
GUIA DE CRÉDITOS | DOUTORADO
48 créditos

Obrigatórias: 

Eletivas: 

Estágio de Docência ou Estágio Prático
Profissional (2 créditos);
Seminário de Boas Práticas em
Planejamento e Governança Pública:
organização, 2 créditos; participação em
outras edições, 3 créditos, sendo 1 por
evento;
Bancas de defesa de mestrado e
doutorado na UTFPR (ou instituições
conveniadas): participação como
ouvinte ou membro avaliador (1 crédito
por banca);
Seminário de Tese: atividades
acompanhadas e organização, 3 créditos;
participação como ouvinte em outras
turmas (2 créditos, sendo um por evento). 
Produção de artigos (4 créditos -
submissões): cada artigo conta um
crédito; devem ser assinados em
coautoria com o(a) orientador (a); dois
deles em revista B3 ou superior na área
PUR; dois deles em anais de eventos.

DISCIPLINAS
 

18 créditos | 6 disciplinas 

8 créditos | 4 disciplinas (média)
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 
 

Suficiência em inglês e em
outro idioma (apresentar
em até 12 meses);
Submissão de artigo
científico para revista
científica Qualis CAPES
A2  ou superior na área
PUR após a defesa da tese
e antes da entrega da
versão final (esta em até
60 dias após a defesa). 
Informar o endereço
eletrônico do cadastro do
CV Lattes e do OrcId até a
data da qualificação do
projeto de tese.

OBRIGAÇÕES

http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/pgp/area-academica/disciplinas


Disciplinas cursadas no PPG: créditos são validados após o encerramento e lançamento
das notas (resolução 02/2019);
Disciplinas cursadas externamente:  necessário apresentar certificado de conclusão;
Disciplinas ou atividades complementares cursadas anteriormente ao ingresso no
programa:  necessário apresentar certificados (validação somente até o fim do primeiro
quadrimestre letivo); 
Estágio Prático Profissional e Estágio Docência: necessário apresentar relatório com
assinaturas do aluno e do respectivo orientador (resoluções 03/2017 e 05/2017);
Seminário de Boas Práticas: necessário apresentar certificado e relatório assinado pelo
aluno e orientador (créditos referentes a organização). Para validar os créditos referentes a
participação, é preciso enviar certificado;
Seminário de Teses: necessário apresentar certificado de organização e/ou participação;
Participação em bancas: necessário apresentar os seis certificados em conjunto (cada
banca vale um crédito);
Publicação/submissão de artigos: necessário apresentar formulário de validação com
assinaturas do aluno e do respectivo orientador, artigo e comprovante de
publicação/submissão (resolução 07/2018);
Proficiência: necessário apresentar certificados.

Validação dos créditos

Os créditos que necessitam de apresentação, deverão ser enviados à secretaria por meio do e-
mail: pgp-ct@utfpr.edu.br
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Cursar todas as disciplinas
obrigatórias e eletivas;
Agendar a qualificação com, no
mínimo, 30 dias de antecedência;
Qualificar em até 24 meses.

      Regras para qualificação

Cumprir todos os créditos e
obrigações, inclusive submissão de
artigos;
Agendar a defesa com, no mínimo,
30 dias de antecedência; 
Defender a tese dentro do prazo de
48 meses  (prazo é prorrogável
desde que não ultrapasse 54
meses).

       Regras para defesa

http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/pgp/documentos/resolucoes/ResolucaoColegiado022019ValidacaoCreditosAnteriores.pdf
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/pgp/documentos/resolucoes/nova_resolucao_pgp_03_estagio_pratico_profissionalproposta1.pdf
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/pgp/documentos/resolucoes/nova_resolucao_pgp_05_estagio_docenciaproposta.pdf
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/pgp/documentos/resolucoes/VALIDAODECRDITOS.pdf
mailto:pgp-ct@utfpr.edu.br

