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REUNIÃO PPGE NOVOS ALUNOS

2015



 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
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 Nossas aulas iniciarão no dia 06 de abril

 TEREMOS A AULA INAUGURAL HOJE, DIA
18 DE MARÇO, ÀS 19 HS, NO ANFITEATRO
100

(PRESENÇA OBRIGATÓRIA AOS 
INGRESSANTES)

Tema da aula: Ética na pesquisa em Ciências 
Humanas e Sociais



Área de
Concentração:

Educação

Linha:
Cognição,

Aprendizagem
e Desenvolvimento

Humano

Linha:
Cultura, Escola,

Ensino

Linha:
História e

Historiografia
da Educação

Linha:
Políticas

Educacionais
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 Créditos: 18 (cada crédito = 15 hs) 
exemplo: três disciplinas obrigatórias + 
três disciplinas eletivas

 + 6 créditos (elaboração da dissertação)
 Exame de qualificação: aos 18 meses
 Defesa: aos 24 meses (até 31 de março de 

2017)
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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! 

(até 31 de março de 2019)

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

(D) 
▪ Seminário de Dissertação (M)/Tese (D)

 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 são obrigados. Os demais podem

fazer se assim o desejarem. Os créditos atribuídos à
prática de docência não são computados dentre os 18
créditos mínimos obrigatórios e compõem o histórico
escolar do aluno

▪ 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.

8



 Edital e ficha de inscrição estarão na página do PPGE -
critérios

 Inscrições de 23 a 27 de março
 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
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 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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 Após esta reunião, vocês se reunirão com os
professores das linhas de pesquisa/orientadores

 Vocês receberam por e-mail uma Ficha de
Cadastro e irão receber hoje o Planos de Estudos
e o Termo de Compromisso – preencher, assinar
e entregar na secretaria junto com os
documentos solicitados

 A escolha das disciplinas deverá ser registrada
pela internet após orientação. Deverá ser
impressa, colhida assinatura do orientador e
entregue na secretaria até 20 de abril

 Prazo para matrícula: 18 a 20 de março de 2015

IMPORTANTE:
AS MATRÍCULAS SÃO SEMESTRAIS. 11



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.

18/03/2015 12



 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 
Orientador 

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



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 – CEPE/UFPR

15



 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.

16



 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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 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.
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 A Resolução CEPE 65/09 estabelece que:
 doutorandos precisam ter aceite de pelo menos um artigo 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.

 Apoio do Programa:
 participação em eventos;
 divulgação de periódicos.
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 HHE: Prof Dr Marcus Levy Albino Bencostta
 PE: Profª Drª Andrea Barbosa Gouveia
 CEE: Profª Drª Maria Auxiliadora Moreira dos 

Santos Schmidt
 CADH: Profª Drª Tania Stoltz



 Secretaria:
 Sandra, Patrícia, Cinthia, Amanda
 3360-5117
 ppge.ufpr@gmail.com

 Coordenação:
 Profª Drª Monica Ribeiro da Silva
 Profª Drª Maria Rita de Assis César
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 Sejam todos e todas muito bem vindos/as! Nos procure 
sempre que necessário!

 A Amanda vai explicar como fazer a matrícula on line

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 113 (sala da linha)
 Linha Cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano –

sala 108


