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RESOLUÇÃO N° 05/05 - PPGD

A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito da
Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, "ad
referendum" do Colegiado do Programa, considerando as
conclusões da Comissão designada pela Portaria n° 013/05-PPGD,

RESOLVE

Art. 1°. O prazo máximo regular para o Curso de Mestrado é de 24
meses e para o Curso de Doutorado é de 48 meses, incluídas a elaboração e defesa de
dissertação ou tese, em conformidade com o previsto na Resolução n° 62/03-CEPE e
Resolução n° 01/05-PPGD, para todos os alunos que ingressaram a partir de fevereiro de
2004, inclusive.

Art. 2°. O aluno doutorando portador do título de Mestre, que
obteve atribuição de até 23 (vinte e três) créditos, terá prazo para concluir os créditos
faltantes e defender sua tese com vistas à obtenção do título de Doutor de 18 (dezoito)
meses, ou outro definido pelo Colegiado do Programa, assegurada a proporcionalidade
com o número de créditos atribuídos, nos termos da legislação vigente.

Art. 3°. Os prazos podem ser elastecidos por trancamento ou
prorrogação de prazo, que são válidos para o Programa, ou seja, o aluno que já requereu
trancamento ou prorrogação de prazo no Mestrado não mais poderá requerer no
Doutorado.

Art. 4°. O depósito oficial da dissertação ou tese não interrompe,
por si só, o prazo regimental.

Art. 5°. Os pedidos de prorrogação e de trancamento serão
analisados individualmente por um Relator previamente designado pela Coordenação do
Programa, que deverá apreciar a presença de justo motivo devidamente comprovado e a
justificativa apresentada pelo aluno e seu professor orientador, apreciados pelo Colegiado
na primeira reunião ordinária designada.

Art. 6°. O

acompanhado de uma justificativa
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indicando os motivos pelos quais o orientando deixou de atender ao prazo regimental
para conclusão ou está solicitando o trancamento ou prorrogação no Programa e da parte
do trabalho de conclusão já redigido.

Art. 7°. O Relator designado, ao apreciar o pedido, deverá levar em
consideração para o encaminhamento favorável a projeção do tempo médio de titulação
do requerente, tendo em vista o indicativo da Área do Direito pela CAPES, que em
hipótese alguma poderá ultrapassar no total a 30 (trinta) meses no Curso de Mestrado e 54
(cinqüenta e quatro) meses no Curso de Doutorado.

Art. 8°. Nenhum pedido de prorrogação será deferido pelo Colegiado
sem a integralização de todos os créditos e nem de trancamento sem o cumprimento de
pelo menos 40% dos créditos, de tal forma que garanta, quando do retorno, a realização
integral dos créditos faltantes no prazo máximo previsto no artigo 7°.

Art. 9°. Os pedidos de prorrogação e trancamento deverão ser
protocolizados com antecedência minima de 15 (quinze) dias da data designada para a
reunião ordinária do Colegiado do Programa em que será apreciado, sendo que somente
serão apreciados se acompanhados dos documentos necessários. Cada disciplina terá
carga horária expressa em créditos. (Redação dada pela Resolução n.o 01j06-PPGD)

Art. 10. O aluno poderá requerer até dois afastamentos do Programa,
através de pedido de trancamento que, somados, não poderão exceder de 180 (cento e
oitenta) dias.

§ 1°. O pedido de trancamento é válido para o Programa, ou seja, o aluno
que já requereu trancamento do Curso de Mestrado por prazo igual a 180 (cento e oitenta)
dias, tendo esgotado o período máximo estipulado pelo regimento, não poderá obter novo
trancamento no Curso de Doutorado.

§ 2°. O deferimento de 1 (um) período de trancamento no Curso de
Mestrado, se inferior a 180 (cento e oitenta) dias, permite ao aluno requerer outro período
de trancamento no Curso do Doutorado, de forma a, somados os dois períodos, não
ultrapassar o período máximo estipulado.

§ 3°. Durante o período de trancamento nenhuma atividade acadêmica
didática poderá se realizada pelo aluno, embora deva realizar matrícula para renovação
de vínculo institucional e evitar o desligamento automático.

Art. 11. O aluno poderá requerer uma única prorrogação de prazo para
depósito e defesa por, no máximo, 6 (seis) meses.

§ 1°. A prorrogação não poderá ser aplicada no caso de alunos que
tiveram suas matrículas trancadas.
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§ 2°. O aluno que tiver obtido a prorrogação de seu prazo por período
inferior a 6 (seis) meses, poderá obter até outros 2 (dois) trancamentos no Programa,
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Art. 12. Os alunos que ingressaram no Programa antes da entrada em
vigor da Resolução na 62/03-CEPE e 001/03-PPGD, poderão solicitar 1 (uma) prorrogação
e até 2 (dois) trancamentos no Programa que, somados, não ultrapassarem a 1 (um) ano,
desde que tenham cumpridos sob a égide da norma revogada todos os requisitos para
obtenção do trancamento.

Parágrafo único. Essa faculdade não se aplica aos alunos que já tenham
obtido trancamento e/ ou prorrogação de prazo.

Art. 13. Os alunos bolsistas não poderão se beneficiar de pedidos de
trancamento ou prorrogação.

Art. 14 Revogam-se as disposições na Resolução na 003/00-PPGD e na
001/03-PPGD, além de demais disposições contrárias.
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Homologada na Reunião do Colegiado de 06/02/2006
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