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SISTEMÁTICA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS DISCENTES DE 

MESTRADO DO PPGTA 

 

 
Ao ser aprovado como aluno regular no PPGTA o aluno receberá o presente documento 

e deverá assinar uma DECLARAÇÃO onde atesta conhecer as instruções constantes no mesmo. 

Este documento tem como finalidade a padronização dos procedimentos para 

proposta e elaboração da Dissertação, com vistas à: 

a) análise pelo Colegiado do Programa da relevância e exequibilidade da pesquisa proposta; 

b) identificação das condições necessárias para a execução do trabalho proposto em período de 

até 24 meses; 

c) difusão do conhecimento na comunidade do Programa; 

d) formação de um banco padronizado de informações sobre as pesquisas efetuadas no 

Programa, para a elaboração de relatórios, novos projetos, material de divulgação e outras 

atividades correlatas; 

e) avaliação mais uniforme e objetiva do andamento das pesquisas e do rendimento dos alunos 

durante a pesquisa de mestrado; 

Para atingir os objetivos propostos e haver uma utilização real do material gerado por 

esta sistemática, os procedimentos descritos deverão ser executados dentro de formatos 

especificados, salvo em casos especiais analisados individualmente pelo Colegiado do 

Programa ou pelo Orientador Acadêmico. 

 

1 - REGIME ACADÊMICO - MESTRADO 

 
 

Os alunos de mestrado do PPGTA deverão cursar 18 créditos em disciplinas, sendo no 

mínimo 12 créditos em disciplinas obrigatórias. O aluno poderá escolher dentre as disciplinas 

obrigatórias ofertadas, em comum acordo com o orientador, àquelas necessárias para a 

integralização dos 12 créditos.   Sugere-se que o aluno curse de  3 a 4 disciplinas por semestre 

para conseguir finalizar os créditos no primeiro ano do curso, deixando o segundo ano do curso 

exclusivamente para as atividades referente a elaboração da dissertação.
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2. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

2.1 Datas importantes ao longo das atividades acadêmicas 

 

- o estudante deverá cursar obrigatoriamente a Disciplina de Seminários (conforme calendário de 

oferta) com a apresentação do Projeto de Dissertação, no período de até 9 (nove) meses, contado a 

partir do ingresso do estudante no Programa, como regular. 

- a indicação de orientador deve ser realizada até o 4° mês e de coorientação até o 12° mês, contados 

a partir do ingresso do estudante no Programa como aluno regular. 

- a Proficiência em língua inglesa deve ser realizada até o 12° mês, contados a partir do ingresso do 

estudante no Programa, como regular. 

- o requerimento para o Exame de Qualificação deverá ser realizado até o 18° mês, contados a partir 

do ingresso do estudante no Programa como aluno regular. 

- a Defesa deverá ocorrer até o 24° mês, contados a partir do ingresso do estudante no Programa 

como aluno regular. 

- as Atividades Complementares que podem gerar pontuação devem ser realizadas após a matrícula 

atual do discente como discente regular do PPGTA e os créditos das Atividades Complementares 

deverão estar concluídos para a marcação da defesa. 

- os discentes bolsistas devem entregar os documentos de conclusão do estágio na docência até o 22º 

mês do aluno no programa, como requisito obrigatório para a solicitação de defesa. 

 

 

2.2 - Seminários 

 

 
A disciplina Seminários visa a focar na elaboração/finalização do projeto de Dissertação 

e antecipar o engajamento efetivo dos alunos na pesquisa. 

Para que o objetivo da disciplina possa ser atingido a contento, é importante que os 

alunos inscritos nessa disciplina e os respectivos Orientadores Acadêmicos sejam esclarecidos 

dos seguintes aspectos: 

Embora na maioria dos casos não existam atividades regulares em sala de aula, a 

disciplina prevê um contato frequente entre o Orientador Acadêmico e o aluno, para que haja 

um desenvolvimento satisfatório do processo de orientação e um acompanhamento do trabalho 

desenvolvido. 
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As atividades previstas em cada caso irão depender do tema proposto. Dado o objetivo 

do trabalho proposto, no entanto, espera-se que os alunos desenvolvam as seguintes atividades: 

Projeto de Dissertação e Apresentação oral correspondente ao projeto proposto.  

A avaliação de Seminário será realizada por uma banca examinadora, composta pelo 

docente responsável pela disciplina e um segundo membro com o título de Doutor, excluídos o 

Orientador e Coorientador Acadêmico.  

Os parâmetros mínimos a serem avaliados são: 

a) Clareza do objetivo proposto 

b) Adequação do projeto a uma das Linhas de Pesquisa do Programa (conforme Plataforma 

Sucupira) 

c) Aprofundamento no estudo do problema 

d) Apresentação oral 

e) Exequibilidade do tema (infraestrutura e cronograma) 

 

O aluno será considerado apto a prosseguir com a proposta se obtiver conceito A, B ou 

C outorgado pela banca, e se respeitadas as demais normas do PPGTA. Alunos que tiverem 

trabalhos apresentados e considerados insuficientes (conceitos D ou E) serão analisados, caso a 

caso, em reunião do Colegiado do PPGTA, respeitadas as recomendações da banca. 



Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos 

 

 

 

3. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO PARA O SEGUNDO ANO 

 

 

O acompanhamento das atividades já realizadas deverá ser feito pelo Orientador 

Acadêmico e Coorientador, quando existir. Para os alunos bolsistas, além das obrigações já 

impostas ao término do primeiro ano, será obrigatória a conclusão da disciplina de Estágio na 

Docência, conforme regulamento vigente e aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- 

Graduação da UTFPR. 

Para o Exame de Qualificação, o aluno deverá apresentar um relatório parcial, seguindo 

as Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR e das instruções normativas 

do PPGTA, e uma apresentação oral. O relatório e a apresentação deverão conter, com detalhes 

significativos, o desenvolvimento da pesquisa realizada até o presente exame. O relatório 

parcial e a apresentação oral da qualificação deverão ser avaliados por uma banca composta de, 

no mínimo, três docentes, incluindo o Orientador Acadêmico. A banca deverá avaliar a 

qualidade do trabalho e indicar parecer favorável ou desfavorável quanto à realização da defesa 

da Dissertação de Mestrado, a qual só poderá ser marcada após parecer favorável no Exame de 

Qualificação. 

Para a defesa final, o Orientador, em comum acordo com o discente e o Colegiado, 

escolherá os membros da Banca de Defesa, que deverá ser composta segundo a regulamentação 

vigente do PPGTA. Todos os membros da banca devem ter competência reconhecida e 

produtividade recente, compatíveis com o tema da Dissertação.  

A redação do texto é regulamentada pelas Normas para Elaboração de Trabalhos 

Acadêmicos da UTFPR e instrução normativa publicada pelo Colegiado do PPGTA.  

 


