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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS ALUNOS REGULARES DO PCM 
 
1. É DEVER DO ALUNO TER CONHECIMENTO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A MATEMÁTICA: Resolução nº 006/2009-CI/CCE.  O Regulamento está 
disponibilizado na página do Programa. 
 
2. Informações sobre o PCM: A secretaria do PCM disponibiliza informações sobre o Programa no endereço eletrônico 

www.pcm.uem.br. As dúvidas poderão ser sanadas com a Coordenação ou na Secretaria. 
 
3. A secretaria do PCM e o pós-graduando: O contato da secretaria com o aluno de pós-graduação pode ser  feito 

pessoalmente (Bloco F67, sala 07), por via eletrônica (e-mail: sec-pcm@uem.br) ou por telefone (44 - 3011-4827). 
Por essa razão, o aluno é responsável pela atualização do cadastro junto à secretaria de pós-graduação. 
Informações sobre eventos, reuniões, atividades acadêmicas, convocações e demais informações são repassadas 
via endereço eletrônico ou disponibilizados na página do programa. O atendimento ao público ocorre das 08 h às 
11 h e das 14 h  às 17 h, de segunda a sexta-feira.  O atendimento das demandas dos alunos será feito 
respeitando-se o volume de trabalho da Secretaria. 

 
4. Matrículas: As matrículas deverão ser efetivadas semestralmente, em data e horário estabelecidos em calendário 

acadêmico, sempre com a anuência do orientador. Após o cumprimento dos créditos em disciplinas, o aluno 
obrigatoriamente deverá continuar a efetivar sua matrícula no curso, semestralmente, até defender a 
dissertação/tese. A não efetivação de matrícula em calendário acadêmico implicará o desligamento do aluno do 
curso, conforme inciso II do art. 26 da Resolução nº 006/2009-CI/CCE.  

 
5. RELATÓRIO SEMESTRAL e Currículo Lattes. Obrigatório!  Os alunos devem entregar, AO FINAL DE CADA  

SEMESTRE, o Relatório de atividades desenvolvidas, devidamente assinado pelo aluno e pelo orientador. É 
também dever do aluno, manter atualizado o seu Currículo Lattes, pois ele é de extrema importância para o 
Programa, uma vez que o desempenho acadêmico faz parte da avaliação da CAPES.  

 
6. Ajuda de custo para apresentação de trabalho em evento científico: O aluno de pós-graduação  poderá solicitar 

ajuda de custo para apresentação de trabalho em eventos científicos. Para isso, deverá encaminhar um 
requerimento, com a anuência do orientador, no formulário padrão do PCM, anexando cópia do resumo do 
trabalho, aceito para apresentação  e folder do evento. A Coordenação ou Conselho acadêmico definirá o valor a 
ser repassado ao aluno, de acordo com a disponibilidade financeira do Programa. 

 
7. Bolsas de Estudo: O aluno deverá entregar o requerimento de inscrição para Seleção de Bolsas, na Secretaria do 

PCM, devidamente preenchido e assinado, com a anuência do orientador, obedecendo aos prazos e exigências 
do Edital de divulgação de Seleção de Bolsas que é realizado no início de cada ano letivo.  O acadêmico e seu 
orientador devem estar atentos aos impedimentos de acúmulo de bolsas de natureza diversas. 

 
8. Orientador: O aluno regular deverá oficializar a escolha do  seu orientador até o final do primeiro semestre do ano 

de ingresso. 
 
9. Exame de Proficiência em Língua Estrangeira: Conforme o artigo 5º, e parágrafos,  da Resolução nº 006/2009-

CI/CCE, o aluno deverá comprovar proficiência em idioma(s) estrangeiro(s), até o final do 1º ano de matrícula,  no 
caso do Mestrado, e até o final do 2o ano, no caso do Doutorado.  

i. Serão considerados os seguintes idiomas: italiano, francês, alemão e inglês. 
(...) 

iv. Para o aluno de Doutorado será necessário demonstrar, ao longo dos 24 meses iniciais do curso, proficiência em 
duas línguas estrangeiras, sendo uma, necessariamente, a língua inglesa. 
 

ATENÇÃO: O aluno matriculado no Curso de Doutorado, que tenha realizado Proficiência em qualquer outra 
língua que não as determinadas pelo Regulamento, deverá realizar os dois exames de proficiência durante 
os dois primeiros anos do curso, sempre nas línguas aceitas pelo Programa. 
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10. Prorrogação de prazo de conclusão: em caso de necessidade, o acadêmico do PCM, tem direito a requerer ao 
Conselho Acadêmico do PCM, a prorrogação do prazo de conclusão, por até seis meses. Esse pedido deverá ser 
feito  até o mês de janeiro do ano em que completará dois  anos do curso de Mestrado ou quatro anos do Curso 
de Doutorado (prazo regular). No pedido, deve constar: justificativa, estágio de desenvolvimento da 
dissertação/tese e prazo previsto para exame de qualificação e/ou defesa pública, com o aval por escrito do 
professor orientador. 
 

ATENÇÃO: Alunos bolsistas NÃO TEM DIREITO À PRORROGAÇÃO. 
 

11. Convalidação e aproveitamento de disciplinas cursadas no PCM: O aluno poderá solicitar aproveitamento de 
créditos de disciplinas já cursadas como aluno não regular ou no curso de mestrado (quando for aluno matriculado 
no curso de Doutorado), informando corretamente: o código, o nome da disciplina, carga horária, o semestre e o 
ano em que cursou e com parecer do orientador. O requerimento do aluno será enviado ao Conselho Acadêmico 
do PCM para análise e deliberação. 

 
12. Convalidação e aproveitamento de disciplinas cursadas em outro Programa de Pós-graduação: o aluno 

poderá requerer, convalidação e aproveitamento de créditos em disciplinas.  O pedido deverá ser feito no 
momento da matrícula, por meio  de requerimento acadêmico, ao qual deve ser anexado: 
a) cópia autenticada do histórico escolar/declaração do programa de pós-graduação, em que conste o 
aproveitamento do aluno. 
b) cópia autenticada do(s) programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s) em outro programa. 
c) parecer do orientador. 
O requerimento do aluno será enviado ao Conselho Acadêmico do PCM para análise e deliberação. 

 
13. Solicitação de documentação e FORMULÁRIOS. Cabe ao aluno fazer a solicitação, por escrito, dos documentos 

de seu interesse. As solicitações deverão ser encaminhadas à Secretaria do PCM. Os formulários, tais como 
requerimento acadêmico, requerimento de matrícula, entre outros, estão disponíveis na página eletrônica do PCM. 
(Caso a página esteja com problemas, favor solicitar o formulário pessoalmente ou por e-mail).  O atendimento 
está sujeito às demandas de serviço da secretaria. 

 

FOMULÁRIOS UTILIZADOS PARA A SOLICITAÇÃO 
• REQUERIMENTO ACADÊMICO: 

(a) Prorrogação de prazo de conclusão de curso; 
(b) Mudança de orientador; 
(c) Licenças em geral; 
(d)  Atividades Complementares; 
(e) Ajuda de custo para apresentação de trabalho em evento científico uma ajuda por ano); 
(f) Encaminhamento de projeto de estágio de docência devidamente assinado pelo coordenador e aprovado 

pelo Conselho Acadêmico do Curso de Graduação em que realizará  o Estágio; 
(g) Encaminhamento de projeto de pesquisa (mestrado/doutorado). 

 

• SOLICITAÇÃO DE BOLSA: REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA 
 

• REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 
 

• REQUERIMENTO PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO: 
O Exame Geral de Qualificação deverá ser solicitado pelo menos 30 (trinta) dias antes de sua realização, 

previamente marcado pelo orientador, em formulário próprio do PCM, também disponível na página do PCM, 
devidamente preenchido e assinado pelo pós-graduando e pelo professor orientador. Anexar ao pedido um 
exemplar (impresso em frente e verso e encadernado em espiral) da  dissertação/tese, para cada membro da 
banca, incluindo o orientador. 

 



 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA  E A MATEMÁTICA 

 

 3 

• REQUERIMENTO PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE: 
A Defesa pública deverá ser solicitada pelo menos 30 (trinta) dias antes de sua realização, previamente marcada 

pelo orientador, em formulário próprio do PCM, também disponível na página do Programa, devidamente 
preenchido e assinado pelo pós-graduando e pelo professor orientador. Anexar ao pedido um exemplar 
(impresso em frente e verso e encadernado em espiral) da dissertação/tese para cada membro da banca 
(titulares e suplentes), incluindo o orientador. 

 
14.Representante discente:.Cada curso do programa deverá ter um representante discente que será eleito pelos seus 

alunos regulares. Os representantes deverão atuar junto ao Conselho Acadêmico do PCM e  intermediar o contato 
entre s discentes, os professores e a coordenação do programa.  

 
PARA CONCLUSÃO DO CURSO O ALUNO DEVERÁ, ALÉM DAS ATIVIDADES 

NORMAIS DO PROGRAMA, CUMPRIR AS ATIVIDADES ABAIXO, OBEDECENDO A 
SEQUÊNCIA: 

 

Com exceção das atividades 1, 3, 7 e 8, os prazos são sugestões para que o aluno consiga 
se planejar, pois o agendamento das atividades dependerá do desenvolvimento dos trabalhos de 

cada um e das decisões do Conselho Acadêmico do PCM. 
 

ATIVIDADES MESTRADO DOUTORADO 

1 Cumprir os créditos em 
disciplinas. 

Até o final do primeiro ano do curso. 
Este prazo não é sugestão, é determinado pelo 

Regulamento do PCM. 

Até o final do segundo ano do curso. 
Este prazo não é sugestão, é determinado pelo 

Regulamento do PCM. 

 
2 

Apresentação do Projeto no 
COLÓQUIO do PCM.  
Embora não conste no regulamento, é uma 
atividade do programa que deve ser 
cumprida por todos os alunos regularmente 
matriculados. 

No segundo semestre do ingresso, de 
acordo com a data estipulada pelo 
Conselho do Programa. 

No quarto semestre do ingresso, de 
acordo com a data estipulada pelo 
Conselho do Programa. 

 
 

3 
Comprovação do Exame de 
Proficiência (italiano, francês, 
alemão e inglês). 

Um língua estrangeira. 
Até o final do primeiro ano de ingresso  no 
Curso. 

Este prazo não é sugestão, é determinado pelo 
Regulamento do PCM. 

Duas línguas estrangeiras. 
Até o final do segundo ano de ingresso  no 
Curso. 

Este prazo não é sugestão, é determinado pelo 
Regulamento do PCM. 

4 Cumprir as Atividades 
Acadêmicas Complementares. 

Até, preferencialmente, julho do ano 
seguinte de ingresso 

Até, preferencialmente, julho do terceiro 
ano de ingresso. 
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Submeter-se ao Exame de 
Qualificação, após cumprimento 
das AAC. 

Até, preferencialmente, outubro do ano 
seguinte de ingresso, de acordo com o 
prazo estipulado pelo Conselho 
Acadêmico do Programa 

Até, preferencialmente, o 5º ou 6º 
semestre de ingresso, ou de acordo com o 
prazo estipulado pelo Conselho 
Acadêmico. 

6 Estágio de Docência (alunos 
bolsistas) 

Preferencialmente, até o fim do terceiro 
semestre. 

Preferencialmente, até o fim do sexto 
semestre. 

 

7 
Ter o projeto de pesquisa 
aprovado pelo Conselho 
Acadêmico do PCM. 

Pelo menos 6 meses antes de completar 
o prazo máximo de conclusão do curso. 

Este prazo não é sugestão, é determinado pelo 
Regulamento do PCM. 

Pelo menos 6 meses antes de completar o 
prazo máximo de conclusão do curso. 

Este prazo não é  sugestão, é determinado pelo 
Regulamento do PCM. 
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Submeter-se à Defesa Pública. Prazo normal: até 24 meses (término 
sempre no mês de fevereiro, pois o 
ingresso é março de cada ano). 

Este prazo não é sugestão, é determinado pelo 
Regulamento do PCM. 

Prazo normal: até 48 meses (término 
sempre no mês de fevereiro, pois o 
ingresso é março de cada ano). 

Este prazo não é sugestão, é determinado pelo 
Regulamento do PCM. 

 


