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CAPÍTULO I – DAS FINALIDADES DO PROGRAMA 

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas, Mestrado Profissional, da 

UTFPR Câmpus Campo Mourão, denomina-se PPGIT, realizará atividades de pós-graduação stricto 

sensu na área Interdisciplinar, tendo os seguintes objetivos: 

I ampliar a formação adquirida na graduação; 

II qualificar pessoal para o exercício de atividades voltadas ao ensino e à pesquisa; 

III habilitar o profissional para atuar em atividades técnico-científicas e de inovação 

tecnológica; 

Art. 2º O Mestrado Profissional, de caráter multidisciplinar, segue os conceitos da pós-graduação 

stricto sensu profissionalizante conforme Portaria Normativa Nº 17, de 28 de dezembro de 2009, do 

Ministério da Educação. 

Art. 3º O Mestrado Profissional em Inovações Tecnológicas possui três linhas de pesquisa: 

I Inovações Tecnológicas em Gestão da Produção e Qualidade; 

II Desenvolvimento de Equipamentos, Tecnologias e Sistemas Eletrônicos; 

III Desenvolvimento Tecnológico em Saneamento e Recursos Hídricos; 

Compondo uma área de concentração, de Inovações Tecnológicas, que reúne disciplinas e atividades 

afins e que congregam docentes, pesquisadores e estudantes para objetivos comuns de ensino e 

pesquisa que configuram sua vocação científica e tecnológica.  

Art. 4º A organização do Mestrado Profissional observará os seguintes princípios gerais: 

I flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências do conhecimento e ofereça 

amplas possibilidades de aprimoramento técnico e científico; 

II abertura a candidatos com diferentes formações profissionais, dependente de aprovação do 

Colegiado do Programa, desde que observadas no processo de seleção. 

 

CAPÍTULO II – DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 5º Compõem a Coordenação e Administração do Mestrado Profissional: o Coordenador, o 

Coordenador Adjunto, o Corpo Docente, o Colegiado e o Secretário Acadêmico. 

I O Coordenador e o Coordenador Adjunto devem ser docentes permanentes; 

II O mandato do Coordenador é de 04 (quatro) anos, sendo permitida somente uma 

recondução sucessiva como Coordenador ou Coordenador Adjunto; 

III O mandato do Coordenador Adjunto é de 04 (quatro) anos, sendo permitida somente uma 

recondução sucessiva como Coordenador Adjunto.  

 

Seção I – Do Colegiado do Programa 

Art. 6º O Colegiado será constituído por: 

I o Coordenador do Mestrado Profissional, seu Presidente; 

II o Coordenador Adjunto; 

II seis (6) docentes permanentes, sendo dois de cada linha de pesquisa, eleitos pelos 

docentes credenciados no Programa; 

III dois (2) representantes discentes eleitos pelos alunos regularmente matriculados no 

Mestrado Profissional. 
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Art. 7º A eleição dos representantes será convocada pelo Coordenador e realizada em até 30 (trinta) 

dias antes do término do mandato dos membros em exercício. 

§ 1º Os docentes que integram o Colegiado terão mandato de dois (2) anos, podendo ser 

reeleitos. 

§ 2º Os representantes discentes terão mandato de um (1) ano, podendo ser reeleitos uma 

vez. 

§ 3º Os representantes docentes e discentes terão titulares e suplentes escolhidos nas 

mesmas condições. 

Art. 8º O Colegiado do Programa se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez a cada dois meses 

e, extraordinariamente, mediante convocação do Coordenador encaminhada com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou a pedido escrito de um terço (1/3) de seus membros. 

§ 1º A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quorum equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) mais um de seus membros. 

§ 2º As decisões se farão por maioria simples, observado o quorum correspondente. 

Art. 9º Compete ao Colegiado: 

I orientar os trabalhos de coordenação didática e de supervisão administrativa do Programa; 

II elaborar as normas internas e a elas dar publicidade a todos os estudantes e professores 

do Programa; 

III acompanhar as atividades dos departamentos operacionais relativas ao Programa e dar-

lhes ciência das principais decisões tomadas pelo Colegiado; 

IV encaminhar aos departamentos operacionais solicitações e providências necessárias ao 

bom desenvolvimento do Programa; 

V estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e recredenciamento dos 

integrantes do Corpo Docente; 

VI aprovar a relação de professores orientadores e co-orientadores e suas modificações, 

observando a titulação exigida neste regimento; 

VII estabelecer critérios para admissão de novos alunos e indicar a comissão de seleção; 

VIII homologar projetos de dissertação dos alunos do Mestrado Profissional; 

IX analisar o desempenho acadêmico dos alunos e, se necessário, determinar seu 

desligamento do Programa; 

X decidir sobre o aproveitamento de estudos, a equivalência de créditos e a dispensa de 

disciplinas; 

XI decidir sobre substituição de orientador; 

XII aprovar a banca examinadora perante a qual o aluno prestará exame de qualificação; 

XIII aprovar a banca examinadora da dissertação de mestrado; 

XIV promover o aperfeiçoamento das ementas e a integração dos planos de ensino das 

disciplinas para a organização do Programa; 

XV ouvir os departamentos operacionais nos casos de criação, modificação ou extinção de 

disciplinas que compõe o currículo do Programa; 

XVI propor e avaliar medidas de integração da pós-graduação com a operação tecnológica; 

XVII definir normas de aplicação de recursos concedidos ao Programa e a elas dar 

publicidade aos alunos e docentes credenciados no Programa; 

XVIII apreciar e propor convênios e termos de cooperação com entidades públicas ou 

privadas de interesse do Programa; 

XIX estimular convênios e projetos visando à inserção social e também à internacionalização 

do Programa; 
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XX aprovar as comissões propostas pela coordenação e deliberar sobre suas 

recomendações; 

XXI aprovar o credenciamento e descredenciamento de professores no Programa; 

XXII definir as atribuições da secretaria do Programa. 

Seção II – Do Coordenador 

Art. 10º O Coordenador do Mestrado Profissional será escolhido pelos docentes do Programa em 

eleição convocada pela Coordenação, com aval do Colegiado. 

§ 1º Entre os docentes terão direito ao voto os docentes permanentes do Programa. 

§ 2º O Coordenador deverá ser docente permanente do Mestrado Profissional. 

§ 3º O Coordenador será substituído em todos os seus impedimentos pelo Coordenador 

Adjunto e na falta deste, por representante docente do Colegiado, indicado pelo Coordenador.  

Art. 11º Compete ao Coordenador: 

I exercer a direção administrativa e didático-pedagógica do Programa; 

II dar cumprimento às decisões do Colegiado do Programa; 

III convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa, e as reuniões plenárias do 

Corpo Docente e discente; 

IV coordenar a elaboração do relatório anual das atividades do Programa para que seja 

enviado à CAPES; 

V convocar a eleição dos membros do Colegiado e do Coordenador do Programa pelo menos 

30 (trinta) dias antes do término dos mandatos, encaminhando os resultados aos 

departamentos operacionais no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização das 

eleições; 

VI organizar o calendário e discutir com os departamentos operacionais a oferta das 

disciplinas necessárias para o funcionamento do Programa; 

VII propor a criação de comissões no Programa; 

VIII representar o Programa em todas as instâncias; 

IX exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa; 

X prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao curso, observando as 

normas de utilização definidas pelo Colegiado. 

Art. 12º Compete ao Coordenador Adjunto assessorar as atividades administrativas do Coordenador. 

 

Seção IV – Da Secretaria 

Art. 13º O Programa terá uma secretaria com pelo menos um colaborador nomeado pelo Diretor 

Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Campo Mourão. 

Art. 14º Compete à Secretaria: 

I abrir inscrições e receber pedidos de inscrição dos interessados nas disciplinas ofertadas; 

II receber e emitir os boletins de notas das disciplinas; 

III organizar o cadastro e histórico escolar dos alunos, com base nos boletins de notas das 

disciplinas e outros documentos; 

IV computar os créditos no final de cada período, com base nos boletins de notas das 

disciplinas; 

V organizar e divulgar amplamente o horário das disciplinas antes do início de cada período; 

VI divulgar amplamente as notas ao final de cada período; 

VII informar aos docentes e alunos do Mestrado Profissional sobre as decisões do Colegiado; 
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VII providenciar a expedição de certificados, atestados e demais documentos; 

IX assistir o Coordenador na realização das atividades burocráticas do Colegiado; 

X assessorar na execução das demais atividades relacionadas ao funcionamento do 

Programa; 

XI assessorar no preenchimento do relatório anual de atividades (coleta CAPES); 

XII quando da matrícula em dissertação, verificar se o aluno possui os requisitos do artigo 18 

deste regimento. 

 

CAPÍTULO III – DO REGIME ACADÊMICO 

 

Seção I – Geral 

Art. 15° O regime do Mestrado Profissional é modular, devendo ao final de cada módulo o aluno 

renovar sua matrícula para o módulo seguinte. 

Seção II – Da Estrutura Curricular 

Art. 16º O currículo do Programa de Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas compreende os 

seguintes módulos: 

I disciplinas fundamentais, pertencentes ao núcleo obrigatório, inclusive a disciplina de 

seminário da linha de pesquisa; 

II disciplinas eletivas, pertencentes às áreas de concentração; 

III elaboração da Dissertação. 

Art. 17° Cada disciplina tem uma carga horária expressa em créditos e aprovada pelo Colegiado. 

§ único O crédito unitário corresponde a 15 (quinze) horas de atividades programadas de 

natureza teórica e/ou prática. 

Art. 18º Para a conclusão do Programa de Pós Graduação em Inovações Tecnológicas, o aluno 

deverá integralizar 13 (Treze) créditos em disciplinas obrigatórias, 12 (doze) créditos em disciplinas e 

atividades programadas eletivas e dois (2) créditos em seminários. 

Art. 19° A critério do Colegiado, disciplinas de Pós-Graduação, cursadas por aluno regular em outro 

curso de mesmo nível, ou cursadas como disciplina isolada em qualquer Programa de Pós-

Graduação, poderão ser reconhecidas até o limite de 50% do total de créditos exigidos para a 

integralização curricular do curso de mestrado, desde que cursadas, no máximo, até cinco anos antes 

da matrícula no Mestrado Profissional e compatíveis com o plano de estudo do pós-graduando. 

Art. 20° A matrícula em elaboração da Dissertação só será aprovada mediante conclusão dos 24 

(vinte e quatro) créditos das disciplinas fundamentais, eletivas e seminário com média B e aprovação 

do projeto de dissertação pelo Colegiado. 

Seção III – Do Processo Seletivo 

Art. 21º O processo seletivo, aberto a portadores de certificados ou diplomas de conclusão de ensino 

superior ou equivalente, destina-se a selecionar os candidatos dentro dos limites de vagas oferecidas. 

§ 1ºTodo o candidato a matrícula no Mestrado Profissional deve passar por um processo 

seletivo que consta de entrevistas, exame de histórico escolar, do currículo no formato Lattes 

do CNPq e outros critérios estabelecidos pelo Colegiado. 

§ 2º As inscrições e as regras para o processo seletivo serão divulgadas em edital publicado 

no sítio eletrônico do Mestrado Profissional. 

§ 3º O resultado final obtido é válido para a matrícula no período letivo no qual se realiza o 

processo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato convocado deixar de requerê-la ou, 

em o fazendo, não apresentar a documentação solicitada completa, dentro dos prazos 

fixados. 
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§ 4º Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderão ser feitas novas convocações 

ou realizar-se novo processo seletivo. 

Seção IV – Da Matrícula 

Art. 22º Terão direito à matrícula no Mestrado, os candidatos que forem aprovados no processo 

seletivo e convocados. 

Art. 23º No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

I. Entregar duas (02) fotografias 3x4 recentes; 

II. Tendo concluído o curso de graduação no ano letivo de 2016, entregar fotocópia 

autenticada do diploma de graduação plena ou certidão de conclusão do curso; 

III. Entregar cópia autenticada do Título de Eleitor e do comprovante de 

votação/justificativa da última eleição; 

IV. Entregar cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

V. Entregar Cópia autenticada do Certificado de Reservista, ou no caso de ser Militar, 

documento que comprove sua atividade; 

VI. Entregar cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

VII. Assinar a declaração de que está ciente sobre a Sistemática para o 

Acompanhamento do Trabalho de Dissertação de Mestrado do PPGIT. 

Art. 24º Ao efetuar a sua matrícula, o aluno concordará explicitamente com todos os dispositivos do 

presente Regimento. 

§ 1º A Coordenação do Programa tem a exclusiva prerrogativa, a qualquer tempo, de propor 

alterações no Regimento quanto à sua forma e conteúdo. 

§ 2º As alterações do Regimento, uma vez aprovadas no Colegiado, serão devidamente 

publicadas e disponibilizadas ao aluno. 

Seção V – Do Trancamento 

Art. 25º O aluno poderá solicitar ao Coordenador o trancamento de sua matrícula no Programa 

apenas uma vez, por motivo devidamente comprovado, desde que o prazo total do trancamento não 

ultrapasse seis (6) meses, a partir do deferimento do Colegiado. 

§ 1º O trancamento da matrícula no Programa não suspende a contagem do tempo para fins 

do prazo máximo estabelecido para a conclusão do Curso. 

§ 2º O trancamento da matrícula no Programa poderá ser requerido somente após o 

cumprimento de no mínimo 50% dos créditos em disciplinas necessários para integralização 

do curso. 

Art. 26º O aluno poderá solicitar ao Coordenador o trancamento de sua matrícula em disciplina antes 

da concretização de mais de um terço (1/3) da execução da mesma. 

§ único O trancamento da matrícula em disciplina não implica necessariamente em 

reprovação na mesma. 

Seção VI – Do Desligamento 

Art. 27º O aluno será desligado do Mestrado, cancelando-se a matrícula, na hipótese da verificação 

da ocorrência de qualquer uma das seguintes situações: 

I não efetuar a rematrícula por dois módulos consecutivos; 

II obtiver média final inferior ao conceito B nas disciplinas cursadas; 

III for reprovado em mais de duas disciplinas ou duas vezes na mesma disciplina; 

IV não concluir a Dissertação nos prazos estabelecidos; 

V for reprovado na Defesa da Dissertação; 

VI não retornar ao curso no prazo regular de matrícula do módulo subsequente ao período de 

trancamento; 

VII deixar de cumprir atividade ou exigência legal, estatutária, ou regulamentar, nos prazos 

estabelecidos; 
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VIII verificado o uso de falsidade ideológica na apresentação de documentos e/ou 

informações pessoais e/ou acadêmica. 

Seção VII – Da Frequência e do Abono de Faltas 

Art. 28º É obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 

previstas para cada disciplina ou atividade programada. 

§ único Faltas poderão ser abonadas na forma da legislação vigente. 

Seção VIII – Do Aproveitamento e Prazos 

Art. 29º O aproveitamento em cada disciplina ou atividade será avaliado mediante provas, exames, 

trabalhos, apresentações e outras formas de expressar o desempenho e a aprendizagem conforme 

critério estabelecido pelo Professor e aprovado pelo Colegiado através do plano de ensino da 

disciplina. 

Art. 30º A avaliação do rendimento acadêmico será expressa pelos seguintes conceitos: 

 

Sistema de notas Nota equivalente 

 

 

A igual ou acima de 9,00 Excelente 

B entre 7,00 e 8,99 Bom 

C entre 6,00 e 6,99 Regular 

D Abaixo de 6,00 Insuficiente 

E  Desistente 

I  Incompleto 

 

Art. 31º Para que o aluno seja aprovado na disciplina será necessária frequência conforme artigo 28 

deste Regimento e que a avaliação final do rendimento acadêmico seja igual ou superior ao conceito 

C. 

§ único O nível I (Incompleto) será atribuído, a critério do Professor, ao aluno que, não 

concluindo integralmente seus trabalhos acadêmicos, se comprometa a completá-los em 

prazo nunca superior a 30 dias após o término do período letivo. O nível I, então, poderá ser 

transformado em nível A, B, C ou D, quando as tarefas pendentes forem cumpridas. Caso o 

trabalho não seja concluído dentro desse prazo, a indicação I será transformada 

automaticamente em conceito D. 

Art. 32º O aluno que obtiver conceito D em alguma disciplina ou seminário poderá repeti-la 

oportunamente, quando a mesma for ofertada, substituindo a nota anterior. 

§ único No caso das disciplinas obrigatórias, incluindo o seminário, em caso de obtenção de 

conceito D, o aluno deverá repeti-la oportunamente, quando a mesma for ofertada, 

substituindo a nota anterior. 

Art. 33º O aluno pode repetir no máximo uma vez cada disciplina ou seminário em que tenha obtido 

conceito D. 

Art. 34º O aproveitamento global do estudante nas disciplinas cursadas será determinado pelo seu 

Coeficiente de Rendimento (CR), calculado pela fórmula.  

   
∑     
∑  

 

onde    é o valor numérico correspondente ao conceito obtido em cada disciplina (A corresponde a 

10, B corresponde a 8, C corresponde a 7, D corresponde a 4) e    é o numero de créditos 

associados a disciplina. 

Art. 35º A permanência do aluno no Programa deve ser por, no mínimo, 12 (doze) meses e, no 

máximo, 24 (vinte e quatro) meses. 
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§ único O prazo para a conclusão do curso do mestrado e obtenção do grau de Mestre em 

Inovações Tecnológicas poderá ser prorrogado por, no máximo, seis (6) meses, mediante a 

aprovação na qualificação da dissertação até o 24º mês de execução do Programa. O pedido 

de extensão de prazo deverá ser elaborado pelo aluno e seu professor orientador expondo o 

que foi feito e o que falta fazer do projeto de dissertação, bem como seu planejamento e 

cronograma para cumprir as atividades faltantes para a sua conclusão. A não aprovação do 

pedido de extensão de prazo pelo Colegiado implicará no desligamento do aluno do 

Programa. 

Seção IX – Das Disciplinas Isoladas e Alunos Ouvintes 

Art. 36º O Programa oferece a possibilidade de cursar disciplinas isoladas, exclusivamente para 

alunos externos que já obtiveram diploma de nível superior ou equivalente. 

§ 1º A matrícula de alunos em disciplinas isoladas fica condicionada à existência de vagas na 

turma. 

§ 2º O aluno matriculado em disciplinas isoladas fica sujeito às mesmas regras de frequência 

e avaliação que os alunos regulares. 

§ 3º Será concedido um certificado de participação ao aluno que for considerado aprovado 

na(s) disciplina(s) isolada(s). 

 

Art. 37º A critério da Coordenação do Programa, alunos ouvintes poderão ser aceitos para cursar 

disciplinas do Programa, não caracterizando, com isso, qualquer vínculo regular com o Programa de 

Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas. 

§ 1º O aluno ouvinte é aquele que, portador de diploma de ensino superior, venha fazer um 

período de estudos, não tendo em vista a obtenção de grau nesta instituição. 

§ 2º A autorização para matrícula de alunos ouvintes em disciplinas do curso ficará 

condicionado à existência de vaga na turma, após o processo de matrícula dos alunos 

regulares, e estará sujeita a parecer da coordenação e professor do curso. 

§ 3º Não será concedido nenhum tipo de certificado de participação ao aluno ouvinte. 

Seção X – Da Equivalência e Convalidação de Disciplinas 

Art. 38º O aluno poderá solicitar equivalência e convalidação de até 50% dos créditos em disciplinas 

de outros programas, já recomendados pela CAPES e correlacionados ao Mestrado, ou disciplinas 

cursadas como isoladas no presente Programa, desde que concluidas até sessenta meses 

anteriores. 

§ 1º A concessão de equivalência de disciplinas e transferências de créditos estará sujeita ao 

deferimento da Coordenação e aprovação do Colegiado. 

§ 2º As disciplinas sem equivalência, mas de conteúdo compatível com a área de 

concentração do Programa de pós-graduação e com a concordância do Orientador, poderão 

ter seus créditos admitidos pelo Colegiado (convalidação), sendo computadas como 

disciplinas de conteúdo variável (Tópicos Especiais) com carga horária equivalente. 

Seção XI – Do Estudo Dirigido 

Art. 39º A disciplina de Seminário será supervisionada pelo professor orientador e consistirá de 

estudo individual de tópicos específicos para auxiliar na realização do trabalho de pesquisa. O 

conteúdo preciso do estudo será definido em proposta de trabalho que deverá ser encaminhada pelo 

professor orientador à Coordenação do Programa. 

Art. 40º À disciplina de Seminário serão atribuídos 02 (dois) créditos, sendo que cada crédito 

corresponderá a 15 horas de estudos. Esta disciplina é considerada Eletiva. 

Art. 41º Somente poderão fazer matrícula em Seminário os alunos que tiveram seus Projetos de 

Dissertação aprovados. 

Art. 42º O aproveitamento na disciplina de Seminário será avaliado por uma banca formada pelo 

professor orientador e outro Professor do Programa ou participante externo com titulação mínima de 

Mestrado através de um seminário acompanhado de trabalho escrito. 
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Art. 43º A apresentação do seminário será feita em local, data e hora previamente estabelecidos pela 

Coordenação do Programa e divulgada para todos os alunos do Programa. 

§ 1º O aluno deverá apresentar um seminário de no máximo 30 minutos sobre o conteúdo do 

trabalho escrito. 

 

Seção XII – Da Suficiência em Língua Estrangeira 

Art. 44º Os alunos do curso de Pós-Graduação em Inovações Tecnólogicas devem demonstrar 

suficiência em inglês durante o período de sua permanência no Programa. 

§ 1º Os candidatos devem apresentar certificado de suficiência ou proficiência em inglês 

emitido por instituições aceitas pela CAPES. 

Seção XI – Do Projeto de Dissertação e Dissertação 

Art. 45º O projeto de dissertação deverá ser encaminhado ao Colegiado para aprovação após o 

término do primeiro módulo de disciplinas obrigatórias, que compreende os 10 (dez) primeiros 

créditos ofertados pelo Programa. 

§ único O formato do documento do projeto de dissertação será especificado pela 

Coordenação e incluirá a assinatura do Orientador e Co-orientador (quando pertinente). 

Art. 46° O candidato à obtenção do título de Mestre deverá prestar exame de qualificação em até 30 

dias antes da data prevista para a defesa da dissertação. O exame tem por finalidade avaliar se a 

dissertação é compatível com o título pretendido e se está em condição de ser defendida. 

§ 1° O exame será realizado após o candidato ter submetido à Coordenação o pedido de 

agendamento da qualificação acompanhado de três exemplares da versão preliminar de sua 

dissertação. 

§ 2° A comissão examinadora será composta de três docentes credenciados no Programa, 

designada pelo seu orientador e aprovado pelo Colegiado. 

Art. 47° Na dissertação o candidato deverá demonstrar domínio do tema escolhido, rigor 

metodológico e capacidade de pesquisa e sistematização. 

Art. 48° As dissertações devem ser redigidas em português com resumo e título, preferencialmente, 

também em inglês, para fins de divulgação. O formato do documento deverá seguir os padrões da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

Art. 49º Antes da defesa da Dissertação, o aluno deve: 

I ter concluído com aprovação as disciplinas, seminários e demais atividades previstas no 

Currículo do Programa, totalizando 27 (vinte e sete) créditos;  

II apresentar média final igual ou superior ao conceito B; 

III ter sido aprovado em exame de qualificação; 

IV ter sido aprovado em exame de qualificação de língua inglesa; 

V ter publicado ou submetido para publicação ao menos um trabalho incluindo o Corpo 

Docente em periódico ou conferência de abrangência aberta nacional ou internacional, com 

comitê técnico de programa e processo de arbitragem, ou ter pelo menos uma produção 

técnica incluindo o Corpo Docente, conforme estabelecido na Portaria Normativa Nº 17, de 28 

de dezembro de 2009, do Ministério da Educação. 

Art. 50º O texto escrito da Dissertação deve ser entregue aos membros da Banca Examinadora com 

no mínimo 15 (quinze) dias anteriores a data de defesa ou qualificação. 

Art. 51º A Banca Examinadora da Dissertação de Mestrado deve ser constituída por, no mínimo, três 

(3) membros titulares e um (1) membro suplente designado pelo Coordenador do Programa. 

§ 1° O Professor Orientador da Dissertação deve, obrigatoriamente, integrar e presidir a 

Banca Examinadora. 
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§ 2° Pelo menos um dos membros titulares da Banca Examinadora deve pertencer a uma 

instituição externa a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

§ 3° Exige-se que todos os membros da composição mínima da Banca Examinadora (três 

membros titulares) possuam o título de Doutor. 

§ 4° Pelo menos um dos membros titulares da Banca Examinadora deve pertencer ao quadro 

de docentes do Programa de Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas e não ter 

vinculação de co-orientação com o trabalho. 

§ 5° O co-orientador não participa da banca de defesa. 

Art. 52º A apresentação e avaliação da Dissertação de Mestrado para defesa e qualificação são ato 

público formal e devem ter data, local e horário, previamente, divulgados. A sessão de defesa e 

qualificação acontecerá em três (3) etapas. 

I Sessão pública de apresentação de até 40 (quarenta) minutos do trabalho pelo aluno; 

II Sessão pública de arguição dos membros da banca sem tempo definido; 

III Sessão privada dos membros da banca para deliberação sobre a avaliação do trabalho. 

Art. 53º A Dissertação pode ser considerada APROVADA ou REPROVADA, segundo a avaliação 

dos membros da Banca Examinadora e lavrada em ata pela Secretaria Acadêmica. 

§ único A ata deverá ser assinada por todos os membros da banca examinadora. 

Art. 54º No caso de aprovação com solicitação de modificações, sugestões ou correções assinaladas 

pelos examinadores, a mesma deverá ser cumprida em um prazo não superior a 60 (sessenta) dias 

para a entrega final da dissertação. 

§ único O cumprimento das exigências deve ser atestado por parecer do Professor 

Orientador da Dissertação. 

 

 

CAPÍTULO III – DOS PROFESSORES 

 

Seção I – Do Corpo Docente 

Art. 55° O Corpo Docente do Programa será constituído de pesquisadores devidamente 

credenciados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas para a 

oferta de disciplinas e orientação de dissertações. 

§ único O Corpo Docente do Programa é constituído de três categorias: Professor 

Permanente, Professor Colaborador e Professor Visitante. 

Art. 56° Os membros do Corpo Docente do Programa terão, de acordo com sua categoria, as 

seguintes atribuições: 

I ministrar disciplinas relativas à respectiva área, bem como disciplinas de nivelamento e 

outras atividades didáticas de interesse do Programa; 

II orientar alunos regularmente matriculados no Programa em suas dissertações, quando 

oficialmente designados para tal; 

III participar de bancas examinadoras de defesas e qualificações de dissertações; 

IV participar de comissões, tais como o próprio Colegiado, de seleção e de outras de 

interesse do Programa, quando oficialmente designados para tal; 

V representar o Programa e participar de comissões ou comitês assessores externos, quando 

oficialmente designados para tal; 

VI prestar à Coordenação todas as informações necessárias à elaboração de relatórios, 

processos de credenciamento ou recredenciamento em geral e pareceres; 

VII outras atividades pertinentes ao Programa, prescritas pelo Colegiado. 
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Art. 57º Ao Professor Orientador compete: 

I orientar o aluno na elaboração do projeto de dissertação de mestrado; 

II propor ao Coordenador do Programa a composição das Bancas Examinadoras; 

III coordenar grupos de estudo formados por seus orientandos; 

IV estimular os orientandos a apresentar trabalhos científicos em congressos, seminários e 

outros eventos do gênero, além de publicá-los em periódicos científicos de circulação 

nacional ou internacional, inclusive o trabalho técnico exigido no artigo 49 inciso IV; 

V exercer, em comum acordo, outras funções que vierem a ser definidas pela Coordenação. 

Art. 58º O Professor Orientador será sempre um docente com grau de Doutor. 

§ 1º Para a indicação do Professor Orientador será levada em conta sua disponibilidade, seu 

interesse pelas linhas e projetos de pesquisa e sua produção acadêmica. 

§ 2º O Professor Orientador indicado deverá manifestar prévia e expressa concordância com 

a designação. 

§ 3º O Professor Orientador é um integrante do Corpo Docente do Programa, podendo ser 

indicado um co-orientador externo ou interno ao Programa de Pós-Graduação em Inovações 

Tecnológicas, quando justificado pelo Professor Orientador e aprovado pelo Colegiado. 

§ 4º Ao Aluno é facultado, solicitar a troca de Professor Orientador, desde que seja aprovado 

pelo Colegiado, mediante submissão de nova proposta de dissertação. 

Art. 59º Cada docente do Programa poderá orientar, simultaneamente, seis (6) alunos no máximo, 

excluídos dessa contagem os alunos com previsão de defesa nos próximos seis (6) meses. 

Art. 60° Poderá ser credenciado junto ao Programa, professor de outra instituição de ensino superior, 

instituto de pesquisa ou empresa, bem como pesquisador especialmente convidado pela sua 

experiência científica. 

§ único O número total de docentes externos à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

credenciados no Programa, não poderá ultrapassar um terço (1/3) do total de seu Corpo 

Docente. 

Seção II – Do Credenciamento e Descredenciamento dos Professores 

Art. 61º Solicitações de credenciamento e recredenciamento de Professores do Programa de Pós-

Graduação em Inovações Tecnológicas serão apreciadas pelo Colegiado do Programa, por 

solicitação individual do candidato ou por indicação das áreas de concentração ou linhas de pesquisa. 

§ único A solicitação deverá ser encaminhada ao Colegiado, acompanhada do currículo do 

solicitante gerado através da Plataforma Lattes do CNPq e da indicação da(s) área(s) de 

concentração do Mestrado Profissional na(s) qual(is) o docente desenvolverá seus projetos. 

Art. 62º A existência do Currículo Lattes e do registro atualizado do pesquisador em grupo de 

pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, bem como o compromisso do docente em 

prestar informações para o preenchimento do relatório anual Coleta da CAPES, são pré-requisitos 

para o ingresso e para a permanência no Programa de Pós-Graduação como docente credenciado. 

Art. 63º Os critérios para credenciamento como Professor Colaborador são: 

I possuir titulação mínima de mestrado; 

II ter no mínimo um artigo publicado (ou aceito) em periódicos classificados como produção 

relevante no CA Interdisciplinar III ou indexados em revista com fator de impacto ≥ 0,3 nos 

últimos cinco anos; 

III ter projeto de pesquisa cadastrado no Currículo Lattes; 

IV haver disponibilidade de vagas de professor colaborador de acordo com o percentual 

recomendado pelo CA Interdisciplinar III para o Programa ser avaliado como muito bom em 

relação à adequação do Corpo Docente à proposta do Programa; 

Art. 64º Os critérios para recredenciamento de Professores Colaboradores, calculados a cada ano e 

considerando sempre os três últimos anos são: 
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I ter titulado pelo menos um estudante como co-orientador; 

II ter pelo menos um trabalho incluindo o corpo discente em conferência de abrangência 

aberta nacional ou internacional, com comitê técnico de programa e processo de arbitragem, 

ou ter pelo menos uma produção técnica incluindo o corpo discente, conforme estabelecido 

na Portaria Normativa Nº 17, de 28 de dezembro de 2009, do Ministério da Educação; 

III ter participado de pelo menos uma disciplina do Programa. 

Art. 65º O Professor Colaborador que não atender aos critérios do artigo 64 será descredenciado do 

Programa. 

Art. 66º Os critérios para credenciamento como Professor Permanente são: 

I possuir titulação mínima de doutorado; 

II ter no mínimo dois artigos publicados (ou aceitos) em periódicos classificados como 

produção relevante no CA Interdisciplinar ou indexados em revista com fator de impacto ≥ 

0,3, ou produção técnica incluindo o corpo discente, conforme estabelecido na Portaria 

Normativa Nº 17, de 28 de dezembro de 2009, do Ministério da Educação, nos últimos cinco 

anos; 

III ter projeto de pesquisa cadastrado no Currículo Lattes; 

IV haver disponibilidade de vagas de professor permanente de acordo com o percentual 

recomendado pelo CA Interdisciplinar para o Programa ser avaliado como muito bom em 

relação à adequação do Corpo Docente à proposta do Programa. 

Art. 67º Os critérios para recredenciamento de Professores Permanentes, calculados a cada ano e 

considerando sempre os três últimos anos são: 

I ter titulado pelo menos um estudante como orientador principal; 

II ter pelo menos um trabalho incluindo o corpo discente em conferência de abrangência 

aberta nacional ou internacional, com comitê técnico de programa e processo de arbitragem, 

ou ter pelo menos uma produção técnica incluindo o corpo discente, conforme estabelecido 

na Portaria Normativa Nº 17, de 28 de dezembro de 2009, do Ministério da Educação; 

III ter publicado (aceito) pelo menos um trabalho em periódico classificado como produção 

relevante no CA Interdisciplinar ou pedido de patente; 

IV ter participado de pelo menos uma disciplina do Programa. 

Art. 68º O Professor Permanente que não atender aos critérios do artigo 67 poderá ser recredenciado 

como Professor Colaborador do Programa se houver vaga e atender aos critérios do artigo 63. Caso 

contrário, será descredenciado do Programa. 

 

CAPÍTULO IV – DA TITULAÇÃO E DIPLOMA 

 

Art. 69º O título conferido pelo Programa de Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas é o de 

Mestre em Inovações Tecnológicas. 

§ único O diploma de Mestre é expedido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

após o cumprimento das formalidades necessárias à conclusão do Curso, estabelecidas pela 

Coordenação, bem como dos dispostos neste Regimento. 

 

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 70° O Colegiado do Programa deverá indicar Normas e Regulamentos para estabelecer critérios 
gerais e específicos sobre assuntos não contemplados neste Regimento Interno. 

Art. 71º Os casos omissos a este Regimento serão decididos pela Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas em conjunto com o Colegiado. 
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Art. 72º Este Regulamento entrará em vigor após a aprovação pelo Conselho de Pesquisa e Pós-

Graduação (COPPG). 

 


