
CALENDÁRIO INSTRUTIVO DE PRAZOS 
DOUTORADO 

 
Todos os formulários citados a seguir e demais instruções, estão disponíveis na página do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos no menu em FORMULÁRIOS: 
http://www.uel.br/cca/dcta/pages/formularios/mestrado---doutorado.php 
 

Atos Normativos e Documentos Oficiais da UEL e do Programa de PG-Ciência de 
Alimentos: 

 
- Reestrutura a organização curricular do Programa de Pós-Graduação em Ciência de 
Alimentos, em nível de Mestrado e Doutorado - DELIBERAÇÃO – Colegiado PPG Stricto 
sensu nº 022/2018 
- Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos - Res. 096/2018 
- Regulamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu. – CEPE 037/2016 
- Resolução nº 01/2019 - PPG-Ciência de Alimentos - Normas e critérios para concessão e 
acompanhamento das atividades dos contemplados com Bolsa de Demanda Social 
 

CRÉDITOS EM DISCIPLINAS 
 
Cumprimento de créditos em disciplinas: Reestrutura Curricular: 022/2018 = 44 créditos em 
disciplinas (Obrigatório Estágio de Docência na Graduação I e II) + 80 créditos em Tese  
 
- Equivalência / Convalidação:  Solicitação via Portal do Estudante. 
Para aproveitamento dos créditos, para o estudante que tenha cursado disciplinas a nível de 
Mestrado (Estudante Especial). 
 

EXAME DE PROFICIÊNCIA  
 
NÃO efetuar nenhuma solicitação via Portal do Estudante. 
A equivalência será dada pela nota da prova de inglês no processo de seleção. 
 

DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO  
 
Em até 3 meses de curso, definir o orientador e o tema da Tese - link em Formulários: 
 http://www.uel.br/cca/dcta/pages/formularios/mestrado---doutorado/doutorado-tema.php 
 

REMATRÍCULA  
 
Verificar Calendário Acadêmico elaborado pela PROPPG. 
Obrigatório matricular-se em, ao menos, Tese I no 1º sem, Tese II no 2º sem, Tese III no 3º sem, 
Tese IV no 4º sem, Tese V no 5º sem, Tese VI no 6º sem, Tese VII, no 7º sem e Tese VIII no 8º 
sem. O estudante que desejar antecipar o prazo de defesa poderá se matricular em mais do que 
uma Tese por semestre. 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 
 
Disponível no site link em Formulários. http://www.uel.br/cca/dcta/pages/formularios/mestrado---

doutorado/relatorio-semestral-mestrado-doutorado.php 
O estudante, bolsista ou não, deverá entregar o relatório em até 15 dias após o término de cada 
semestre.  Consultar Calendário Acadêmico. 
 
 
 



PROJETO DE PESQUISA 
 
ENTREGA DE PROJETO DE TESE E LISTAS DE COMPRAS 
 
Conforme Resolução CEPE nª 0175/2008 ou 096/2018, que Aprova o Regimento do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, em nível de Mestrado e Doutorado: 
 
Projeto de Dissertação ou de Tese 
Art. 11. O estudante deverá encaminhar à Comissão Coordenadora o projeto da Dissertação ou 
Tese, em até 6 (seis) meses, para o nível de Mestrado, e até 12 (doze) meses, para o nível de 
Doutorado, contado a partir do ingresso do estudante no Programa. 
Parágrafo único. O não cumprimento dos prazos deverá ser devidamente justificado por escrito 
pelo orientador à Coordenação, que analisará a justificativa. 
 
Demais orientações:  link em Formulários: http://www.uel.br/cca/dcta/pages/formularios/mestrado-

ou-doutorado/doutorado-projeto.php 
 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 
Conforme Resolução CEPE n. 0175/2008 ou 096/2018, que Aprova o Regimento do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, em nível de Mestrado e Doutorado: 

 
 

 
Seção III - Exame de Qualificação 
-Art. 13. O requerimento deverá ser apresentado, no máximo, 15 meses depois de iniciado o 
curso de Mestrado e 30 meses depois de iniciado o doutorado 
-Art. 15. O Exame de Qualificação para o Doutorado constará de: 
I. Avaliação prévia de um trabalho escrito na forma de artigo científico, de autoria do estudante e 
de seu orientador, cujos resultados foram obtidos durante o curso; 
II. Apresentação oral do trabalho (tempo máximo de 30 minutos); 
III. Arguição, de até 2 horas, pelos membros da Comissão Examinadora, abrangendo as 
informações do trabalho e a formação acadêmica proporcionada pelo Programa de Pós-
Graduação. 
 
Parágrafo único. O manuscrito poderá ser substituído por artigo com aceite final para publicação 
ou publicado em periódico classificado no mínimo como B2 do Qualis da CAPES. 
 
Demais orientações:  link em Formulários: http://www.uel.br/cca/dcta/pages/formularios/mestrado-

ou-doutorado/doutorado-qualificacao.php 
 
 
 



DEFESA 
 
Verificar instruções no site, link: http://www.uel.br/cca/dcta/pages/formularios/mestrado-ou-

doutorado/doutorado-defesa.php 
 
Defesa e Tese de Doutorado 
Conforme Resolução CEPE n. 0175/2008 ou 096/2018, que Aprova o Regimento do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, em nível de Mestrado e Doutorado: 
 
NORMAS PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TESE 
Art. 17. O orientador deverá entregar um atestado de que a Dissertação ou Tese do estudante 
está em condições de seguir para a defesa e o formulário com a data provável da defesa e título 
da Dissertação ou Tese com a proposta dos membros da Banca Examinadora, que deverá ser 
aprovada pela Comissão Coordenadora. 
Art. 18. A Dissertação ou a Tese deverá ser redigida na forma tradicional ou na de artigos 
científicos. 
 
PRAZO REGULAR FINAL: 
Último dia para os estudantes matriculados no último período entregarem as Teses ou solicitarem 
prorrogação de prazo. Consultar Calendário Acadêmico - PROPPG. 
 

SEM DATA ESPECÍFICA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
 ����  Inclusão e Cancelamento de disciplinas:  
O prazo depende da data de início e término de cada disciplina. 
O prazo para inclusão não pode ultrapassar 5% da carga horária, também necessita do aceite do 
Professor responsável pela disciplina. 
Para o cancelamento não pode ultrapassar 40% da disciplina ministrada. 
 
 �  Aproveitamento mínimo em disciplinas de 75% de frequência. 
 
- Carteirinha de Estudante/ Identificação Estudantil: 
É emitida pela PROPPG, aproximadamente após o 1º mês de curso. 
A Comissão Coordenadora fará a entrega. 
Esse documento dará acesso ao RU, Biblioteca Central da UEL. Será usado como Carteirinha de 
Estudante. 
Ao iniciar atividades práticas nos Laboratórios do DCTA, O ESTUDANTE DEVERÁ USAR A 
CARTEIRINHA COMO UM CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO NOS LABORATÓRIOS devido a 
SEGURANÇA de todos os usuários. 
 
- PORTAL DO ESTUDANTE:  
- Manter atualizado: endereço residencial, eletrônico e telefones. 
- Declaração de Matrícula. 
 
Todo estudante de Pós-Graduação deve ter e manter o Currículo Lattes atualizado. 
 
- DESLIGAMENTO:  
Conforme Regulamento CEPE nº 037/2016 

 


