
1 
 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos (PGSISCO) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

Manual do Aluno (2017) 

Nível – Mestrado e Doutorado 

 

Estas normas seguem as disposições do Colegiado da Pós-graduação em Sistemas Costeiros e 

Oceânicos e da Resolução 65/09 - CEPE, de 30 de outubro de 2009, que estabelece normas 

gerais únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal do Paraná. 

 

1. DISCIPLINAS 

 

I. As informações sobre as disciplinas oferecidas pela PGSISCO, a carga horária e o número de 

créditos são apresentados na “Grade de Disciplinas da PGSISCO”, disponível em: 

http://www.cem.ufpr.br/?page_id=1703. 

II. O aproveitamento em cada disciplina poderá ser avaliado através de provas, exames, 

trabalhos, relatórios e projetos, bem como pela participação e interesse demonstrado pelo aluno, 

expresso em conceitos: 

A = excelente = 9,0 a 10,0, com direito a crédito; 

B = bom = 8,0 a 8,9, com direito a crédito; 

C = regular = 7,0 a 7,9, com direito a crédito; 

D = insuficiente = zero a 6,9, sem direito a crédito. 

a) O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da 

conclusão da mesma, para comunicar via SIGA os conceitos obtidos pelos alunos.  

b) Todos os conceitos obtidos pelo aluno constarão no histórico escolar. 

c) O aluno poderá solicitar revisão da avaliação no prazo de 10 (dez) dias corridos após a 

publicação dos resultados. 

d) A frequência mínima para aprovação nas disciplinas é de 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária. Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno estará reprovado e receberá 

conceito D na disciplina. 

e) O aluno que obtiver 02 (dois) conceitos “D” em seu histórico escolar será automaticamente 

desligado do programa. 

III. As disciplinas A METODOLOGIA CIENTÍFICA NA PRÁTICA, ESTUDOS DIRIGIDOS e 

ECOLOGIA NUMÉRICA devem ser obrigatoriamente cursadas por todos os discentes, na 

primeira oportunidade em que for oferecida a contar da data de ingresso. 

IV. Para integralização do currículo de: 

a) Mestrado, o aluno deverá obter, no mínimo, 30 (trinta) créditos em disciplinas (discriminados 

abaixo) e mais 02 (dois) créditos pela Dissertação, assim distribuídos: 

I – 22 (vinte e dois) créditos relativos às Disciplinas Obrigatórias e Eletivas; 

II – 04 (quatro) créditos relativos às Disciplinas Optativas; 

http://www.cem.ufpr.br/?page_id=1703
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III – 02 (dois) créditos relativos à Pratica de Docência em Sistemas Costeiros e 

Oceânicos; 

IV – 02 (dois) créditos relativos à Seminários. 

b) Doutorado, o aluno deverá obter, no mínimo, 42 (quarenta e dois) créditos em disciplinas 

(discriminados abaixo) e mais 02 (dois) créditos pela Tese, assim distribuídos: 

I – 22 (vinte e dois) créditos relativos às Disciplinas Obrigatórias e Eletivas; 

II – 12 (doze) créditos relativos às Disciplinas Optativas; 

III – 04 (quatro) créditos relativos à Pratica de Docência em Sistemas Costeiros e 

Oceânicos 

IV – 04 (quatro) créditos relativos à Seminários 

Paragrafo único – o aluno que obtiver reprovação do projeto ou relatório de atividades em 

Semanas Acadêmicas (Seminários), após segunda apresentação para avaliação, será 

automaticamente desligado da PGSISCO. 

V. Até 50% dos créditos totais exigidos para titulação podem ser realizados fora da PGSISCO. 

Para cursar disciplinas fora do âmbito da PGSISCO não é necessário fazer consulta prévia ao 

colegiado, mas deve haver ciência e prévia aprovação do orientador. Para equivalência dos 

créditos é necessário submeter ao colegiado o comprovante de aproveitamento da disciplina, do 

qual deve constar carga horária, ementa, nome do professor responsável, nota ou conceito obtido 

e a carta de anuência do orientador.  

VI. Os créditos obtidos em Programas de Mestrado de áreas correlatas poderão ser utilizados 

no o Doutorado a critério do colegiado, substituindo as disciplinas obrigatórias e/ou optativas, 

desde que não tenham sido creditados no outro curso. Para serem consideradas equivalentes, 

as disciplinas devem ter sido cursadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da solicitação de 

equivalência na PGSISCO.  

 

2. TRANCAMENTO DE MATRÍCULAS / AFASTAMENTOS 

 

I. Se o aluno, em qualquer etapa de desenvolvimento de seu curso, estiver impedido de 

prosseguir seus estudos em caso excepcional (por motivo de doença), deverá imediatamente 

comunicar oficialmente o fato à coordenação do curso, que repassará orientações para o 

trancamento de matrícula. Este corresponde à plena cessação das atividades escolares, 

incluindo o pagamento de bolsas e demais auxílios, e não poderá ultrapassar o prazo regimental 

de 6 (seis) meses.  

II. Para fundamentar o trancamento por razões de doença, é imprescindível a apresentação de 

laudo médico emitido por profissionais vinculados ao serviço médico da UFPR (Casa 3). Esta 

solicitação deverá ser requerida junto à coordenação até no máximo 20 (vinte) dias, após o 

diagnóstico. 

III. O afastamento para gestantes pode ser de até 4 (quatro) meses, com manutenção da bolsa. 

Neste caso, o afastamento temporário deverá ser formalmente comunicado à CAPES, 

acompanhado da confirmação pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), 
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coordenação do curso ou orientador, conforme o caso, especificando as datas de início e término 

do efetivo, além de documentos comprobatórios da gestação e nascimento. Observado o limite 

de 4 (quatro) meses, não serão suspensos os pagamentos dos benefícios da bolsa durante o 

afastamento. 

IV. O aluno poderá requerer até 2 (dois) trancamentos de matrícula, de até 3 (três) meses cada, 

com a concordância do orientador e aprovação do colegiado à vista de motivo justo devidamente 

comprovado. 

Parágrafo único - O aluno só terá direito a requerer o trancamento de matrícula após ter 

concluído, com aprovação, 40% (quarenta por cento) dos créditos em disciplinas necessários 

para a integralização do curso. 

VI. Em hipótese alguma, o trancamento terá por objetivo a prorrogação do prazo de conclusão 

do curso. 

VII. O aluno que solicitar o trancamento terá a bolsa suspensa durante o período em que estiver 

afastado das atividades do curso. Ao retornar, poderá reaver a bolsa de estudos, desde que haja 

disponibilidade dentro do programa, se enquadrando na lista de prioridades definida pela 

Comissão de Bolsas. 

IX. Comissão de bolsas 

a) A Comissão de bolsas implementará bolsas de Mestrado e Doutorado disponíveis ao 

programa conforme demanda e apenas dentro do período regulamentar de duração do curso. 

b) Visando conciliar as exigências da Portaria 076/2010 (que exige dedicação integral dos 

bolsistas da CAPES e CNPq às atividades do programa de pós-graduação) e da Portaria 

conjunta 01/2010 (que possibilita aos bolsistas o exercício de atividades remuneradas, 

especialmente nos casos de docência), a Comissão de Bolsas da PGSISCO estabelece a 

seguinte rotina interna: 

(i) bolsistas que exerçam ou pretendam exercer qualquer atividade remunerada, em paralelo ao 

curso de pós-graduação, deverão obrigatoriamente encaminhar uma solicitação formal a seus 

orientadores, por via escrita. A solicitação deverá trazer informações detalhadas sobre a 

natureza da atividade remunerada, o grau de envolvimento do bolsista em termos de carga 

horária e o grau de aderência ou compatibilidade do trabalho com as atividades acadêmicas a 

serem desenvolvidas na pós-graduação; 

(ii) se tiver a aprovação do orientador, a solicitação será formalmente encaminhada para a 

Coordenação do curso, pelo bolsista ou pelo próprio orientador; 

(iii) o Colegiado avalia a solicitação em segunda instância. Não havendo dúvidas sobre a correta 

interpretação e aplicação das portarias 076/2010 e 01/2010, a Coordenação ratifica o aceite da 

acumulação de atividades; 

d) havendo dúvidas em relação à correta interpretação e aplicação das portarias, a Coordenação 

do curso indicará um relator, entre os membros docentes do curso, para reavaliar a pertinência 

da solicitação, em segunda instância. O relato será apreciado pela própria Coordenação, em 

terceira instância, que se manifestará pelo aceite ou recusa da acumulação de atividades. 
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c) Nos termos da Portaria conjunta 01/2010, o desrespeito às condições estabelecidas pelas 

agências financiadoras implicará a devolução dos valores recebidos a título de bolsa, com as 

devidas correções monetárias; 

d) O acúmulo de atividades acadêmicas e atividades profissionais remuneradas não eximirá o 

bolsista do cumprimento de todas as normas regimentais do curso, incluindo os prazos 

estabelecidos para defesa de teses ou dissertações. 

 

3. PRAZOS 

 

I. A duração do curso de: 

a) Mestrado é de no máximo 24 (vinte e quatro) meses, incluídas a elaboração e defesa da 

dissertação. 

b) Doutorado é de no máximo 48 (quarenta e oito) meses, incluídas a elaboração e defesa da 

tese, salvo nos casos de Doutorado Direto ou passagem de Mestrado para Doutorado Direto. O 

prazo de conclusão, no caso dos alunos que ingressaram através do Doutorado Direto, não 

deverá exceder 60 (sessenta) meses, incluídas a elaboração e defesa da tese. 

II. Pedidos de prorrogação de prazo, em caráter estritamente excepcional, devidamente 

justificado e comprovado e com toda a documentação pertinente, incluindo a ciência e aprovação 

do orientador, só serão apreciados pelo colegiado até 3 (três) meses, para o Mestrado, e 5 (cinco) 

meses, para o Doutorado, antes do prazo máximo estipulado para a defesa da dissertação ou 

tese, salvo em casos de problemas de saúde, devidamente diagnosticados e ocorridos após este 

período. Pedidos feitos após estas datas serão indeferidos e não serão passados por reunião de 

Colegiado. 

Parágrafo único - Em caso de parturientes, com gestação concluída durante o período do curso, 

fica estabelecido o prazo de prorrogação de 4 (quatro) meses, como estabelecido pelas agências 

de fomento. 

IV. Aos alunos que eventualmente tiverem pedidos de prorrogação atendidos pelo Colegiado da 

PGSISCO, não será permitido o desligamento voluntário após o término do período de 

prorrogação. 

V. Os alunos deverão atualizar o currículo Lattes 15 (quinze) dias após a participação em 

qualquer evento para o qual tenham recebido auxílio da PGSISCO ou, em caráter obrigatório, 

até o dia 31 de janeiro de cada ano, sendo que a data da última atualização não deve ser inferior 

a 01 de janeiro. 

VI. O descumprimento de qualquer atividade ou exigência dos prazos definidos pelo Colegiado 

da PGSISCO implicará no desligamento do discente, por ato do Colegiado. 

 

4. ORIENTAÇÃO 

 

I. O orientador é o principal responsável pela viabilização técnica e logística do projeto do aluno. 
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II. A coorientação e a formação de comitês de orientação são incentivadas em casos de 

comprovada contribuição técnica, científica e logística para os resultados finais da dissertação 

ou da tese. Neste caso, deve haver um pedido formal ao colegiado encaminhado pelo orientador 

principal, acompanhado do Currículo Lattes ou Curriculum Vitae do(s) coorientador(es) e da 

devida justificativa. 

III. A admissão de coorientador pelo colegiado da PGSISCO não implica credenciamento para 

fins de orientação regular, ou seja, não dá direito a vagas nos editais de seleção. 

IV. O aluno poderá solicitar a substituição do orientador nos casos em que os deveres atribuídos 

aos orientadores não estiverem sendo atendidos, cabendo ao colegiado do curso avaliar a 

solicitação e deliberar a respeito do assunto. 

V. O orientador poderá recomendar ao Colegiado o desligamento do aluno, mediante a 

apresentação de justificativas cabíveis. 

 

5. PASSAGEM DE MESTRADO PARA DOUTORADO DIRETO 

 

I. A passagem do aluno do nível de Mestrado para Doutorado Direto é permitida até o 17º (décimo 

sétimo) mês de matrícula e desde que sejam atendidas as seguintes condições: 

i) Apresentação de justificativa circunstanciada sobre as razões da solicitação de passagem de 

nível juntamente com projeto de pesquisa nos moldes estabelecidos no edital anual do processo 

seletivo do Doutorado em Sistemas Costeiros e Oceânicos. 

ii) Aprovação em pelo menos 80% (oitenta por cento) dos créditos necessários para a obtenção 

do título de Mestre em Sistemas Costeiros e Oceânicos; 

iii) Comprovação de 01 (uma) publicação (artigo científico em revista indexada Qualis CAPES 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis) como autor principal ou 2º (segundo) autor. Serão 

considerados artigos publicados em forma impressa, publicados online (in press) ou aceitos, 

mediante carta de aceite emitida pelo editor do periódico. Artigos submetidos não serão aceitos. 

II. A avaliação da capacidade do aluno em passar para o nível de Doutorado será realizada em 

02 (duas) etapas, nos mesmos moldes estabelecidos no edital anual do processo seletivo do 

Doutorado. 

III. Os alunos aprovados para a passagem de nível deverão apresentar o relatório de atividades 

no 18º (décimo oitavo) mês de matrícula, durante a Semana Acadêmica, como parte da disciplina 

SCO724 – SEMINÁRIO II. 

IV. O prazo de conclusão do Doutorado para os alunos que mudaram de nível não deverá 

exceder 60 (sessenta) meses, contados a partir da matrícula no Mestrado. 

 

6.EXAME DE QUALIFICAÇÃO (PARA DOUTORADO) 

 

I. O exame de qualificação é a fase final de avaliação da capacidade intelectual do candidato ao 

título de doutor, levando em consideração: o domínio de conhecimento para os temas gerais 

relativos à tese de doutorado do candidato; o potencial de inovação e contribuição científica da 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis
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tese; e a qualidade e estágio de finalização da versão final da tese. O exame de qualificação 

deverá ser realizado a partir do 30º (trigésimo) mês da matrícula e até 6 (seis) meses antes da 

data prevista para a defesa. 

II. Para solicitar a marcação do exame de qualificação, o aluno deverá comprovar a submissão 

de 01 (um) trabalho científico para publicação em revista indexada Qualis CAPES 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis) diretamente relacionado à Tese de Doutorado. Deverá 

ainda ter concluído com aproveitamento todos os créditos das disciplinas obrigatórias (do 

programa) e eletivas (da linha de pesquisa) e das práticas de docência, e, no mínimo, 16 créditos 

referentes às disciplinas optativas e seminários, totalizando 80% (oitenta por cento) dos créditos 

totais necessários para titulação. 

III. Para o exame de qualificação, o aluno e seu orientador se responsabilizam por entregar, na 

secretaria da PGSISCO e aos membros da banca examinadora, um documento escrito 

correspondente a uma pré-tese (relatório expandido), na forma de um ou mais artigos científicos 

com antecedência mínima de 30 dias da data de apresentação e arguição. Os documentos 

devem obrigatoriamente seguir os seguintes padrões de formatação: Fonte Times New Roman; 

Tamanho 12; espaçamento 1,5 entre linhas; margens: 2,5 cm; tamanho do papel: A4; e os textos 

dos artigos devem seguir a formatação indicada pela revista alvo. 

IV. A sessão pública do exame de qualificação consistirá na apresentação oral do trabalho pelo 

aluno, com duração entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) minutos, seguida da arguição pela banca 

examinadora por até 30 (trinta) minutos por examinador. 

V. A banca examinadora do exame de qualificação será composta por, no mínimo, 3 integrantes: 

2 (dois) examinadores e o orientador; todos com titulação mínima de Doutor.  

a) O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca examinadora, podendo ser 

substituído nesta posição pelo coorientador ou por membro indicado pelo colegiado. 

b) Em caso de ausência do titular, uma nova data poderá ser agendada desde que não ultrapasse 

o prazo regimental. 

VI. O candidato reprovado no exame poderá realizar o exame novamente apenas uma vez, após 

o prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 60 (sessenta) dias. 

VII. Nas seguintes condições o candidato ao doutorado será considerado desligado da 

PGSISCO, quando: 

(i) Não realizar o exame de qualificação até 6 (seis) meses da data da defesa da tese;  

(ii) Tiver seu documento de qualificação reprovado novamente após análise da versão corrigida; 

(iii) Em caso de reprovação, a comissão examinadora deverá elaborar parecer detalhado sobre 

a avaliação do candidato, para apreciação do colegiado do curso 

 

7. DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 

 

I. Após a aprovação do 1º (primeiro) relatório de atividades, o doutorando poderá solicitar bolsa 

de Doutorado Sanduíche às agências de fomento, com a devida anuência do orientador e da 

coordenação da PGSISCO, desde que atenda os pré-requisitos: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis
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(i) Não ultrapassar período total do Doutorado, de acordo com o prazo regulamentar do curso 

para defesa da tese, devendo o tempo de permanência no exterior ser previsto de modo a 

restarem, no mínimo, 6 (seis) meses no Brasil a tempo de realizar o exame de qualificação 

(quando for o caso), a conclusão de créditos restantes (quando for o caso), a redação final e a 

defesa da tese; 

(ii) Ter completado no mínimo 80% (oitenta por cento) dos créditos necessários para titulação 

até a data de início do estágio sanduíche; 

(iii) É desejável que o candidato tenha obtido aprovação no projeto de tese e/ou exame de 

qualificação. 

II. O estágio de doutorado no exterior poderá se estender pelo período de 3 (três) a 12 (doze) 

meses, período este incluído no prazo total de conclusão de curso. 

III. Outras diretrizes devem ser verificadas diretamente dos sites das agências de fomento. 

 

8. COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA E DEFESA 

 

I. Concluída a dissertação (Mestrado) ou tese (Doutorado), e com ciência e autorização do 

professor orientador e coorientador (quando for o caso), o aluno deverá requerer a defesa pública 

do trabalho de conclusão à coordenação. 

II. Salvo sob casos de prorrogação por motivos médicos ou licença maternidade, a defesa deverá 

ocorrer até o último dia útil do: 

a) 24º (vigésimo quarto) mês de matrícula no caso do Mestrado; 

b) 48º (quadragésimo oitavo) mês de matrícula no caso do Doutorado; 

c) 60º (sexagésimo) mês no caso de Doutorado Direto ou passagem de Mestrado para Doutorado 

Direto. 

III. O orientador e o aluno deverão sugerir ao colegiado, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias da data prevista para a defesa, os nomes dos integrantes da banca examinadora 

(nome, afiliação, justificativa e contato). O número de sugestões de banca deverá ser de: 

a) Mestrado: 3 externos à PGSISCO e 3 internos da PGSISCO; 

b) Doutorado: 4 externos à PGSISCO e 4 internos da PGSISCO. 

IV. É atribuição do colegiado a definição da banca examinadora, podendo aceitar ou não as 

sugestões encaminhadas pelo orientador e aluno. 

V. A banca examinadora da defesa de: 

a) Mestrado: será composta por, no mínimo, 3 integrantes – 2 (dois) examinadores e o orientador; 

todos com titulação mínima de Doutor. Pelo menos 1 (um) dos integrantes da banca examinadora 

deverá ser externo à PGSISCO. 

b) Doutorado: será composta por, no mínimo, 5 integrantes – 4 (quatro) examinadores e o 

orientador; todos com titulação mínima de Doutor. Pelo menos 2 (dois) dos integrantes da banca 

examinadora deverão ser externos à PGSISCO. 

c) O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca examinadora, podendo ser 

substituído nesta posição pelo coorientador ou por membro indicado pelo colegiado. 
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d) Poderá haver mais de um membro do comitê de orientação na banca examinadora, porém 

apenas um membro (orientador, co-orientador ou membro indicado pelo colegiado) terá direito à 

avaliação. 

VI. Após a definição da banca de avaliação pelo colegiado, o aluno deverá contatar os 

avaliadores para definição da data de defesa da dissertação/tese. Somente APÓS a confirmação 

dos participantes da banca no dia e horário combinado, os alunos deverão encaminhar o 

formulário “Agendamento Defesa” à secretaria do curso, até 45 (quarenta e cinco) dias antes da 

data de defesa. O atraso no envio deste documento inviabiliza a aquisição de passagens, 

solicitações de diárias e agendamento de transporte pela secretária do curso, passando a ser 

responsabilidade do aluno e do orientador. 

VII. A defesa poderá ser realizada à distância, por meio de web-conferência ou vídeoconferência 

por parte de um examinador externo, no caso do mestrado, e de até 2 (dois) examinadores 

externos, no caso do doutorado, sendo responsabilidade exclusiva do aluno e seu orientador 

viabilizar a defesa à distância 

a) Não serão aceitos pareceres apenas por escrito. Todos os membros da banca deverão  arguir 

o aluno (presencialmente ou por videoconferência). 

b) Em caso de ausência do titular, o suplente deverá ser prontamente convocado. Apenas no 

caso de impossibilidade da presença de todos os suplentes definidos pelo colegiado, outros 

poderão seram excepcionamente convocados, desde que haja a anuência do colegiado. Apenas 

por necessidade específica da coordenação do curso, uma nova data poderá ser agendada. 

VIII. A entrega das versões da dissertação ou da tese aos membros da banca, inclusive aos 

suplentes, para leitura em tempo hábil é de responsabilidade do orientador e do aluno. As 

versões digital e impressa devem ser entregues com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 

data de defesa, a não ser quando a banca aceite prazos mais curtos. 

IX. A elaboração da dissertação ou da tese no formato de artigos é obrigatória para todos os 

alunos da PGSISCO (ver “Roteiro para elaboração de tese em forma de artigo científico”). 

X. A sessão pública de defesa da dissertação ou da tese consistirá na apresentação oral do 

trabalho pelo aluno, com duração entre 40 (quarenta) e 50 (cinqüenta) minutos, seguida da 

arguição pela banca examinadora por até 60 (sessenta) minutos por examinador. 

XI. A participação do orientador (coorientador ou membro indicado pelo colegiado, nos casos de 

ausência do orientador) na deliberação quanto à aprovação ou não do candidato é facultativa. 

XII. Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese considerando o conteúdo, a forma, a 

redação e a defesa do trabalho, decidindo pela aprovação ou não aprovação do documento final 

do aluno.  

a) Os examinadores poderão recomendar ou determinar modificações. As determinações devem 

ser obrigatoriamente incorporadas à versão final.  

b) O orientador é o responsável pela verificação da incorporação das correções determinadas 

pela Banca Examinadora na versão final da dissertação ou da tese. 

c) A critério da banca examinadora, a versão corrigida da tese poderá ser reencaminhada aos 

examinadores para confirmação de que as mudanças consideradas obrigatórias foram 
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efetuadas. Neste caso, a assinatura do “termo de aprovação” por parte da banca examinadora 

ficará condicionada ao encaminhamento da versão corrigida. 

XIII. A ata da sessão pública da defesa de dissertação ou tese indicará apenas a condição de 

aprovado, sem menção a nota ou conceito. 

XIV. A contar da data de defesa, o aluno terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias (para 

Mestrado) e de 90 (noventa) dias (para Doutorado) para providenciar a versão final (nos formatos 

impresso e digital) da dissertação ou tese, obedecendo aos critérios de formatação exigidos pela 

UFPR, e comprovar a submissão (Mestrado) / aceite ou publicação (Doutorado) de um trabalho 

científico ou aceite em revista indexada Qualis CAPES (http://qualis.capes.gov.br/webqualis) 

diretamente relacionado à Dissertação de Mestrado ou à Tese de Doutorado (ver “Procedimentos 

necessários para solicitação do diploma”). 

XV. A aprovação na defesa é considerada uma das etapas para a conclusão do programa de 

Mestrado e de Doutorado, não garantindo por si só a obtenção do diploma. Em caso de 

aprovação, o aluno receberá uma declaração de defesa da Dissertação ou da Tese datada, da 

qual constará a obrigatoriedade de apresentação da versão final, comprovante de publicação ou 

aceite de artigo e outros documentos necessários para a emissão do diploma. 

a) O cumprimento destes prazos é de responsabilidade compartilhada entre orientador e aluno. 

b) Caso não haja a entrega do exemplar definitivo, da comprovação de submissão de artigo e 

demais documentos necessários para emissão do diploma nos prazos de 60 (sessenta) dias 

(para Mestrado) e de 90 (noventa) dias (para Doutorado) após a defesa, a secretária do curso 

não emitirá nenhum tipo de documento ou declaração ao aluno, podendo comunicar a PRPPG 

sobre a situação de pendência do egresso junto a PGSISCO. 

XVI. O professor orientador poderá publicar os resultados da dissertação ou da tese, como 

primeiro autor dos artigos científicos, caso o aluno não realize a submissão de outros artigos 

referentes ao trabalho de tese. 

XVII. Os artigos que vierem a ser publicados com os dados da dissertação ou da tese deverão 

obrigatoriamente fazer referência ao curso e aos órgãos e entidades financiadoras do projeto e 

das bolsas, bem como conter o nome do orientador e do aluno. 

XVIII. Por determinação de instâncias superiores da UFPR, a PGSISCO não emitirá certificados 

de especialização em Sistemas Costeiros e Oceânicos para os alunos que tenham cumprido os 

créditos em disciplinas do curso, mas que não defenderam suas dissertações ou teses. 

XIX. Os alunos desistentes deverão se submeter a novo processo seletivo para reingresso no 

programa. Neste caso, a revalidação dos créditos já cumpridos seguirá os critérios estabelecidos 

na Res. 65/09 do CEPE. 

 

9. EMISSÃO DO DIPLOMA 

 

I. Para a emissão do diploma será exigida a entrega do seguinte número de exemplares da 

versão final da dissertação / tese: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis
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(i) 2 (dois) exemplares impressos e 01 (um) digital, em CD-ROM ou pen-drive (PDF), a ser 

entregue na Biblioteca Central; 

(ii) 1 (um) exemplar impresso e 1 (um) exemplar digital, via e-mail, em CD-ROM ou pen-drive 

(PDF) a ser entregue na secretaria do curso; 

(iii) 1 (um) exemplar para cada membro da banca examinadora, podendo ser impresso ou digital, 

via e-mail, em CD-ROM ou pen-drive (PDF). 

II. O termo de aprovação só será entregue ao aluno e o pedido de diploma só será encaminhado 

pela Coordenação PGSISCO após: 

(i) A entrega de todos os documentos listados no Artigo 81 da Resolução 65/09 – CEPE; 

(ii) Comunicação, por parte do orientador, de que a banca aprovou a versão definitiva da 

dissertação ou da tese, nos casos em que a banca examinadora comunicou a necessidade de 

reavaliação;  

(iii) Entrega do trabalho científico submetido (Mestrado) ou aceito para publicação/publicado 

(Doutorado) em revista indexada Qualis CAPES, da área de avaliação do programa 

(Biodiversidade - área de atuação em que se encontra a PGSISCO no momento), diretamente 

relacionado à Dissertação ou à Tese; 

(iv) Entrega do comprovante de submissão (Mestrado) ou aceitação do artigo (Doutorado);  

(v) Apresentação da certidão negativa da Biblioteca Central. 

 

 

O presente manual do aluno foi aprovado na XXª reunião do colegiado, realizada em 30 de março 

de 2017, passando a ter vigência a partir desta data. 

 

Pontal do Paraná, 30 de março de 2017. 
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10. ANEXOS: 

 

A. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE TESE EM FORMA DE ARTIGO CIENTÍFICO: 

 

Resolução CEPE 65/09 Art 62 - As dissertações e as teses devem ser redigidas em português 

com resumo e título, preferencialmente, também em inglês, para fins de divulgação. A critério do 

Colegiado poderão ser aceitas dissertações e teses redigidas em idiomas estrangeiros devendo 

estas, contudo, incluir ao início do volume substancial resumo em língua vernácula, que 

evidencie os objetivos da obra, os métodos utilizados no seu desenvolvimento, o núcleo da 

mesma e as conclusões obtidas, destacando o que é apresentado em cada capítulo redigido. 

 

A estrutura desejável para a tese na forma de artigo científico deve atender a requisitos 

básicos, listados abaixo: 

 

1. Toda a parte de apresentação inicial (capa, sumário, resumo em português, resumo em inglês, 

palavras chave, agradecimentos) deve seguir os moldes da dissertação/tese no formato 

tradicional. Dissertações ou teses com dois ou mais capítulos (ou seja, dois ou mais artigos) 

devem ter título, resumos e palavras chave que correspondam aos dois ou mais trabalhos. Neste 

caso (mais de um capítulo), o documento deve contar um resumo e um abstract resumindo toda 

a dissertação/tese, e um resumo e um abstract para cada capítulo. 

 

2. No caso de dissertações e teses com apenas um capítulo (isto é, um único artigo), deve-se 

apresentar o artigo propriamente dito, que deve conter: 

 - Título em português e inglês; 

 - Título da revista pretendida (sigla internacional), seguido do ISSN, com o respectivo 

valor do índice de impacto pelo Journal Citation Reports (Web of Science) e Qualis CAPES (Área 

Biodiversidade). 

 Para acessar o Journal Citation Reports, acesse https://jcr-incites-

thomsonreuters.ez67.periodicos.capes.gov.br/, selecione a opção “Go to journal 

profile” e clique em “enter”. 

 Para acessar Qualis CAPES, acesse 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicaca

oQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf, em “Evento de Classificação” 

selecione o Qualis mais atual, em “Área de Avaliação” selecione Biodiversidade 

(Área de atuação em que se encontra a PGSISCO no momento), informe o título 

ou ISSN da revista, e clique em “Consultar”. 

Em caso de dúvidas, verifique se o nome da revista foi digitado 

corretamente ou entre em contato com a coordenação da PGSISCO. 

 - Autores e Instituições. 

 - Palavras-chave em inglês e português; 
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 - Não há necessidade de apresentar resumo, pois o mesmo já foi apresentado na 

apresentação inicial. 

 - Outras informações que julgar relevantes. 

- Segue abaixo um exemplo de apresentação da folha de rosto do artigo. 

 

 

 

3. Dissertações e teses com dois ou mais capítulos (isto é, dois ou mais artigos), antes da 

apresentação dos artigos propriamente ditos (cada um com sua respectiva folha de rosto), devem 

apresentar uma introdução geral (com fundamentação teórica, problemática da questão 

estudada, justificativa, objetivos e hipóteses) que faça a integração de FORMA SUCINTA E 

OBJETIVA entre os dois ou mais capítulos (artigos). 

4. Em ambos os casos, faz-se necessário uma seção final com a apresentação dos dados brutos 

do trabalho na forma de anexos. As tabelas e figuras mais importantes, ou que sintetizem os 

resultados obtidos, devem ser apresentadas no(s) artigo(s). 
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5. A formatação do artigo (layout, tamanho e tipo de letra, espaçamento entre linhas, citação de 

referência no texto, formatação das referências bibliográficas) deve seguir estritamente as 

normas da revista escolhida. 

* Em geral, muitas revistas pedem que o texto do artigo seja apresentado em Times New Roman, 

12, A4 (2,5 cm em todas as bordas), espaçamento duplo e numeração de linhas sequencial. 

* Tabelas e figuras podem ser apresentadas no meio do texto a fim de facilitar a leitura dos 

integrantes da banca de avaliação. Porém, cabe ressaltar que no ato de submissão, o “Editorial 

Board” dos periódicos solicita que tabelas e figuras sejam inseridas ao término do texto. 

 - O texto não deve ser dividido em colunas. 
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B. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SOLICITAÇÃO DO DIPLOMA: 

 

1. Confirmação por parte do orientador para a secretaria (carta ou e-mail) de que o aluno 

incorporou as modificações exigidas pela banca NO PRAZO DE 60 DIAS após a defesa para o 

mestrado, e 90 DIAS após a defesa para o doutorado. 

2. Envio para a secretaria do arquivo digital da dissertação/tese e do Formulário PGSISCO – 

aluno formado preenchido. 

3. Obtenção na secretaria do curso do Termo de aprovação ou Ata da defesa. Uma cópia de 

cada documento deve ser juntada a cada dissertação impressa a ser encadernada. O documento 

só será liberado após cumprimento dos itens anteriores. Podemos enviar os documentos por e-

mail. 

4. Apresentação do Termo de Aprovação ou Ata da defesa e da folha de resumo da 

dissertação/tese na biblioteca do CEM para confecção de ficha catalográfica, a ser incorporada 

na dissertação/tese. Pode ser solicitado por e-mail (bibcem@ufpr.br). 

5. Solicitação de encadernação das versões impressas da dissertação/tese na Imprensa 

Universitária da UFPR ou em outra gráfica dentro das normas de encadernação da UFPR – 

disponíveis no site da Biblioteca Central. 

6. Entrega na Biblioteca Central de 2 (dois) exemplares impressos e 01 (um) digital (PDF) da 

versão final da dissertação/Tese. A Biblioteca Central emitirá o Recibo de Depósito Legal. 

7. Entregar na secretaria do curso os seguintes documentos:  

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento autenticada 

• Cópia do diploma (frente e verso) de Graduação autenticado 

• Cópia do diploma (frente e verso) de Mestrado autenticado (para alunos do doutorado) 

• Cópia da Carteira de Identidade civil autenticada 

• Comprovação de atualização do Currículo Lattes, com data não anterior a 30 dias do 

pedido de solicitação do diploma 

• Entrega do trabalho científico publicado ou submetido para publicação em revista 

indexada Qualis CAPES na área de avaliação da PGSISCO, diretamente relacionado à 

Dissertação/Tese 

• Entrega do comprovante de submissão do artigo ou artigo publicado (para os alunos de 

mestrado) 

• Entrega do comprovante de aceitação do artigo ou artigo publicado (para alunos do 

doutorado), quando for o caso 

• Recibo de Depósito Legal, expedido pela Biblioteca Central, de dois exemplares da 

dissertação impressa e uma cópia digital (formato PDF) 

• Apresentação da certidão negativa da biblioteca do CEM 

 

Observação: os documentos podem ser autenticados na Secretaria do Programa, com a 

apresentação dos respectivos originais. 
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Imprensa Universitária 

Fone/Fax: (41) 3313-2006 

Rodovia João Leopoldo Jacomel, 4015 

CEP 83302-000 

Jardim Primavera | Piraquara-PR 

Telefone: (41) 3313-2010 

Email: imprensa@ufpr.br 

Site: www.imprensa.ufpr.br 

 

Biblioteca Central 

Fones: (41) 3360-5237 / 5009 

Endereço: R. General Carneiro, 370 / 380 – Centro – Curitiba 

bc@ufpr.br 

 

  

http://www.imprensa.ufpr.br/
mailto:bc@ufpr.br
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C. GRADE DE DISCIPLINAS  

 

O Currículo do Programa de Sistemas Costeiros e Oceânicos – Mestrado e Doutorado – possui 

4 linhas de pesquisa na área de Sistemas Costeiros e Oceânicos e é constituído das seguintes 

disciplinas: 

 

Tabela 1 - Núcleo de Disciplinas Obrigatórias 

CÓDIGO DISCIPLINA NÍVEL CRÉDITO 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL 

SCO701 FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS MARINHAS M/D 05 75 

SCO717 
PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM SISTEMAS 
COSTEIROS E OCEÂNICOS I 

M 02 30 

SCO718 
DISSERTAÇÃO EM SISTEMAS COSTEIROS E 
OCEÂNICOS 

M 02 - 

SCO719 A METODOLOGIA CIENTÍFICA NA PRÁTICA M/D 03 45 

SCO723 SEMINÁRIO I M/D 01 15 

SCO724 SEMINÁRIO II M/D 01 15 

SCO725 SEMINÁRIO III D 01 15 

SCO726 SEMINÁRIO IV D 01 15 

SCO727 
PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM SISTEMAS 
COSTEIROS E OCEÂNICOS II 

D 04 60 

SCO728 TESE EM SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS D 02 - 

SCO729 
ESCALAS ESPACIAIS E TEMPORAIS NAS 
CIÊNCIAS MARINHAS 

M/D 04 60 

SCO737 ECOLOGIA NUMÉRICA M/D 03 45 

SCO743 ESTUDO DIRIGIDO CIENTÍFICO I M 04 60 

SCO744 ESTUDO DIRIGIDO CIENTÍFICO II D 04 60 

 

Tabela 2 - Núcleo de Disciplinas Eletivas por linha de pesquisa 

CÓDIGO DISCIPLINA NÍVEL CRÉDITO 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL 

Linha de Pesquisa: Biogeoquímica e Poluição Marinha 

SCO732 BIOGEOQUÍMICA MARINHA M/D 04 60 

SCO733 
POLUIÇÃO DOS SISTEMAS COSTEIROS E 
OCEÂNICOS 

M/D 04 60 

Linha de Pesquisa: Biologia e Ecologia de Sistemas Costeiros e Oceânicos 

SCO708 
PROCESSOS ECOLÓGICOS E DINÂMICA DE 
ECOSSISTEMAS MARINHOS 

M/D 04 60 

SCO734 
ESTRUTURA ECOLÓGICA DE SISTEMAS 
MARINHOS 

M/D 04 60 

Linha de Pesquisa: Dinâmica de Sistemas Costeiros e Oceânicos 

SCO730 DINÂMICA DE SISTEMAS MARINHOS M/D 04 60 

SCO731 DINÂMICA DE SISTEMAS COSTEIROS M/D 04 60 

SCO746 
O CLIMA DA TERRA NO PRESENTE E NO 
PASSADO 

M/D 04 60 
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CÓDIGO DISCIPLINA NÍVEL CRÉDITO 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL 

Linha de Pesquisa: Manejo Integrado da Zona Costeira 

SCO735 A TEMÁTICA SÓCIO-AMBIENTAL COSTEIRA M/D 04 60 

SCO736 
MANEJO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 
COSTEIROS 

M/D 04 60 

 

Tabela 3 - Núcleo de Disciplinas Optativas 

CÓDIGO DISCIPLINA NÍVEL CRÉDITO 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL 

SCO712 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DO MAR I M/D 01 15 

SCO713 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DO MAR II M/D 02 30 

SCO714 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS M/D 04 60 

SCO715 ANÁLISE ESPACIAL EM AMBIENTES COSTEIROS M/D 02 30 

SCO721 GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA M/D 03 45 

SCO738  MORFODINÂMICA E ECOLOGIA DE PRAIAS M/D 03 45 

SCO739 
ECOLOGIA E TOXICOLOGIA DE MICROALGAS 
NOCIVAS 

M/D 02 30 

SCO741 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DO MAR III M/D 03 45 

SCO742 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DO MAR IV M/D 04 60 

SCO745 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DO MAR V M/D 05 75 

 

 

 


