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Protocolo de atendimento na secretaria do PPGE 
 
a. Procedimentos e prazos para composição de bancas 
Bancas de qualificação: 
- Cópias do trabalho suficientes para os indicados para a banca (titulares e 
suplentes); 
- Ofício de solicitação de composição da banca, com todas as informações 
exigidas em formulário próprio publicado no site do PPGE 
Obs.: o ofício do/a orientador/a atesta que ele/ela garante que o/a aluno/a 
cumpriu todos os requisitos legais para se submeter ao exame de 
qualificação, o que inclui a conclusão de todos os créditos necessários (24 
para mestrado e 48 para doutorado). 
 
Bancas de defesa: 
- Cópias do trabalho suficientes para os indicados para a banca (titulares e 
suplentes); 
- Cópia em CD com o texto final completo; 
- Ofício de solicitação de composição da banca, com todas as informações 
exigidas em formulário próprio publicado no site do PPGE 
Obs.: o ofício do/a orientador/a atesta que ele/ela garante que o/a aluno/a 
cumpriu todos os requisitos legais para a defesa, quais sejam: 
- integralização dos créditos mínimos obrigatórios; 
- comprovante de aprovação no exame de língua estrangeira; 
- certidão negativa de débito com o Sistema de Bibliotecas da UFPR; 
- comprovação do currículo Lattes atualizado. 
 
Prazos: 
A solicitação de composição de bancas deve ser encaminhada pelo menos 30 
dias antes da realização do exame/defesa. 
Não será expedida passagem nem será paga diária para banca de qualificação 
ou defesa que dê entrada na secretaria com prazo inferior a 30 dias do 
exame/defesa, com exceção às situações de convocação de suplentes. 
 
 
b. Entrega de trabalhos para alunos e professores 
Não serão mais aceitos trabalhos de alunos de graduação ou especialização 
deixados para os professores na secretaria do programa. 
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A secretaria somente se responsabilizará por trabalhos de alunos do PPGE 
entregues no balcão, para os quais um recibo de entrega será emitido. 
Para toda documentação deixada na secretaria será emitido um recibo, que é o 
comprovante do depósito do documento no PPGE. 
 
c. Entrega de notas e freqüência de alunos na secretaria 
Os professores devem entregar as notas e freqüência dos alunos na secretaria 
do PPGE em folha impressa. Na entrega, um recibo atestando o procedimento 
será entregue ao docente. 
O prazo para divulgação dos resultados da avaliação dos alunos é de até 60 
dias após a conclusão da disciplina/seminário, conforme art. 45, parágrafo 2º 
das Normas Internas do PPGE. 
Após este prazo (60 dias), os alunos são considerados aprovados com 100% 
da freqüência e Conceito A. 
 
 
d. Solicitação de declarações 
As declarações de matrícula, conclusão de créditos, disciplinas isoladas, etc., 
continuarão a ser expedidas no prazo regular de até 5 dias. 
As declarações de presença serão emitidas imediatamente ao pedido no balcão 
da secretaria. 
 

 
 
 

Em Curitiba, 14 de setembro de 2009. 
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