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R E S O L U Ç Ã O  Nº. 131/2019-PCM 
 

Aprova alteração no artigo 56º da Resolução 
nº 090/2019-PCM. 
 
 

 considerando o Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação da UEM; 
 

 considerando a Resolução nº 090/2019-PCM; 
 

 considerando as deliberações do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência e a Matemática em reunião convocada pelo Edital de Reunião nº 005/2019-
PCM, ocorrida no dia 18/06/2019; 
 
 

 O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A 
CIÊNCIA E A MATEMÁTICA APROVOU, E EU, PROF. DR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MAGALHÃES 
JÚNIOR, COORDENADOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
 

 Art. 1º – Aprovar a alteração da redação do artigo 56º da Resolução nº 090/2019-PCM: 
 

DE PARA 
Art. 56º. A defesa da dissertação ou tese deverá ser 
requerida pelo candidato e pelo orientador, com 
sugestão dos membros da banca examinadora, com a 
anuência destes. 
§ 1º - O requerimento de defesa de Mestrado deverá ser 
acompanhado pelos exemplares da dissertação em 
número igual ao dos membros da banca examinadora, 
uma cópia PDF/WORD, além de, no mínimo, um artigo 
referente à dissertação submetido em periódico 
qualificado da CAPES (B1 ou superior).  
§ 2º - O requerimento de defesa de Doutorado deverá 
ser acompanhado pelos exemplares da tese em número 
igual ao dos membros da banca examinadora, uma 
cópia PDF/WORD, além de um artigo aceito e/ou 
publicado e outro submetido referente à pesquisa de 
doutoramento submetido em periódico qualificado da 
CAPES (B1 ou superior).  
§ 3º - As bancas deverão atender as exigências do PCM 
e aprovadas em reunião do CA. 
 

Art. 56º. A defesa da dissertação ou tese deverá ser 
requerida pelo candidato e pelo orientador, com 
sugestão dos membros da banca examinadora, com a 
anuência destes. 
§ 1º - O requerimento de defesa de Mestrado deverá ser 
acompanhado pelos exemplares da dissertação em 
número igual ao dos membros da banca examinadora, 
uma cópia PDF/WORD, além de, no mínimo, um artigo 
referente à dissertação, em coautoria com o orientador 
(e coorientador, quando for o caso), submetido em 
periódico qualificado da CAPES (B1 ou superior).  
§ 2º - O requerimento de defesa de Doutorado deverá 
ser acompanhado pelos exemplares da tese em número 
igual ao dos membros da banca examinadora, uma 
cópia PDF/WORD, além de um artigo aceito e/ou 
publicado e outro submetido referente à pesquisa de 
doutoramento, em coautoria com o orientador (e 
coorientador, quando for o caso), submetido em 
periódico qualificado da CAPES (B1 ou superior).  
§ 3º - As bancas deverão atender as exigências do PCM 
e aprovadas em reunião do CA. 

 
 Art. 2º –  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
DÊ-SE CIÊNCIA. 
CUMPRA-SE.   
 

 Maringá, 18 de Junho de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior 
COORDENADOR DO PCM 


