
 

Prazos e limites 
 

 Prazos e limites 

Duração do curso 12 a 24 meses 

Créditos a serem cursados 24 

Créditos em disciplinas 20 a 22 

Créditos em atividades complementares 2 a 4 

Disciplinas obrigatórias Seminários, Elementos fundamentais em 

Agroecossistemas, Estatística Experimental 

 

Entrega do plano de estudos Até o final do 1º semestre após o ingresso 

Proficiência (Inglês)* Até 18º mês 

Solicitação de aproveitamento de créditos em 

disciplinas cursadas fora do PPGSIS 

Até 18º mês 

Entrega e defesa de Projeto Calendário próprio da disciplina de Seminários 

Solicitação de Prática de docência Até o 1º mês do semestre que pretende realizar a 

prática 

Relatório da prática de docência Até 18º mês 

Prazo para solicitar validação de 

atividades complementares* 

Até 2 meses antes da data prevista para defesa da 

dissertação 

Composição da banca de defesa Orientador + 2 doutores (mínimo um externo a 

UTFPR) 

Memorando do orientador indicando a 

banca e a data de defesa 

60 dias antes da defesa 

Entrega da solicitação de abertura de 

defesa** 

30 dias antes da defesa 

Homologação do documento final 02 cópias da dissertação impressa corrigida conforme 

banca + 02 CDs + artigo submetido (com 

comprovação) + ciente do orientador 

+ documentação pertinente*** 

* Para aqueles alunos que não cumprirem os prazos, os respectivos orientadores devem solicitar ao colegiado a 

prorrogação do mesmo, via memorando; 

 

** Encaminhar à coordenação memorando do orientador solicitando abertura de defesa, indicando a banca 

e entregando três cópias impressas da dissertação. 

 

*** Declaração de autoria, termo de autorização para publicação de dissertações e teses no portal de 

informação e nos catálogos eletrônicos do sistema de bibliotecas da UTFPR, termo de autorização para 

divulgação de informações de empresas (quando for o caso), termo de confidencialidade e sigilo para 

consulta de dissertações e teses nas bibliotecas da UTFPR (quando for o caso) (Instrução Normativa 

Conjunta 01/2011 – PROGRAD/PROPPG - http://www.utfpr.edu.br/dibib/normas-para-elaboracao-de-

trabalhos-academicos) 
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