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Resolução nº 16/20 - PPGTAL 

 

Estabelece os procedimentos para defesa do 

trabalho de pesquisa em sessão de acesso 

restrito. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTAL) do 

Mestrado Profissional dos Câmpus de Londrina e Francisco Beltrão, no uso de 

suas atribuições, com base no Regulamento da Pós-Graduação Stricto sensu da 

UTFPR (Res. 07/2016-COPPG), e considerando a necessidade de regulamentar a 

defesa de trabalho de pesquisa em sessão de acesso restrito, conforme Art. 57, 

parágrafo 6º do Regulamento Interno do PPGTAL (Res. 046/2018-PPGTAL), 

 

Resolve: 

 

Art. 1º – A solicitação de acesso restrito para defesa de trabalho de pesquisa deve 

ser encaminhada ao Colegiado do PPGTAL pelo orientador e pelo aluno que irá 

defender o trabalho, em até 30 dias antes da defesa do trabalho de pesquisa. 

 

Art. 2º - A solicitação deve vir acompanhada da comprovação da necessidade da 

restrição para defesa de trabalho de pesquisa.  

§1º. Caso a restrição ocorra em função da propriedade intelectual dos dados, 

a comprovação deve possuir anuência do(s) proprietário(s); 

§2º. Caso a restrição ocorra em função de orientações delineadas por 

Comitês de Ética e Pesquisa, a comprovação deve vir acompanhada das 

referidas orientações. 

 

Art. 3º - A solicitação deve informar os nomes dos membros titulares e suplentes da 

banca de defesa, bem como a data, horário e local da sessão de defesa. 
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Art 4º - Cabe ao colegiado do PPGTAL apreciar a solicitação de acesso restrito para 

defesa de trabalho de pesquisa. 

 

Art 5º - Os membros da banca examinadora deverão assinar o termo de sigilo antes 

do início da sessão de defesa de trabalho de pesquisa.  

 

Art. 6º – Os casos omissos a esta Resolução serão dirimidos pelo Colegiado do 

Programa. 

 

Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

    Londrina, 27 de maio de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Rodrigo Coelho 

Coordenador PPGTAL – UTFPR 

 

 

 

* A versão impressa e assinada encontra-se na coordenação do programa. 

 

 


