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RESOLUÇÃO PPGED Nº 02 , DE 30  DE JUNHO DE 2021 
 
 
EMENTA: Estabelece critérios 
para o ingresso de professores 
do Programa de Pós-Graduação 
em Educação – Nível Mestrado 
para o nível de Doutorado da 
Universidade do Estado do Pará. 

 
 

 
A Presidenta do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação – 
Mestrado, no uso de suas atribuições, considerando o inciso I do Art. 3º da 
Resolução nº 425, de 16 de janeiro de 2006, do Conselho de Centro de 
Ciências Sociais e Educação – CCSE, que dispõe sobre o Colegiado do 
Programa, e tendo em vista a decisão deste órgão em reunião realizada no 
dia 30 de junho de 2021 

 
 
RESOLVE: 

 
 
INGRESSO NO DOUTORADO DE DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. 
 

Art.1º – Docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade do Estado do Pará em nível de mestrado poderão ingressar no 
doutoradomediante os seguintes critérios: 

I –Ser docente permanente do PPGED continuamente nos quatro anos 
anteriores de sua solicitação de ingresso no doutorado; 

2 - Ter pelo menos (04) quatro produções Qualis A, no último quadriênio de 
atividades no Programa, sendo apenas uma produção do periódico vinculada 
ao Programa; 

3 – Ter no mínimo três defesas de dissertações orientadas no Programa, 
podendo ser duas orientações e uma coorientação; 

4 – Coordenar projeto de pesquisa; 

5 – Ter vínculo com rede de pesquisa nacional e/ou internacional; 



 

Art. 2º – O ingresso ao doutorado do PPGED deve ser efetivado por meio de 
solicitação escrita do docente, com a documentação que comprove o 
solicitado no Art. 1º. 

Parágrafo único. Caberá à Câmara de gestão avaliar a solicitação de ingresso 
no doutorado e ao Colegiado a decisão final em relação ao parecer da 
Câmara. 

Art. 3º – Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos em reunião do 
Colegiado do PPGED. 

Art. 4º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 

    Belém, 30 de junho de 2021 
 
 
    

Profª Dr.ª Ivanilde Apoluceno de Oliveira 
            Coordenadora do PPGED-UEPA 
 

 

 


