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R E S O L U Ç Ã O  Nº. 202/2013-PCM 
 

Aprova normas para encaminhamento da 
documentação para emissão do diploma, 
para os alunos ingressos a partir de 2014. 

 

 Considerando a Resolução nº. 221/2002-CEP, que aprova o Regulamento dos Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu  da UEM; 
 

 Considerando a Resolução nº. 006/2009-CI-CCE, que aprova o Regulamento Geral do 
Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática;  
 

 Considerando as deliberações do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência e a Matemática em reunião realizada no dia 09/12/2013; 
 
 

 O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A 
CIÊNCIA E A MATEMÁTICA APROVOU, E EU, PROFA. DRA. MARIA JÚLIA CORAZZA, 
COORDENADORA, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
 

 Art. 1º – Aprovar normas para encaminhamento da documentação para emissão do 
diploma, para os alunos ingressos a partir de 2014. 
 

Art. 2º – Após a defesa da dissertação/tese, o pós-graduando deverá  entregar  na secretaria 
do programa:   

i) A versão final da dissertação/tese, catalogada e conferida pelo orientador, e por 
um revisor de língua estrangeira e portuguesa. 

§ 1º - A revisão deve ser comprovada por uma declaração/certificado de setor ou 
revisor graduado em Letras.  

§ 2º - A versão final deverá entregue uma cópia em formato impresso, e duas 
cópias acrescidas de uma para cada membro da banca, em PDF, em CD, 
obedecendo às orientações do PCM. 

 

ii) Cópia de um artigo, com comprovação de envio, com resultados da dissertação de 
mestrado, submetido a uma revista especializada da área de Ensino de Ciências e 
Matemática, com Qualis, no mínimo, B2, em co-autoria com seu(sua) 
orientador(a), no caso de Mestrado. 

 

iii) Cópia de um artigo publicado e da  submissão de outro, com comprovação de 
envio, com resultados da tese de doutorado, a uma revista especializada da área 
de Ensino de Ciências e Matemática, com Qualis, no mínimo, B2, em co-autoria 
com seu(sua) orientador(a), no caso de Doutorado. 

 

 Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogada a Resolução nº 137/2013-
PCM. 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA.     
 CUMPRA-SE. 

 

 Maringá, 09 de dezembro de 2013. 
, 
 

Profa. Dra. Maria Júlia Corazza 
COORDENADORA 


