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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 (Disponível 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 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.  

 
Atualmente, esse atendimento tem sido feito, preferencialmente, por email, assim como o envio de grande parte dos 
documentos. Com isso, temos recebido um volume considerável de arquivos, o que demanda uma organização tanto da 
nossa parte, quanto dos pós-graduando. Assim, pedimos que sigam todas as orientações sobre a forma de envio das 
solicitações. Observem, inclusive, que há e-mails diferenciados. Caso não esteja de acordo com nossa orientação, fazemos 
a devolução do email, pedindo a readequação do arquivo, pois fica impossível de realizar um bom trabalho com arquivos 
sem uma padronização. Por isso, pedimos a compreensão e a colaboração de todos. 

Abaixo, os e-mails utilizados que devem ser utilizados pelos pós-graduandos: 

Secretaria (atendimento e recebimento de documentos em geral): sec-pcm@uem.br 
Matrícula (e-mail específico): pcm.uem.matricula@gmail.com 
Relatório semestral (quando for o caso): relatorio.pcm.uem@gmail.com  
 
 
ATENÇÃO: A secretaria do PCM não utiliza o Sistema da “Secretaria Virtual” da DAA. Neste sistema, vocês poderão emitir 
“Atestado de Matrícula” e “Histórico Escolar” a qualquer. Qualquer outra solicitação, como “aproveitamento de 
disciplina”, “aproveitamento de proficiência”, “solicitações de prorrogação de prazo” etc, devem ser encaminhadas ao 
email da secretaria do PCM, em formulários e seguindo as orientações específicas constantes na homepage do programa. 
 
O PCM utiliza várias mídias para manter seus alunos e docentes bem informados. Para isso, dispõe, além da homepage 
www.pcm.uem.br, que vocês já conhecem, temos uma página no facebook e o grupo Comunidade PCMIANA.  Sugirimos 
que sigam os dois, pois divulgamos, em conjunto com a coordenação e os representantes discentes do curso de  
Doutorado, e do curso de Mestrado, muitas informações sobre eventos, concursos, atividades do programa, defesas e 
outras informações pertinentes à área. Para acessá-los, vocês devem acessar a homepage do PCM, clicar na aba Edital 
Virtual; em seguida, cliquem em → Links. Nesta aba, encontrarão vários links de interesse de vocês. 
 
O Resultado das solicitações dos alunos são publicadas no Edital Virtual da homepage do PCM, em Resoluções e, em 
alguns casos, são lançadas, também, no histórico escolar no aluno. Esta publicação ocorre aproximadamente duas ou três 
semanas após a reunião em que foi deliberado, pois a secretaria precisa de um tempo para elaboração e publicação das 
resoluções. 
 

  

http://www.pcm.uem.br/
mailto:sec-pcm@uem.br
mailto:pcm.uem.matricula@gmail.com
mailto:relatorio.pcm.uem@gmail.com
http://www.pcm.uem.br/
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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 Parágrafo único do art. 28 do Regulamento. 

5. RELATÓRIO SEMESTRAL e Currículo Lattes. Obrigatório! Os alunos devem entregar, um mês após o início do semestre, o 
Relatório de atividades desenvolvidas no semestre anterior, devidamente assinado pelo aluno e pelo orientador e 
encaminhá-lo ao email relatorio.pcm.uem@gmail.com, com os anexos organizados em arquivo ÚNICO. 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 no site 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. (TEMPORARIAMENTE SUSPENSO) 

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. Coorientador: Para oficializar a escolha do seu cporientador, quando em comum acordo com o oreintador, deverá ser 
encaminhado, ao email da secretaria (sec-pcm@uem.br), o requerimento específcio, com a assinatura de todos os 
envolvidos e anexar o lattes do professor indicado (ARQUIVO ÚNICO).  

9. Exame de Suficiência em Língua Estrangeira: Conforme o artigo 45, e parágrafos do Regulamento, 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. 
§ 1º - Para os alunos de Mestrado, a língua estrangeira para o exame de suficiência é o inglês.  
§ 2º - No Doutorado o aluno deverá demonstrar, ao longo dos 24 meses iniciais do curso, suficiência em duas línguas estrangeiras, 

sendo uma, obrigatoriamente, a língua inglesa.  
§ 3º - Os alunos que obtiveram suficiência em língua inglesa no mestrado deverão, no doutorado, optar por um dos seguintes 

idiomas: espanhol, italiano, francês ou alemão.  
§ 4º - Somente serão aproveitados os exames de suficiência em línguas estrangeiras realizados em Instituições de Ensino Superior 

Públicas ou aferidos pelo TOEFL e outros exames aceitos no âmbito da CAPES/MEC, nos últimos cinco anos.  
§ 5º - O aluno deverá demonstrar capacidade de compreensão de textos escritos em inglês e em outro idioma escolhido por ele.  
§ 6º - O aluno, cuja língua materna não seja a portuguesa, deverá submeter-se também à prova escrita de suficiência em língua 

portuguesa, no decorrer do 1º ano de matrícula.  
§ 7º - Aos candidatos estrangeiros, no caso de Doutorado, além da língua portuguesa, deverão apresentar suficiência em uma 

segunda língua estrangeira distinta de sua língua materna. 

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. 

 

 

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. (Há um 
requerimento específico no site) 

 

mailto:relatorio.pcm.uem@gmail.com
mailto:sec-pcm@uem.br
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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 nome da disciplina, carga horária, o semestre e o ano em que cursou. O 
requerimento do aluno será enviado ao Conselho Acadêmico do PCM para análise e deliberação. Lembramos que 
disciplinas de Estágio, Seminários e Projetos não são convalidadas. 

 

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 (modelo no site), ao qual deve ser anexado: 

I. Cópia do histórico; 
II. Cópia das ementas das disciplinas. 

III. Em caso de ter cursado disciplina como aluno não regular em outro programa, deverá anexar a 
declaração com nota e ementa. Se a disciplina foi cursada no PCM, não há necessidade de acrescentar 
a declaração. 

O requerimento do aluno será enviado ao Conselho Acadêmico do PCM para análise e deliberação. 
 

13. Atividades Acadêmicas: O pós-graduando deve solicitar, em formulário próprio, a contagem e aprovação das 
horas de Atividades Complementares, que deverão ser analisadas em reunião do Conselho Acadêmico do PCM. 
O aluno de mestrado deverá comprimir 12 créditos e os alunos de doutorado 24 créditos. O requerente3 deverá 
salvar o formulário e preenchê-lo à medida em que for cumprindo as artividades e, ao totalizá-las, deverá 
entregá-lo, na secretaria, assinado e com os anexos devidamente organizados. Para a realização do Exame de 
Qualificação, estas atividades devem estar aprovadas pelo CA do PCM. 

 
14. 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 

 

AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO  
⇒Requerimento 
⇒Relatório de Viagem 
 

APROVEITAMENTO/EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS 
⇒Requerimento 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  
1) Requerimento - MESTRADO  
2) Requerimento - DOUTORADO 
3) Modelo de Declaração - Participação em Grupo de Pesquisa 
4) Modelo ce Declaração - Participação em Projeto de Pesquisa/Ensino/Extensão 
 

AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE  - Preencher e imprimir os dois modelos. 
1) Formulário para Autorização de Divulgação da Dissertação/Tese - modelo CAPES 
2) Formulário para Autorização de Divulgação da Dissertação/Tese - modelo UEM - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UEM  
 

BANCAS - Normas 
1) SUBMISSÃO DA BANCA PARA APRECIAÇÃO DO CA (Entregar na secretaria, no mínimo, 60 dias antes da data do EQ ou da Defesa 
Pública) 
EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
Mestrado 
Doutorado 
DEFESA PÚBLICA - Orientações 
Mestrado 
Doutorado 
 

http://www.pcm.uem.br/uploads/AJUDA%20DE%20CUSTO%20-%20ALUNOS%20-%202014.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/Relat%C3%B3rio%20de%20Viagem%20-%20ALUNOS%20-%20PPG%20-%20NOVO.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-aproveitamento-de-disciplina-2021_1630329151.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/contagem-de-aac-mestrado--2015_1440619826.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/contagem-de-aac-doutorado--2015_1440619820.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/modelo-de-declaraaao-de-participaaao-em-grupo-de-estoudo-ou-pesquisa_1440619834.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/modelo-de-declaraaao-de-participaaao-em-projeto_1440619842.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/modelo-de-termo-de-autorizaaao-de-divulgaaao-de-tese-2015_1443201048.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/termodeautorizacaorepositoriodigitaluem_1576176068.doc
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/
http://www.pcm.uem.br/uploads/res.-091-aprova-normalizaaao-das-bancas-dos-pcm_1439817808.pdf
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento--submissao-da-banca-eq--mestrado-2021_1630330146.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento--submissao-da-banca-eq--doutorado-2021_1630329844.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/orientaaaes--agendamento-de-defesa--2019_1569845747.pdf
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento--submissao-da-banca-defesa--mestrado-2021_1630329835.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento--submissao-da-banca-defesa--doutorado-2021_1630329826.doc
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2) SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DA DEFESA PÚBLICA (Entregar na secretaria, no mínimo, 30 dias 
antes da data do EQ ou da Defesa Pública) 
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 (WORD e PDF), também disponível na página do PCM, devidamente preenchido e assinado pelo pós-graduando e 
pelo professor orientador. Anexar ao pedido um exemplar (PDF e WORD) e a declaração de defesas assistidas. 

Mestrado 
Doutorado 
DEFESA PÚBLICA 

A Defesa pública deverá ser solicitada pelo menos 30 (trinta) dias antes de sua realização, previamente marcada pelo orientador, em formulário próprio 
do PCM (PDF e WORD), também disponível na página do Programa, devidamente preenchido e assinado pelo pós-graduando e pelo 
professor orientador. Anexar ao pedido um exemplar (em PDF e WORD ) da dissertação/tese e a comprovação de publicação de artigo 
em periódico da área de acordo com a exigência de cada curso. 

Mestrado 
Doutorado 
 
BOLSAS DE ESTUDO  
MESTRADO 
⇒Solicitação de bolsa 
⇒Renovação de Bolsa 
 
DOUTORADO 
Solicitação de bolsa 
Renovação de bolsa  (1º para o 2º ano) 
Renovação de bolsa (2º para o 3º ano) 
Renovação de bolsa (3º para o 4º ano) 
Termo de desistência ou cancelamento(Mestrado e Doutorado)  
 
CAPA DA DISSERTAÇÃO/TESE 
⇒Modelo em Word 
⇒Modelo em PDF 
 
DECLARAÇÕES - Modelos 
⇒Revisão da versão definitiva - dissertação/tese -ORIENTADOR 
⇒Revisão da versão definitiva -dissertação/tese - CORRETOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
DECLARAÇÃO DE QUE ASSISTOU DEFESAS 
⇒Acesse aqui  
 ⇒Modelo de declaração individual das defesas pelo Google Meet- Acesse aqui (Esta declaração indivudal deverá ser anexada à 
declaração do modelo acima ao angendar a sua defesa). 
 
EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO – 
⇒Solicitação de Reserva 
 ⇒Termo de Empréstimo 
 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
⇒Plano de Estágio de Docência  
⇒Relatório Final 
 
MATRÍCULA 
⇒Requerimento de Matrícula - Aluno regular  
 
OPÇÃO DE MODELO DE DIPLOMA 
⇒Requerimento de Opção de Diploma 
Obs.: Caso opte pelo modelo pergaminho, o aluno deverá pagar uma taxa da DAA e anexar o comprovante. 
 
REQUERIMENTO - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
REQUERIMENTO ACADÊMICO   

(a) Tranacamento de matrícula no curso; 

(b) Reativação da matrícula no curso; 

(c) Desligamento do Curso;. 

(d) Outro. 

http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-exame-de-qualificaaao--mestrado-2021_1630329892.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-exame-de-qualificaaao--doutorado-2021_1630329882.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-defesa-pablica--mestrado-2021_1630329872.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-defesa-pablica--doutorado-2021_1630329864.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-solicitaaao-de-bolsa--mestrado_1630329653.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-solicitaaao-de-bolsa--doutorado_1630329638.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/doutorado---renovaaao-de-bolsa---1a-para-o-2a-ano_1628615974.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/doutorado--renovaaao-de-bolsa---2a-para-o-3a-ano_1628616026.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/doutorado--renovaaao-de-bolsa---3a-para-o-4a-ano_1628616065.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/bolsa--termo-de-desistancia_1464802428.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/capa-dissertaaaotese--modelo-pcm-2022_1649785708.docx
http://www.pcm.uem.br/uploads/capa-dissertaaaotese--modelo-pcm-2022_1649785714.pdf
http://www.pcm.uem.br/uploads/modelo-de-declaracao-de-revisao-de-orientador_1462455935.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/modelo-de-declaracao-de-revisao-de-de-langua-portuguesa_1462455892.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/defesas-assistidas_1571245860.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/declaraaao--assistiu-defesa_1613675869.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/solicitaaao-de-reserva-de-equipamento_1466192558.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/termo-de-emprastimo--res-0915cad_1466774954.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/formulario-de-estagio-de-docancia--novo_1443187789.doc
http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-de-matracula--aluno-regular_1630329515.docx
http://www.pcm.uem.br/uploads/opcaodediploma1_1633544017.doc
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REQUERIMENTO - ORIENTAÇÃO/COORIENTAÇÃO 
 ⇒Requerimento para indicação ou troca de orientador e/ou indicação de co-orientador 
 
RELATÓRIO SEMESTRAL 

 
 

15. 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 os 
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: 

Esta tabela, é uma síntese dos principais prazos  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 

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. 

3 Cumprir as Atividades Acadêmicas 
Complementares. 

Até, preferencialmente, julho do ano 
seguinte de ingresso 

Até, preferencialmente, julho do terceiro 
ano de ingresso. 

4 Estágio de Docência (alunos 
bolsistas) 

Preferencialmente, até o fim do terceiro 
semestre. 

Preferencialmente, até o fim do sexto 
semestre. 

5 
Submeter-se ao Exame de 
Qualificação, após cumprimento das 
AAC. 

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 4 meses antes de completar o 
prazo máximo de conclusão do curso. 

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

 
6 

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. 

 

http://www.pcm.uem.br/uploads/requerimento-para-troca-de-orientador-e-coorientador--2016_1461872918.doc

