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Resolução PPGED N 04 de 22 de janeiro de 2019 

Ementa: Dispõe sobre os procedimentos de 

defesa de projeto de Dissertação de 

Mestrado e tese de Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade do Estado do Pará. 

A presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, considerando o inciso I do 

art. 3º do Conselho de Centro do 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 22 de janeiro de 2019 

 

Resolve: 

Sobre a Integralização de créditos e defesa 

 

 

Art. 1º. - Para defesa da Dissertação o(a) estudante(a) deverá:  

 

§ 1º Integralizar, no mínimo, 26 (vinte e seis) créditos entre Disciplinas Fundamentais 

(obrigatórias), Disciplinas Eletivas e Seminário de Pesquisa, Atividades Programadas, 

Elaboração e Orientação de Dissertação.  

§ 2º Ser aprovado em exame de qualificação até o início do 3º semestre do curso. 

§ 3º Comprovar, durante o período do Mestrado, a submissão de pelo menos um artigo 

em periódico com classificação Qualis em Educação de A1 a B2. 

 

Art. 2º. - Para a defesa da Tese, o(a) estudante(a) deverá:  

§ 1º Integralizar, no mínimo, de 46 (quarenta e seis) créditos.  

§ 2º Ser aprovado em exame de qualificação até o 5º semestre do curso;  

§ 3º Comprovar, durante o período do Doutorado, a publicação de pelo menos um 

artigo em periódico científico com classificação Qualis em Educação de A1 a B2, antes 

da qualificação;  

§ 4º Comprovar, durante o período do Doutorado, a submissão de pelo menos um 

segundo artigo para a publicação em periódico científico, com classificação Qualis em 

Educação de A1 a B2 ou a publicação de um capítulo de livro, por editora com corpo 

editorial, antes da defesa. 

 

Belém, 22 de janeiro de 2019. 

 

Profa. Dra. Ivanilde Apoluceno de Oliveira 

Presidente do Colegiado do PPGED/CCSE/UEPA 


