até 2 anos após a conclusão do 

curso. 
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  Linha Cultura, escola e ensino – Anf. 100  
 Linha História e Historiografia da Educação – 

sala 114 (sala da linha)  
 Linha Políticas educacionais – sala 113 (sala 

da linha)  
 Linha Cognição, aprendizagem e 

desenvolvimento humano – sala 112  
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 Secretaria: 
 Fábio, Patrícia e Chintia 

 3360-5117 

 ppge.ufpr@gmail.com 
 

 Coordenação: 
 Professoras  Monica e Maria de Fátima 

 3360-5441 
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 Desejamos a todos e todas BOAS VINDAS! 
 
 
 
 NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO PARA 

QUE NOS PROCUREM SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO 
 


