
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 22-CEPE/UNICENTRO, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017.

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NÍVEL
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE DO REGIMENTO

Art. 1º Estabelecer normas gerais de organização e funcionamento do Programa de
Pós-Graduação  em  Ensino  de  Ciências  Naturais  e  Matemática,  PPGEN,  nível  de  Mestrado
Profissional, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.  

§ 1 Caracterização  do  Mestrado  Profissional,  MP,  em  ensino:  conceitualmente
“Mestrado Profissional” é a designação do mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente
voltados  ao  desempenho  de  um alto  nível  de  qualificação  profissional.  Esta  ênfase  é  a  única
diferença em relação ao acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o
exercício  da  docência  e,  como todo  programa de  pós-graduação  Stricto  Sensu,  tem a  validade
nacional  do  diploma  condicionada  ao  reconhecimento  prévio  do  curso  (Parecer  CNE/CES
0079/2002). A ênfase do MP em ensino é a atualização curricular e a elaboração de um produto
educacional, que trata do relato de uma experiência de implementação de estratégia ou produto de
natureza educacional, visando à melhoria do campo de trabalho ao qual se destina. A dissertação
deve  expressar  o  resultado  de  uma  pesquisa  aplicada,  sendo  um  relato  de  experiência  da
implementação  desse  produto  em  sala  de  aula  ou  em  outros  ambientes  não  formais  de
aprendizagem.

§ 2 Além  da  apresentação  do  texto  da  dissertação  o  aluno  deve  apresentar  a
descrição do produto educacional, contendo capa, apresentação, introdução, objetivos, público-alvo,
desenvolvimento,  conclusões  e  referências.  O  produto  pode  ser  uma  sequência  didática,  um
aplicativo  computacional,  um  material  paradidático,  um  vídeo,  equipamento  ou  montagem
experimental, entre outros.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Nível Mestrado Profissional,
vinculado ao Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste
(UNICENTRO), Campus CEDETEG, Guarapuava, Estado do Paraná, tem os seguintes objetivos:

a) qualificar  graduados  em  Ciências  Naturais  (Física,  Química,  Biologia),
Matemática  e  áreas  afins  nos  aspectos  teórico,  epistemológico  e  metodológico,  em termos  da
compreensão e utilização da ciência e da tecnologia,  para o ensino  e  aprendizagem de Ciências
Naturais e Matemática.

b) contribuir para a formação profissional a partir da inovação e aprimoramento da
prática docente em Ciências Naturais e Matemática, considerando os conteúdos das disciplinas em
seus aspectos teóricos e práticos.
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CAPÍTULO III
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA DO PROGRAMA

Art. 3º O PPGEN tem a seguinte estrutura:

I – Colegiado;

II – Coordenação;

III – Corpo docente;

IV – Corpo discente;

V – Secretaria de Apoio Administrativo.

CAPÍTULO IV
DO COLEGIADO DO PROGRAMA

Art. 4º O Colegiado do Programa é o órgão encarregado da supervisão didática e
administrativa do curso e apresenta a seguinte constituição:

I – o Coordenador, como presidente;

II – o Vice-coordenador, como vice-presidente;

III – um professor de cada área do programa;

IV – um representante discente, aluno regular do Programa, com um suplente.

§ 1º O coordenador e o vice-coordenador são eleitos por todo o corpo docente, para
mandato de dois anos, permitida a recondução.

§ 2º O representante discente é escolhido pelos alunos regulares do programa para
mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 3º Em  caso  de  mais  de  uma  chapa  o  colegiado  designa  uma  comissão  para
organizar o processo eleitoral.

Art. 5º As votações no Colegiado são por maioria simples.

Art. 6º Compete ao Colegiado do Programa:

I – zelar pelo bom andamento de todas as atividades do Programa, desde a inscrição
e seleção de candidatos, até a defesa e homologação das atas de dissertações e títulos, designando,
quando necessário, comissões de professores para a execução de tarefas específicas;

II – acompanhar e deliberar sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão;

III – estabelecer o número de vagas a cada período de ingresso;

IV  –  instituir  políticas  de  melhoria  das  condições  e  da  produção  científica  e
pedagógicas do Programa, visando à melhoria do conceito junto à CAPES;

V – analisar e deliberar sobre propostas de financiamento e previsões orçamentárias
elaboradas pelo Coordenador do Programa;

VI – deliberar sobre o credenciamento e descredenciamento de docentes;

VII – deliberar sobre substituição de orientadores;

VIII – decidir sobre o desligamento e reintegração de alunos;
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IX – apreciar pedidos de mobilidade estudantil;

X – designar comissões de seleção e de bolsas;

XI – homologar a constituição de bancas examinadoras para exames de qualificação
e de defesa de dissertação;

XII – deliberar sobre os projetos de pesquisa dos alunos quanto ao enquadramento
nas linhas de pesquisa do Programa;

XIII – deliberar sobre alterações do Projeto Pedagógico do Curso.

CAPÍTULO V
DA COORDENAÇÃO

Art. 7º A coordenação do programa é exercida por um Coordenador e um Vice-
Coordenador.

Art. 8º Compete ao coordenador do Programa:

I – executar a direção administrativa e pedagógica do Programa;

II – convocar, por escrito, com antecedência mínima de 72 horas, os membros do
Colegiado para as reuniões e presidi-las;

III – executar as deliberações do Colegiado;

IV – elaborar os relatórios exigidos pelos órgãos oficiais, bem como responsabilizar-
se pelo processo de avaliação junto à CAPES;

V –  submeter  ao  Colegiado  do  Programa  proposta  de  calendário  das  principais
atividades de cada ano e torná-lo público;

VI – encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação previsão de execução
orçamentária das verbas de custeio do Programa oriundas da CAPES e de outras fontes;

VII  –  submeter  ao  Colegiado  os  planos  das  disciplinas  ofertadas  no  semestre,
relatórios e informações pertinentes ao planejamento e desenvolvimento de atividades didáticas;

VIII  –  interagir  com  outros  centros  de  ensino  e  pesquisa,  bem  como,  órgãos
financiadores, nacionais e internacionais;

IX  –  exercer  outras  funções  e  atribuições  previstas  por  este  regimento,  pelo
Colegiado de Curso e por outras instâncias superiores.

Art. 9º O  Vice-Coordenador  compartilha  as  decisões  e  encaminhamentos
pedagógicos  e  administrativos  tomados  pelo  Coordenador  do  Programa,  a  fim  de  substituí-lo
adequadamente em caso de eventual necessidade.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO

Art. 10. O PPGEN organiza-se a partir de uma área de concentração, subdivida em
quatro  linhas  de  pesquisa,  compartilhadas  por  corpo  de  professores  efetivos,  colaboradores  e
visitantes.
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CAPÍTULO VII
DO CORPO DOCENTE

Seção I
Da Constituição

Art. 11. O corpo docente é constituído por professores com titulação acadêmica de
doutor, os quais podem ser docentes permanentes, docentes colaboradores e docentes visitantes, de
acordo com os critérios da CAPES.

Art. 12. Os  docentes  credenciados  no  Programa  são  classificados  nas  seguintes
categorias, conforme o Regulamento Geral da Pós-Graduação da UNICENTRO, que segue critérios
da CAPES:

I – docentes permanentes, constituindo o núcleo principal do Programa;

II – docentes colaboradores;

III – docentes visitantes.

§ 1º Os docentes permanentes são aqueles que atuam com preponderância no curso,
de  forma  mais  direta,  intensa  e  contínua,  constituindo  o  núcleo  estável  de  docentes  que
desenvolvem as principais atividades de ensino, orientação de dissertações e pesquisas, assim como
desempenham as funções administrativas necessárias.

§ 2º Os docentes permanentes têm que desenvolver atividades de ensino e pesquisa
e  extensão  na  pós-graduação  e  na  graduação;  participar  de  projeto  de  pesquisa  do  Programa;
orientar alunos de mestrado do programa; orientar aluno de IC e/ou IT; ter vínculo formal com a
Instituição e manter regime de TIDE, conforme Art.  20, do Regulamento de Pós-Graduação da
UNICENTRO.

Art. 13. É facultada a inserção, de docentes colaboradores e visitantes, devidamente
analisada e aprovada pelo PPGEN, nos termos estabelecidos por este Regimento e regulamentação
da CAPES.

§ 1º Os  docentes  visitantes  são  identificados  por  estarem  vinculados  à  outra
instituição  de  ensino  superior  no  Brasil  ou  no  exterior  e  permanecerem,  durante  um  período
contínuo e determinado, à disposição da UNICENTRO, contribuindo para o desenvolvimento das
atividades  acadêmico-científicas.  O  docente  visitante  deve  ter  regime  de  dedicação  integral,
conforme Art. 21, do Regulamento de Pós-Graduação da UNICENTRO.

§ 2º Os docentes colaboradores são aqueles que contribuem para o curso de forma
complementar  ou  eventual,  ministrando  disciplinas,  orientando  dissertações,  colaborando  em
projetos de pesquisa, sem que, todavia, tenham carga intensa e permanente de atividades.

Art. 14. O número máximo de docentes colaboradores e visitantes é determinado
pelo Colegiado do Programa, segundo critérios da Comissão de área da CAPES.

Art. 15. São atribuições do docente credenciado no Programa de Pós-Graduação:

I – encaminhar à Secretaria do Programa os planos de ensino, até o início do período
letivo;

II – encaminhar à Secretaria do Programa, até trinta dias após o término do período
letivo, o diário de classe devidamente preenchido;
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III – solicitar à Coordenação do Programa providências necessárias à realização das
pesquisas, das aulas e das orientações;

IV – propor disciplinas que julgar necessárias à formação dos discentes;

V  –  encaminhar,  nos  prazos  estabelecidos,  as  informações  e  a  documentação
solicitada pelo Colegiado do Programa;

VI – manter o Currículo Lattes atualizado na plataforma do CNPq;

VII – supervisionar as atividades acadêmicas e científicas de seus orientandos;

VIII – fazer parte de bancas examinadoras;

IX – promover participar de eventos do Programa;

X – participar do Colegiado do Programa, quando eleito, e de Comissões para as
quais for designado.

Seção II
Do Credenciamento

Art. 16. O credenciamento do docente  segue os  critérios  estabelecidos  em edital
próprio publicado no sítio web do programa.

Art. 17. Do candidato docente ao credenciamento é exigido:

I – o título de doutor nas áreas do Programa ou áreas afins;

II – Currículo Lattes atualizado e comprovado;

III – registro em grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq;

IV – atender aos índices de produção científica estabelecidos pelo Programa;

V – ter orientado, em média, um projeto de Iniciação Científica por ano relativo ao
quadriênio que antecede o credenciamento;

VI – estar coordenando ou participando de projeto de pesquisa;

VII – apresentar proposta para atuação no Programa de Pós-Graduação, contendo
disciplina e projeto de pesquisa adequado aos objetivos da linha de pesquisa em que pretende atuar;

VIII – comprometer-se em colaborar com o Programa por no mínimo três anos;

IX –  os  professores  visitantes  e/ou  colaboradores  podem ser  credenciados  como
orientadores e coorientadores para atuar em uma linha de pesquisa do Curso.

§ 1º O  credenciamento  dos  docentes  é  realizado  conforme  as  necessidades  do
Programa aprovadas pelo Colegiado do Curso.

§ 2º Docentes  efetivos  da  UNICENTRO  devem  possuir  credenciamento  na
Instituição na modalidade de Pesquisa Continuada, PqC.

§ 3º Professores colaboradores do quadro efetivo da Instituição também devem ter
credenciamento de pesquisa continuada, PqC, conforme Art. 23, do Regulamento de Pós-Graduação
da UNICENTRO.
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Seção III
Da Permanência

Art. 18. A permanência dos docentes no Programa deve ser analisada anualmente
pelo  Colegiado,  conforme  dispõe  o  Regulamento  Geral  da  Pós-Graduação  da  UNICENTRO,
considerando  a  produção  científica  e  a  dedicação  ao  programa  em índices  necessários  para  a
melhoria do conceito do programa junto à CAPES.

Seção IV
Do Descredenciamento

Art. 19. O descredenciamento do docente ocorre quando o mesmo não atingir os
critérios para permanência no Programa definidos pelo Colegiado em instrução normativa própria.

Art. 20. Na ocorrência do descredenciamento do docente, o Colegiado do Programa
pode permitir que as respectivas orientações em andamento sejam concluídas ou, caso necessário,
deve designar novos orientadores.

CAPÍTULO VIII
DO CORPO DISCENTE

Art. 21. O corpo discente do Programa é constituído por  alunos regulares  e  não
regulares, portadores de diploma de curso superior em Ciências (Licenciatura), Física, Química,
Biologia, Matemática, áreas afins e alunos de pós-graduação Stricto Sensu de mobilidade acadêmica
nacional e internacional.

I  –  considera-se  aluno  regular  aquele  aprovado  e  classificado  em  seleção  para
ingresso no curso.

Parágrafo único. Os  alunos  do  mestrado  estarão  sujeitos  ao  regime  disciplinar
estabelecido pela UNICENTRO.

II – considera-se aluno não regular aquele cujo requerimento de matrícula de até duas
disciplinas isoladas for deferido pelo Colegiado do Programa;

III – considera-se aluno de mobilidade acadêmica aquele regularmente matriculado
em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de outras instituições de Ensino Superior, que tenham
celebrado convênio com a UNICENTRO, conforme regulamentação específica.

Art. 22. A critério do Colegiado, o discente pode cursar disciplinas optativas em
outros  Programas  de  Pós-Graduação,  de  acordo  com  critérios  de  mobilidade  discente  da
UNICENTRO.

Art. 23. O candidato selecionado como aluno regular tem um orientador indicado
pelo Colegiado do Programa.

Parágrafo único. O orientador deve formalizar a aceitação dos novos orientandos
em expediente encaminhado à Coordenação.

Art. 24. Os alunos reunidos como categoria definirão sua forma de organização e
indicarão o seu representante para o Colegiado, que terá direito a voz e voto na forma da legislação
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vigente.

§ 1º O representante discente tem um suplente escolhido pela mesma forma que o
titular,  cabendo-lhe substituir  o titular em impedimentos e ausências eventuais,  sucedendo-o em
caso de vaga.

§ 2º O aluno será representante do Corpo Discente  junto  ao Colegiado somente
enquanto for aluno regular, perdendo o mandato ao deixar de sê-lo.

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 25. A  estrutura  da  secretaria  do  Programa  é  definida  de  acordo  com  o
regimento da UNICENTRO e as necessidades do Programa.

Parágrafo único. Compete  à  secretaria  do  programa  executar  todos  os  serviços
afins ao secretariado das funções administrativas e pedagógicas determinadas pela coordenação do
programa.

CAPÍTULO X
DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

Art. 26. O PPGEN, nível de Mestrado Profissional,  da Universidade Estadual do
Centro-Oeste, UNICENTRO, está fundamentado na área de concentração e nas linhas de pesquisa,
cujas descrições são:

I  –  área  de  Concentração:  Ensino  e  Aprendizagem  de  Ciências  Naturais  e
Matemática:

Descrição/Caracterização da área: tem como propósito desenvolver nos participantes
do programa a compreensão, discussão e atualização de conhecimentos científicos, de modo que os
profissionais da educação possam realizar análise, avaliação e desenvolvimento de métodos que
permitam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de Ciências Naturais e Matemática.

II – linhas de Pesquisa:

a) Métodos de Ensino e Aprendizagem em Ciências e Biologia: Desenvolve estudos,
pesquisas, avaliações e reflexões sobre teorias, métodos, didáticas específicas, práticas pedagógicas
e  materiais  didáticos  em Ciências  Naturais  e  Biologia.  Visando o aperfeiçoamento  de  recursos
humanos em todos os níveis de ensino.

b) Métodos  de  Ensino  e  Aprendizagem  em  Matemática:  Desenvolve  estudos,
pesquisas, avaliações e reflexões sobre teorias, métodos, didáticas específicas, práticas pedagógicas
e materiais didáticos em Matemática. Visando o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os
níveis de ensino.

c) Métodos de Ensino e Aprendizagem em Física: Desenvolve estudos, pesquisas,
avaliações e reflexões sobre teorias, métodos, didáticas específicas, práticas pedagógicas e materiais
didáticos em Física. Visando o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis de ensino.

d) Métodos de Ensino e Aprendizagem em Química: Desenvolve estudos, pesquisas,
avaliações e reflexões sobre teorias, métodos, didáticas específicas, práticas pedagógicas e materiais
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didáticos em Química.  Visando o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis de
ensino.

CAPÍTULO XI
DAS VAGAS, SELEÇÃO, MATRÍCULA, ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO

Seção I
Das Vagas

Art. 27. O número de vagas, ofertadas anualmente, do PPGEN, é de vinte, sendo o
aumento de vagas condicionado à disponibilidade de orientadores.

Art. 28. As vagas ofertadas pelo Programa são divulgadas em edital elaborado pela
Coordenação,  no qual  constam os prazos,  os requisitos para inscrição,  as datas dos exames de
seleção e outras informações consideradas relevantes.

I  –  as  vagas  são divididas  entre  matemática,  física,  química,  ciências  naturais  e
biologia.  No caso  de  vagas  remanescentes,  elas  podem ser  remanejadas  para  outra  com maior
demanda;

II  –  em  qualquer  situação,  as  inscrições  devem  permanecer  abertas  pelo  prazo
mínimo de vinte dias.

Seção II
Da Seleção e Admissão

Art. 29. No ato de inscrição para o processo de seleção, o candidato deve apresentar
à secretaria do Programa os seguintes documentos:

I – requerimento de inscrição preenchido em formulário específico;

II – comprovante do pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é definido em edital;

III – três fotos (uma foto 3x4 recente e outras duas 2x2);

IV – cópia  autenticada  em cartório  do Diploma ou Certificado de  Conclusão do
Curso de Graduação em Ciências (Licenciatura), Física, Química, Biologia, Matemática  ou áreas
afins, reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC, ou declaração de estar cursando o último
período do curso de graduação, com conclusão até a data de matrícula, e histórico escolar;

§ 1º Diploma  de  graduação  fornecido  por  instituições  estrangeiras,  desde  que
reconhecidos por instituição de ensino superior brasileira, com curso igual ou similar reconhecido
pelo MEC ou Conselhos Estaduais de Educação quando for o caso.

V – currículo lattes atualizado com a documentação comprobatória;

VI – projeto de pesquisa conforme definido no edital do processo de seleção;

VII – documentos pessoais: cópia da carteira de identidade, CPF, título de eleitor,
comprovante de quitação de obrigações eleitorais, certificado de reservista, certidão de nascimento
ou casamento e fotocópia da folha de identificação do passaporte e do visto de permanência no país,
quando estrangeiro.
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§ 2º No caso de estrangeiro, atender às exigências da legislação brasileira.

§ 3º O  candidato  estrangeiro,  além  de  cumprir  os  demais  itens  de  seleção  e
admissão, deve demonstrar suficiência em língua portuguesa, conforme critérios do Colegiado do
Programa.

Art. 30. O  número  de  vagas  será  divulgado  anualmente,  por  meio  de  Edital,
contendo  também  os  prazos,  critérios,  exigências  e  período  do  processo  seletivo,  conforme
aprovado em Colegiado e encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Art. 31. Para seleção dos candidatos, o Colegiado do Programa constitui Comissões
de  Seleção,  composta  por,  no  mínimo,  dois  membros  efetivos  e,  no  máximo,  cinco  membros
efetivos, e dois suplentes.

Art. 32. A  Comissão  de  Seleção  para  ingresso  no  Programa  é  composta  por
professores permanentes do Programa e tem como atribuições:

I – homologar as inscrições dos candidatos;

II – realizar o processo de seleção em todas as suas etapas;

III – submeter ao Colegiado do Programa o resultado, para homologação.

Art. 33. O processo de seleção é formado pelas seguintes etapas:

I – prova escrita de caráter eliminatório e classificatório;

II – análise do projeto de pesquisa e arguição do candidato, de caráter eliminatório e
classificatório;

III  –  avaliação  do  currículo  lattes para  fins  de  classificação,  levando  em conta
participação  em  projetos  de  pesquisa,  de  iniciação  científica,  produção  científica  e  atuação
profissional.

§ 1º A classificação final dos candidatos é definida mediante a média ponderada
resultante das notas obtidas nas etapas I, II e III. A etapa I tem peso 3, etapa II tem peso 2 e a etapa
III tem peso 2.

§ 2º As notas das etapas I, II, III são atribuídas em uma escala de zero a dez.

Art. 34. Após  homologação  do  Colegiado,  a  Coordenação  divulga  no  site  do
Programa  a  lista  dos  candidatos  aprovados  e  classificados  no  processo  de  seleção,  em ordem
decrescente de classificação e por Linha de Pesquisa.

Art. 35. Os candidatos  aprovados,  porém não classificados dentro  do número de
vagas oferecidas, compõem a lista de suplentes.

Art. 36. No  caso  de  não  confirmação  de  matrícula  de  candidato  aprovado  e
classificado,  é  chamado  o  candidato  suplente,  respeitando-se  a  ordem  de  classificação  e
disponibilidade de vagas nas respectivas linhas de pesquisa, divulgado em edital próprio.

Art. 37. A seleção  dos  candidatos  estrangeiros  inscritos  é  efetuada  por  meio  de
edital próprio, ressalvados os casos de convênios e acordos internacionais.
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Seção III
Da Matrícula e da Inscrição nas Disciplinas

Art. 38. O candidato aprovado e classificado no processo de seleção deve requerer
sua matrícula no Programa, apresentando cópia autenticada do diploma de graduação, caso tenha
apresentado declaração de conclusão de curso no ato da inscrição.

Art. 39. O aluno do PPGEN efetua a matrícula regularmente a cada semestre, nos
prazos fixados pela Coordenação do Programa, até a obtenção do título de Mestre.

Parágrafo único. A  falta  de  matrícula  no  prazo  fixado  pela  Coordenação  do
Programa, acarreta desligamento automaticamente do discente no Programa.

Art. 40. O discente matriculado deve requerer inscrição em disciplinas de acordo
com seu plano de estudos, com anuência de seu orientador.

Art. 41. O discente pode solicitar ao Colegiado cancelamento de sua inscrição em
uma  ou  mais  disciplinas,  transcorrido  até  o  limite  de  vinte  por  cento  de  sua  carga  horária,
apresentando justificativa, com concordância do professor orientador.

Art. 42. O  discente  pode  requerer  afastamento  do  curso  através  de  pedido  de
trancamento de matrícula, devidamente justificado, o qual deve ter a concordância do orientador e
ser aprovado pelo Colegiado do Programa.

I – Ao discente cabe o direito de requerer o trancamento de matrícula somente após
ter concluído o primeiro semestre do curso;

II – O trancamento de matrícula suspende a contagem de tempo para efeitos do prazo
máximo para a integralização dos créditos;

III – O período de trancamento da matrícula não pode exceder seis meses;

IV – Um segundo trancamento pode ser concedido por motivo de força maior, pelo
período máximo de seis meses, a critério do Colegiado do Programa.

Art. 43. É cancelada a matrícula do aluno, por sua solicitação ou por deliberação do
Colegiado, por falta de defesa da dissertação até o prazo máximo estipulado neste regulamento, em
decorrência de processo disciplinar ou por aproveitamento insuficiente, conforme Art. 56, VII.

Art. 44. A inscrição de discente de mobilidade oriundo de outro Programa de Pós-
Graduação, credenciado pela CAPES, em disciplinas do Programa é avaliada pelo Colegiado.

Seção IV
Do Professor Orientador e Coorientador

Art. 45. O discente tem a supervisão de um professor orientador e, em situações
específicas de coorientador (es).

I  –  o  número  de  orientandos  no  PPGEN é  de,  no  máximo,  seis  por  orientador,
devendo-se  considerar  também  o  tempo  médio  de  titulação  dos  orientandos  e  produtividade
intelectual do docente;

II – o coorientador é indicado formalmente pelo orientador, antes do encerramento do
primeiro ano letivo, e aprovado pelo Colegiado do Programa.
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Art. 46. São atribuições do professor orientador:

I – elaborar, de comum acordo com seu orientando, o plano de estudos;

II  –  emitir  parecer  sobre  alterações  do  plano  de  estudos,  nas  mudanças  e  no
cancelamento de disciplinas;

III  –  observar  o  desempenho  do  discente,  orientando-o  em  todas  as  questões
referentes ao bom desenvolvimento de suas atividades de pesquisa, ensino e extensão;

IV – indicar, de comum acordo com seu orientando, um ou mais coorientadores;

V – encaminhar, ao Colegiado do Programa, sugestões de nomes para composição
das bancas examinadoras;

VI  –  participar,  como  membro  nato  e  presidente,  das  bancas  de  exame  de
qualificação e de defesa de dissertação;

VII  –  solicitar  ao  Colegiado  do  Programa  as  providências  necessárias  para  a
realização de bancas examinadoras de qualificação e de defesa de dissertação.

Art. 47. Cabe ao coorientador:

I – colaborar na elaboração do plano de estudos e do projeto de pesquisa do discente;

II – colaborar no desenvolvimento de partes específicas do projeto de pesquisa, a
critério do orientador;

III – assumir a orientação do discente por tempo determinado quando da ausência
justificada do orientador;

IV – assumir a orientação do discente quando indicado pelo Colegiado do Programa.

CAPÍTULO XII
DO REGIME DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Art. 48. A integralização dos  estudos  necessários  à  conclusão  do Curso  de  Pós-
Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Nível Mestrado Profissional é expressa
em unidades de créditos.

§ 1º Cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) horas.

§ 2º O curso de Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática tem 26
(vinte e seis) créditos em disciplinas, 02 (dois) créditos para outras atividades e 10 (dez) créditos
referentes à elaboração e defesa pública da dissertação, totalizando 38 (trinta e oito) créditos, assim
divididos:

I – 07 Disciplinas Obrigatórias do núcleo comum = 16 créditos;

II – 02 Disciplinas obrigatórias por área de interesse da pesquisa= 07 créditos;

Parágrafo único. as  linhas  de  pesquisa  são  divididas  em  Ciências  (nível
fundamental – 6º ao 9º ano) ou Biologia, Física, Química e Matemática.

III – 01 Disciplina optativa= 03 créditos;

IV – 01 Participação em eventos com apresentação de trabalho = 01 crédito;

V – 01 Submissão de artigo para revista indexada = 01 crédito;
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VI – 01 Elaboração e defesa pública da dissertação= 10 créditos.

§ 3º Todos os créditos cumpridos, referentes às disciplinas obrigatórias e optativas,
devem constar no histórico escolar do aluno.

§ 4º A elaboração da dissertação deve ser encaminhada dentro de uma das linhas de
pesquisa  que  dão  sustentação,  segundo  o  número  de  vagas  disponíveis,  sob  orientação  de  um
professor doutor credenciado.

§ 5º O acadêmico regularmente matriculado no Programa pode cursar até 4 (quatro)
créditos em disciplinas de outros programas reconhecidos pela CAPES, mediante aprovação de seu
orientador e homologação do Colegiado.

Art. 49. A avaliação  das  disciplinas  e  outras  atividades  expressa  os  níveis  de
desempenho do discente, de acordo com os seguintes conceitos:

I – para disciplinas:

A – excelente;

B – bom;

C – regular;

D – reprovado;

N – incompleto- Quando o aluno não conclui a atividade por motivo de força maior,
podendo recuperá-la posteriormente,  por concordância do professor responsável e aprovação do
Colegiado;

T – transferência de créditos obtidos pelo aluno fora do Programa;

J  –  indica  abandono  justificado,  com  aprovação  do  orientador  e  aprovação  do
Colegiado;

M – matrícula cancelada, aceita pelo orientador e aprovada pelo Colegiado.

§1º O discente que obtiver o conceito 'D' em qualquer disciplina pode repeti-la uma
única vez passando a constar em seu histórico escolar, o último conceito obtido.

II – para as demais atividades, além das anteriores:

1. Suficiente;

2. Insuficiente.

Art. 50. A frequência mínima exigida nas disciplinas é de setenta e cinco por cento.

Parágrafo único- Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o discente é reprovado na
disciplina, sendo-lhe atribuído conceito 'D'.

Art. 51. São considerados aprovados em cada disciplina os alunos que tiverem o
mínimo de frequência de 75% e obtiverem conceito A ou B ou C.

Art. 52. São consideradas válidas as atividades para as quais se atribui o conceito S.

Art. 53. Nos pedidos de aproveitamento e/ou equivalência de disciplinas, a critério
do Colegiado do Programa, mediante aceite do orientador, podem ser aceitos créditos obtidos em
outros cursos de mestrado recomendados pela CAPES ou cursados como aluno especial, desde que:

I – o Programa que ofertou a disciplina tenha recebido, na avaliação da CAPES,
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conceito igual ou superior a três;

II – a disciplina seja compatível com o plano de estudos do discente;

III – não ultrapasse 04 (quatro) créditos;

IV –  tenham sido  cursadas,  no  máximo,  até  cinco  anos  antes  da  solicitação  de
equivalência ou aproveitamento.

Art. 54. O  candidato  ao  grau  de  Mestre  em  Ensino  de  Ciências  Naturais  e
Matemática deve demonstrar proficiência em uma língua estrangeira.

I – a verificação da proficiência em língua estrangeira é realizada de acordo com
critérios fixados pelo Colegiado do Programa, até o final do segundo semestre após o ingresso no
Programa;

II – pode ser aceito teste de proficiência feito em outra IES, a critério do Colegiado
do Programa.

Art. 55. Para aprovação no Exame de Proficiência em língua estrangeira é exigida
nota igual ou superior a sete (7,0).

Art. 56. O discente é desligado do Programa de Pós-Graduação na ocorrência de
uma das seguintes hipóteses:

I – mais de um conceito 'D' na mesma disciplina;

II – não obediência ao prazo da defesa de dissertação estipulado pelo Programa;

III – por sua própria iniciativa, mediante comunicado à Coordenação do Programa;

IV  –  não  comprovação  de  proficiência  em  língua  estrangeira,  nas  condições
estabelecidas neste regulamento;

V – ultrapassar os prazos de integralização de créditos determinados pelo Programa;

VI  –  caracterizar  sua  desistência,  pela  não  realização  de  matrícula  nos  prazos
estipulados;

VII – duas reprovações no exame de qualificação;

VIII – reprovação em duas ou mais disciplinas;

IX – obtenção de dois conceitos 'C' e um 'D' nas disciplinas;

X – reprovação na defesa de dissertação.

§ 1º A decisão do desligamento do programa deve ser comunicada formalmente ao
discente  e  ao  orientador  através  de  correspondência  datada  e  assinada  pelo  Coordenador  do
Programa.

§ 2º O reingresso no programa de aluno desligado somente é permitido em caso de
aprovação em novo processo de seleção.

§ 3º É  considerado  reprovado  o  aluno  que  apresentar  trabalho  de  disciplina  ou
dissertação em que for constatado e comprovado o plágio, conforme Art. 31, do Regulamento de
Pós-Graduação Stricto Sensu da UNICENTRO.

Art. 57. É permitido ao discente, excepcionalmente, trocar de orientador mediante
requerimento com justificativa a ser dirigido ao Coordenador do Programa, sujeito à aprovação do
Colegiado.

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

13
Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 –
GUARAPUAVA – PR

Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 

http://www.unicentro.br/


Art. 58. O prazo de duração do Curso de Mestrado é de até vinte e quatro meses,
incluída a elaboração e defesa de dissertação.

I  –  o  prazo  para  a  conclusão  do  Curso  de  Mestrado  pode  ser  prorrogado  pelo
Colegiado por, no máximo, seis meses, à vista de justificativa apresentada pelo discente e aprovada
pelo orientador.

II – o  descumprimento  dos  prazos  definidos  neste  regulamento  implica  no
desligamento do discente, por ato do Colegiado.

CAPÍTULO XIII
DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO, DA DISSERTAÇÃO E DA TITULAÇÃO

Seção I
Exame de Qualificação

Art. 59. O  candidato  ao  grau  de  Mestre  em  Ensino  de  Ciências  Naturais  e
Matemática deve submeter-se ao Exame de Qualificação.

Art. 60. O Exame de Qualificação deve ser requerido pelo mestrando após:

I – a integralização dos 26 (vinte e seis) créditos de disciplinas;

II – aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira;

III – realização de estágio de docência, em caso de bolsista, conforme Art. 76.

§ 1º O exame de qualificação deve ser realizado, no mínimo, dois meses antes da
data de defesa pública de dissertação.

§ 2º O mestrando deve apresentar para o exame de qualificação um texto com no
mínimo 30 páginas.

§ 3º O resultado do exame de qualificação é de aprovação ou reprovação.

§ 4º Permite-se uma repetição do exame de qualificação, em prazo nunca superior a
três meses.

Art. 61. O Exame  de  Qualificação  é  realizado  perante  uma Banca  Examinadora
constituída pelo orientador, dois membros titulares e dois suplentes, indicados pelo orientador e
homologados pelo Colegiado do Programa.

I – dos dois membros que compõem a Banca Examinadora, um deve ser do Programa
e o segundo membro poderá ser de fora do Programa, ou mesmo de outra Instituição, desde que
possua, no mínimo, o título de doutor;

II – o orientador é, obrigatoriamente, o presidente da Comissão Examinadora.

Seção II
Da Dissertação

Art. 62. Na dissertação,  o  discente deve demonstrar  domínio do tema escolhido,
rigor metodológico, capacidade de pesquisa e de sistematização, devendo o trabalho estar vinculado
a uma das linhas de pesquisa do Programa.
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Art. 63. A solicitação de defesa deve ser encaminhada via requerimento à secretaria
do Programa com antecedência de trinta dias antes da defesa.

Parágrafo único. para requerer a defesa o aluno deve ser considerado “qualificado”
e ter cumprido os 02 (dois) créditos referentes a “participação em eventos” e “submissão de artigo
para revista indexada”.

I – a dissertação deve ser apresentada de acordo com as normas técnicas a serem
definidas pelo Colegiado do Programa;

II – o discente deve apresentar comprovação de envio de artigo para periódico com
Qualis Capes, ou para periódico com fator de impacto aceito pelo Colegiado;

III – o discente deve apresentar comprovação de apresentação de trabalho em evento
regional, nacional ou internacional;

IV – quando o Programa for o responsável pelo envio da dissertação para a banca, as
cópias devem ser entregues na secretaria impreterivelmente até vinte dias antes da data da defesa;

V – devem ser entregues uma cópia para cada membro da banca, totalizando cinco
cópias,  sendo cópias impressas ou no formato digital,  conforme a escolha de cada membro da
banca.

Art. 64. A  defesa  de  dissertação  consiste  na  apresentação  do  trabalho  pelo
candidato, seguida da arguição pela banca examinadora, em sessão pública.

I – os membros da comissão Examinadora devem possuir o título de doutor;

II – dos dois membros que compõem a comissão,  um deve ser do Programa e o
segundo deve ser de outra instituição, e devem possuir o título de doutor;

III – o orientador é, obrigatoriamente, o presidente da Comissão Examinadora.

Art. 65. A defesa da dissertação é atribuído o conceito “aprovado” ou “reprovado”,
prevalecendo o conceito da maioria dos membros da Banca Examinadora.

Parágrafo único. ao discente reprovado é atribuída a possibilidade de nova defesa
no prazo máximo de três meses, mantendo a mesma banca examinadora, atendendo os prazos para
integralização do curso mediante regularização de matrícula.

Art. 66. O discente tem um prazo máximo de sessenta dias a contar da aprovação da
dissertação pela banca examinadora para entregar à Secretaria do Programa, um exemplar definitivo
da dissertação e do produto educacional.

I – o orientador é o responsável pela verificação da revisão determinada pela banca
examinadora na versão final da dissertação, quando for o caso;

II  –  a  secretaria  é  responsável  por  encaminhar  à  biblioteca  do  campus  da
UNICENTRO onde está situado o Programa um exemplar da dissertação em versão impressa e
digital.

Art. 67. O  discente  deve  encaminhar  ao  PPGEN,  uma  cópia  na  íntegra  da
dissertação e do produto educacional em mídia digital, com arquivo em formato PDF.

I – o discente preenche a autorização, fornecida pelo Programa de Pós-Graduação,
para  publicação  de  sua  dissertação  no  Banco  Digital  de  Teses  e  Dissertações,  no  site  da
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UNICENTRO, no site do Programa, Site do Ministério da Ciência e Tecnologia e da CAPES;

II – o Programa de Pós-Graduação inicia o processo de solicitação de diploma após a
entrega da versão definitiva da dissertação ao Programa.

Seção III
Da Titulação e do Diploma

Art. 68. O  título  atribuído  pela  conclusão  do  curso  é  de  Mestre  em Ensino  de
Ciências Naturais e Matemática, com área de concentração em Ensino e Aprendizagem de Ciências
Naturais e Matemática.

Parágrafo único. Para obtenção do título o mestrando deve ter cumprido todas as
atividades exigidas neste Regulamento e Regulamento Geral da Pós-Graduação da UNICENTRO.

Art. 69. Para  a  expedição  do  diploma  de  mestre,  após  cumpridas  as  exigências
regimentais, a Secretaria do Programa abre processo e remete à Diretoria de Pós-Graduação, os
seguintes documentos:

I – memorando do coordenador de curso encaminhando o processo;

II – formulário padrão para requerimento de título de mestre;

III  –  cópia  da  ata  da  sessão  pública  de  defesa  da  dissertação,  homologada  pelo
Colegiado;

IV – comprovante de submissão de artigo científico;

V – histórico escolar;

VI – declaração de homologação de ata de defesa pelo colegiado do PPGEN;

VII  –  comprovante  da  dissertação  encontrar-se  na  Biblioteca  Digital  de  Teses  e
Dissertações (BDTD);

VIII – fotocópia do diploma de graduação;

IX – fotocópia da Certidão de Nascimento/Casamento;

X – fotocópia do RG.

Art. 70. O  título  de  mestre  é  homologado  pelo  Conselho  Universitário  da
UNICENTRO.

CAPÍTULO XIV
DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Seção I
Da Concessão de Bolsas de Estudos

Art. 71. Para concessão de  bolsa de estudos a  discentes  do PPGEN é exigido o
cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e da comissão de bolsas do Programa.

I – a Comissão de bolsas será instituída e homologada pelo Colegiado do Programa;
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II  –  o  Colegiado  deverá  designar  uma  Comissão  de  Bolsas  com três  membros,
composta  pelo  Coordenador  de  Curso,  por  dois  representantes  do  corpo  docente,  professores
permanentes e um discente.

São atribuições da Comissão de Bolsas:

a) alocar as bolsas disponíveis no Curso, a qualquer momento, utilizando critérios
previamente definidos pelo Colegiado de Curso;

b) divulgar, junto ao corpo docente e discente, os critérios utilizados;

c) acompanhar o desenvolvimento dos bolsistas e avaliar os relatórios semestrais.

III – a distribuição de bolsas pela Comissão deve ser homologada pelo Colegiado do
Programa.

§ 1º A Comissão de Bolsas se reunirá sempre que necessário e produzirá relatório.

§ 2º Das decisões da Comissão de Bolsas caberá recursos ao Colegiado de Curso.

Art. 72. Para os pedidos de bolsa,  além dos documentos exigidos pelas agências
financiadoras, o candidato deve adequar-se ao edital da Comissão de Bolsas do Programa.

Art. 73. A  reprovação  em  qualquer  disciplina,  por  conceito  ou  frequência
insuficiente ou o trancamento de matrícula determina o cancelamento da bolsa de estudos.

Art. 74. É vedado o desenvolvimento de qualquer atividade profissional remunerada
pelo estudante bolsista,  bem como o acúmulo de bolsas,  sob pena de cancelamento da bolsa e
devolução das mensalidades recebidas, além de ficar sujeito a outras medidas disciplinares adotadas
pelas agências reguladoras de fomento.

Art. 75. Após doze meses, contados a partir do início do recebimento da primeira
parcela, o bolsista deve apresentar comprovante de envio de artigo para publicação em periódico
com Qualis  CAPES  e  de  apresentação  de  trabalho  em evento  nacional  ou  internacional,  com
publicação em anais.

Art. 76. O aluno bolsista de qualquer agência de fomento deve realizar estágio de
docência  no  ensino  superior,  que  consiste  no  desenvolvimento  de  atividades  de  ensino  e/ou
orientação nos cursos de graduação de atuação dos docentes do Mestrado em Ensino de Ciências
Naturais e Matemática, em disciplina relacionada ao seu objeto de pesquisa, com um mínimo de 15
horas aula, equivalentes a um crédito.

Parágrafo único. O  estágio  de  docência  não  é  considerado  no  cumprimento  de
créditos mínimos exigidos do aluno.

Seção II
Do Acompanhamento e Administração do Programa

Art. 77. Á  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  compete  supervisionar  o
funcionamento do Programa de Pós-Graduação  Stricto Sensu em Ensino de Ciências Naturais  e
Matemática, propondo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho Universitário as
medidas necessárias para seu bom andamento.
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CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 78. Os projetos que envolvam pesquisa com seres humanos devem se submeter
ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO e suas respectivas normas.

Art. 79. As alterações deste Regulamento devem ser propostas pelo Colegiado do
Programa ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNICENTRO.

Art. 80. Os casos omissos são resolvidos pelo Colegiado do Programa e, quando
necessário, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNICENTRO.

Art. 81. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Dr. Aldo Nelson Bona,
Reitor.
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