
RESOLUÇÃO CEPE Nº 026/2013  
 

Altera o Regimento do Programa de Pós-
Graduação em Análise do Comportamento, 
Mestrado. 

 
 
 
 

CONSIDERANDO a solicitação da Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação, conforme processo nº 30133/2012; 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO aprovou e eu, Vice-Reitora, no exercício do cargo de Reitor, sanciono a 
seguinte Resolução: 
 
 
Art. 1º Fica alterado o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Análise do 

Comportamento, conforme anexo, parte integrante desta Resolução. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 28 de março de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Berenice Quinzani Jordão 
Reitora em exercício 
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REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE D O 
COMPORTAMENTO, EM NÍVEL DE MESTRADO 

 
TÍTULO I 
Objetivos  

 
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, nível de 

Mestrado, visa formar analistas do comportamento para atuar em campos de 
ensino superior e para atuar em atividades de pesquisa que fortaleçam a 
produção de conhecimento em análises do Comportamento em níveis teórico-
conceitual e metodológico, habilitados a interpretar e solucionar problemas de 
ordem comportamental próprios de demandas regionais ou de diferentes campos 
de atuação através de produção ou adaptação de tecnologias apropriadas.  

 
TÍTULO II 

Administração  
 
Art. 2º As atividades administrativas do Curso serão executadas por uma Comissão 

Coordenadora constituída por, no mínimo, 03 (três) docentes com doutorado ou 
titulação equivalente, indicados pelo Departamento desde que vinculados ao 
Curso, e por 01 (um) representante discente eleito por seus pares, na forma 
prevista pela legislação vigente. 

 
§ 1º O mandato dos membros da Comissão Coordenadora do Programa será de 03 

(três) anos, podendo ser reconduzidos. 
 
§ 2º O mandato do representante discente será de 01 (um) ano, sendo vedada sua 

recondução. 
 
Art. 3º O Coordenador e o Vice-Coordenador da Comissão Coordenadora do Programa 

serão eleitos pelos membros da Comissão Coordenadora. 
 
Art. 4º Ao Coordenador de Programa caberá: 

I. Convocar e presidir as reuniões da Comissão Coordenadora do 
Programa; 

II. Coordenar a execução programática do Programa, adotando, em 
entendimento com o Chefe de Departamento, as medidas requeridas ao 
seu desenvolvimento; 

III. Exercer a direção administrativa do Programa; 
IV. Dar cumprimento às decisões da Comissão Coordenadora, da Câmara de 

Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação e dos 
órgãos superiores da Universidade; 

V. Submeter à Comissão Coordenadora do Programa os planos de ensino 
(de disciplinas, seminários, etc.); 

VI. Elaborar o horário de aulas junto ao Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, com seus respectivos docentes; 

VII. Elaborar a lista dos professores orientadores; 
VIII. Solicitar e distribuir bolsas de estudo, ouvida a Comissão de Bolsa; 
IX. Responsabilizar-se pela elaboração do relatório anual da CAPES; 
X. Indicar, juntamente com o orientador, membros para composição de 

Bancas Examinadoras de Dissertação; 
XI. Representar o Programa onde e quando se fizer pertinente; 
XII. Encaminhar pedidos de auxílio financeiro e autorizar despesas de acordo 
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com a previsão orçamentária do Programa junto à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós Graduação; 

XIII. Delegar atribuições a outros membros da Comissão Coordenadora; 
XIV. Participar das reuniões da Câmara de Pós-Graduação. 

 
Parágrafo único. Caberá ainda ao Coordenador da Comissão Coordenadora do 

Programa a execução de atividades dispostas e atendidas as condições do art. 
9º do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu da UEL. 

 
Art. 5º A Comissão Coordenadora terá funções normativa e deliberativa, cabendo-lhe: 

I. Aprovar normas e diretrizes gerais para o Programa; 
II. Assessorar o Coordenador em todas as decisões relativas à vida 

acadêmica dos corpos docente e discente do Programa; 
III. Propor ao Departamento a criação, modificação ou extinção de disciplinas 

que compõem o currículo do Programa; 
IV. Analisar e emitir parecer sobre aproveitamento e equivalência de créditos, 

dispensa e convalidação de disciplinas; 
V. Propor aos órgãos superiores da UEL o currículo pleno do Programa e 

suas modificações; 
VI. Nomear Comissões de seleção para ingresso no Programa de Pós 

Graduação; 
VII. Aprovar as Bancas Examinadoras de Dissertação; 
VIII. Organizar a Comissão Examinadora perante a qual o aluno prestará 

Exames de Qualificação e de Proficiência em Leitura de Língua 
Estrangeira; 

IX. Propor normas para o funcionamento do Programa ou modificar as 
existentes caso seja justificado, encaminhando-as para aprovação dos 
órgãos competentes; 

X. Aprovar os planos de estudo e os projetos de dissertação dos alunos de 
Mestrado; 

XI. Acompanhar as atividades do Programa no Departamento, dando-lhe 
ciência das decisões tomadas. 

 
TÍTULO III  
Capítulo I  

 
Estrutura Curricular  

 
Art. 6º A estrutura curricular do Programa em Análise do Comportamento, nível de 

Mestrado, será agrupada em disciplinas caracterizadas por códigos, 
denominações, cargas horárias, número de créditos, ementas, programas e 
corpo docente responsável. 

 
§ 1º As disciplinas serão agrupadas em disciplinas obrigatórias, optativas e atividades 

especiais e em dissertação. 
 
§ 2º O aluno computará os créditos das Atividades Especiais I e II somente uma vez. 
 
Art. 7º Cada disciplina terá sua carga horária expressa em créditos e cada crédito 

corresponderá a 15 (quinze) horas-aula. 
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Capítulo II  
Corpo Docente  

 
Art. 8º O corpo docente do Programa de Mestrado em Análise do Comportamento será 

constituído de professores permanentes, colaboradores e visitantes. 
 
§ 1º Serão considerados professores permanentes os que atuam de forma direta e 

contínua no Programa. 
 
§ 2º Serão considerados professores colaboradores aqueles que contribuem para o 

Programa de forma complementar ou eventual, ministrando disciplinas ou 
orientando dissertações. 

 
§ 3º Serão considerados professores visitantes aqueles vinculados ou não a outras 

instituições e que contribuam com o Programa por período determinado. 
 
Art. 9º Os docentes que constituírem o corpo docente do Programa de Mestrado terão 

titulação de doutor ou equivalente. 
 
Art. 10. O credenciamento do docente no Programa será feito pela Comissão 

Coordenadora. 
 
§ 1º Em cumprimento ao caput deste artigo, a Comissão Coordenadora reunir-se-á 

anualmente para credenciar docentes ao Programa, podendo, igualmente, 
descredenciá-los na oportunidade. 

 
§ 2º Para fins de credenciamento, será avaliada a produção bibliográfica do docente 

interessado, definida pelos artigos científicos, livros e capítulos de livros 
publicados no triênio anterior à avaliação. Para fins de credenciamento será 
exigido que o interessado possua, no mínimo, número de produção igual à 
média do corpo docente efetivo do Programa no mesmo período; que seja 
coordenador ou autor de um projeto aprovado pela UEL ou por agências de 
fomento estadual ou nacional e que tenha orientado ao menos um estudante de 
iniciação científica no último triênio. 

 
§ 3º Para manter-se como professor permanente o docente deverá ter 6 (seis) 

publicações no triênio, sendo pelo menos 3 (três) artigos em periódico (com 
avaliação no Qualis CAPES B3 ou superior). O professor deve ser coordenador 
ou autor de um projeto aprovado pela UEL ou por agências de fomento estadual 
ou nacional e que tenha orientado ao menos dois estudantes de iniciação 
científica no último triênio. 

 
§ 4º O credenciamento ou descredenciamento do docente ao Programa em Análise 

do comportamento, nível de Mestrado, poderá dar-se também por petição do 
interessado, através de carta dirigida à comissão Coordenadora, dentro dos 
prazos estabelecidos. Para credenciamento deverá anexar os comprovantes de 
sua produtividade científica. 

 
Capítulo III  
Orientador  

 
Art. 11. O orientador supervisionará os estudos, pesquisas e outras atividades 

relacionadas à elaboração e defesa de dissertação do candidato ao título de 
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Mestre. 
 
§ 1º O orientador será portador da titulação de doutor ou equivalente, conferida por 

instituição reconhecida. 
 
§ 2º O orientador será do corpo de docentes permanente do Programa em Análise do 

Comportamento. 
 
§ 3º O orientador deverá: 

I –  Indicar, para aprovação pela Comissão Coordenadora, a Banca Julgadora do 
Exame de Qualificação do orientando; 

II – Propor a Banca Examinadora de Dissertação em comum acordo com a 
Comissão Coordenadora. 

 
Art. 12. Em caso excepcional, devidamente justificado pela Coordenação do Curso, 

aprovado pela Câmara de Pós-Graduação e referendado pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, poderá ser indicado um co-orientador.  

 
TÍTULO IV 
Capítulo I 

 
Corpo Discente   

Inscrição, Seleção e Matrícula 
 
Art. 13. A inscrição no Programa Análise do Comportamento, nível de Mestrado, será 

aberta a graduados e graduandos em curso superior nas áreas biológicas, 
sociais, humanas, da saúde e afins, conforme Calendário Escolar de Pesquisa e 
Pós-Graduação. 

 
Parágrafo único. O aluno que tiver realizado sua inscrição no processo com Declaração 

de Graduando de curso de graduação, terá que apresentar o certificado ou 
diploma de graduação até o final do primeiro semestre letivo de matrícula..  

 
Art. 14. No ato da inscrição o candidato apresentará os seguintes documentos: 

a) diploma de graduação, certificado ou atestado de que concluirá o curso de 
Graduação; 
b) histórico escolar; 
c) curriculum vitae documentado; 
d) requerimento de inscrição fornecido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação;  
e) comprovante de recolhimento da taxa correspondente. 

 
Art. 15. De posse dos documentos do candidato, a comissão competente o submeterá a 

um exame de seleção que poderá ser composta das seguintes fases (podendo 
ser acrescidos outros critérios/fases, que venham a ser considerados 
importantes, pela comissão competente): 
I - verificação de nível de proficiência em língua estrangeira (inglês); 
II - prova escrita; 
III - análise de curriculum vitae; 
IV - entrevista. 

 
§ 1º A proficiência em língua estrangeira (inglês) e a prova escrita serão 

eliminatórias; exigir-se-á nota mínima 7,0 (sete) em cada uma para que o 
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candidato passe às fases seguintes. 
 
§ 2º A avaliação do nível de proficiência do candidato ao Programa será realizada 

exclusivamente pela Comissão de Seleção. 
 
§ 3º Não serão aceitos exames de proficiência em língua estrangeira realizados em 

outros processos seletivos ou em outras instituições. 
 
§ 4º Com exceção das Fases I e II, todas as demais fases serão classificatórias. 
 
§ 5º Ao fim das Fases I e II do processo seletivo, será divulgada lista com o nome 

dos candidatos classificados para as fases III, IV e V. 
 
§ 6º Ao fim do processo seletivo, será divulgada lista com o nome dos candidatos                  

classificados, dos candidatos suplentes e dos candidatos não classificados. 
 
Art. 16. Terá direito à matrícula os candidatos classificados no exame de seleção. 
 
Parágrafo único. O(s) candidato(s) suplente(s) poderá(ão) ser chamada(s) para realizar 

matrícula no caso de desistência de candidato(s) classificado(s).  
 
Art. 17. O número de vagas para o Programa em Análise do Comportamento será 

definido de acordo com a disponibilidade de orientadores. 
  
Art. 18. Ao candidato classificado em um exame de seleção determinado assegurar-se-á 

o direito a matrícula no Programa em Análise do Comportamento, respeitadas as 
limitações previstas no art. 16; entretanto, aquele direito não se estenderá a 
processos seletivos subsequentes. 

 
Parágrafo único. O aluno realizará matrícula com vinculação ao orientador da 

Dissertação. 
 
Art. 19. O aluno regular do Programa efetuará a matrícula a cada período letivo, na 

época e nos prazos definidos, do início do curso até a obtenção de título de 
Mestre. 

 
Parágrafo único. O aluno que não efetuar a matrícula dentro do prazo estabelecido no 

Calendário Escolar de Pesquisa e Pós-Graduação poderá fazê-lo, uma única 
vez, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados do dia do encerramento da 
matrícula, mediante o pagamento de multa fixada pelo Conselho de 
Administração.  

 
Art. 20. O aluno consultará seu orientador, a quem caberá anuir formalmente quanto à 

escolha das disciplinas, antes de se matricular em disciplinas ofertadas pelo 
Programa em Análise do Comportamento ou por outros programas Stricto sensu. 

 
Art. 21. O aluno definirá o tema de sua dissertação em concordância com seu orientador. 
 

Capítulo II 
Do Trancamento e cancelamento de Matrícula 

 
Art. 22. O aluno do Programa, mediante pedido justificado, poderá solicitar trancamento 

de matrícula desde que não esteja matriculado no 1º período do Curso e desde 
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que não ultrapassado 2/3 do período letivo. 
 
§ 1º Não será permitido o trancamento de matrícula em disciplina. 
 
§ 2º Será vedada a prorrogação do Programa quando o aluno estiver com a matrícula 

trancada. 
 
Art. 23. O cancelamento de matrícula no Programa poderá ser solicitar junto a PROPPG, 

a qualquer tempo. 
 
Art. 24. O aluno desligado do Programa por perda de prazo e que a ele queira retornar, 

submeter-se-á a inscrição e novo processo de seleção, nos termos do art. 13 e 
seguintes deste Regimento. 

 
§ 1º Caso aprovado, será considerado aluno novo e conseqüentemente cumprirá as 

exigências a que estão sujeitos os demais alunos ingressantes. 
 
§ 2º O retorno ao Programa será permitido uma única vez. 
 
Art. 25. O desligamento da pós-graduação ocorrerá por:  

I - um semestre sem matrícula regular na pós-graduação; 
II - abandono do programa mediante comunicado do orientador ou Comissão 

Coordenadora do Curso; 
III - reprovação em 03 (três) ou mais disciplinas; 
IV - reprovação em Exame de Qualificação por 02 (duas) vezes; 
V - reprovação na Apresentação de Mestrado. 

 
 

Capítulo III 
Avaliação  

 
Art. 26. O aproveitamento será avaliado por meio de provas e/ou trabalhos escolares, de 

acordo com a programação do professor responsável pela disciplina. 
 
Art. 27. Será considerado aprovado em uma disciplina o aluno que obtiver nota final igual 

ou superior a 7,0. 
 
Parágrafo único. A freqüência às aulas será obrigatória. 
 
Art. 28. Os créditos de disciplinas de programas Lato sensu não serão aproveitados ou 

integralizados no Programa em Análise do Comportamento. 
 
Art. 29. O pedido de equivalência de disciplinas cursadas em Programas Stricto Sensu 

será apreciado pelo orientador; recebendo parecer favorável deste será 
encaminhado à Coordenação do Programa para aprovação. 

 
Art. 30. Será desligado do Programa o aluno que obtiver nota final igual ou inferior a 6,9 

em 03 (três) ou mais disciplinas. 
 

Capítulo IV 
Títulos  
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Art. 31. Cumpridas as demais exigências regimentais, qualificar-se-á para requerer a 
concessão do título de Mestre o aluno que: 
I – completar o número de créditos exigidos pelo Programa;  
II - for aprovado no Exame de Qualificação; 
III– apresentar e ter aprovada Dissertação; 
IV- ser aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira. 

 
TÍTULO IV 
Capítulo I 

 
Exame de Qualificação  

 
Art. 32. Integralizado os créditos em disciplinas, o aluno inscrever-se-á, com a anuência 

de seu orientador, no Exame de Qualificação, composto por uma banca de 03 
(três) membros a qual avaliará o relatório de pesquisa de dissertação. 

 
§ 1º A Banca do Exame de Qualificação compor-se-á de, além do orientador, outros 

02 (dois) membros com titulação de doutor ou equivalente, ligados, 
preferencialmente, à linha de pesquisa do relatório de pesquisa de dissertação a 
ser examinado. 

 
§ 2º O aluno depositará 04 (quatro) cópias do relatório de sua pesquisa de 

dissertação na secretaria do Programa 30 (trinta) dias antes da data prevista 
para a realização do Exame de Qualificação. 

 
§ 3º O Exame de Qualificação ocorrerá até o prazo máximo de 18 meses 

transcorridos da data da primeira matrícula do aluno no Programa.  
 
§ 4º A apresentação da qualificação da dissertação será oral, em língua portuguesa e                  

pública. 
 
Art. 33. Ao aluno reprovado no Exame de Qualificação permitir-se-á inscrever-se a um 

novo exame, desde que o período entre o primeiro e o segundo exames não seja 
superior a 03 (três) meses. 

 
Capítulo II 

Apresentação da Dissertação  
 
Art. 34. O aluno aprovado no Exame de Qualificação, regularmente matriculado 

entregará 05 (cinco) cópias impressas em capa dura de sua dissertação na 
Secretaria do Programa, acompanhadas do requerimento de apresentação de 
dissertação, com anuência por escrito pelo orientador. 

 
§ 1º A Comissão Coordenadora do Programa, ouvido o professor orientador do 

requerente, submeterá a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a indicação 
dos componentes da Banca Examinadora e de seus suplentes para 
homologação. 

 
§ 2º A dissertação deverá ser entregue de acordo com as normas de apresentação 

recomendadas pela coordenação do curso. 
 
§ 3º A Banca Examinadora da Dissertação compor-se-á de, além do orientador, 

outros 02 (dois) membros com titulação de doutor e pelo menos 01 (um) membro 
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será externo à Instituição ou não participante do Programa. 
 
§ 4º Excepcionalmente, existindo um co-orientador indicado nos termos do 

Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEL, este poderá 
substituir o orientador, na Banca Examinadora, desde que possua o título de 
doutor. 

 
§ 5º A presidência da Banca Examinadora será exercida pelo orientador da 

Dissertação ou seu substituto (co-orientador). 
 
Art. 35. Após a homologação da Banca Examinadora pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação, a Secretaria do Programa fixará a data da apresentação da 
dissertação, que ocorrerá num prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da 
data da homologação. 

 
Parágrafo único. A apresentação da dissertação será cancelada no caso de ausência ou 

impedimento do aluno, do seu orientador ou seu substituto (co-orientador), 
desde que justificado e aprovado pela Câmara de Pós-Graduação. 

 
Art. 36. O resultado do julgamento da defesa da dissertação, realizado logo após a 

argüição será em sessão secreta, cujo resultado será proferido pelos 
examinadores como: 
I   –  Reprovado, por unanimidade ou pela maioria dos membros da Banca; 
II  –  Aprovado, por unanimidade ou pela maioria dos membros da Banca.   
 

 
Art. 37. Caso a Banca Examinadora recomende alterações na Dissertação, o candidato 

aprovado terá 30 (trinta) dias para encaminhar, ao Coordenador do Programa, 
novos exemplares com as alterações sugeridas. 

 
Parágrafo único. Somente após o Coordenador do Programa informar, por escrito, à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação que as exigências do caput deste artigo 
foram cumpridas, o candidato terá reconhecido os direitos inerentes ao título 
obtido e a ele será conferido o respectivo certificado ou diploma. 

 
TÍTULO V 

Disposições Finais  
 
Art. 38. Todos os professores integrantes do Programa em Análise do Comportamento 

formalizarão projetos dentro de uma das linhas existentes no Programa, junto 
aos órgãos competentes desta Universidade e, de preferência, em órgãos 
externos de fomento à pesquisa. 

 
Art. 39. Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão decidir sobre os casos 

omissos e os recursos interpostos em decorrência da aplicação deste 
Regimento. 

 


