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As demandas de docentes e discentes
aos representantes de área
orientações: 

 
− Convalidação de Créditos em disciplina

de disciplina cursada
devidamente assinado, escaneados e em formato pdf, ao Representante de Área, 
com cópia ao orientador e ao 

− Convalidação de Créditos 
Histórico do Mestrado, 
ementas e bibliografias,
em formato pdf, ao Representante de Área, com cópia ao orientador e ao 
ppgecm@ufpr.br; 
 

− Convalidação de Exame de Suficiência em L.E.M.:
em formato pdf, ao Representante de Área, com cópia ao orientador e ao 
ppgecm@ufpr.br; 
 

− Planos de Trabalho ou 
email, o relatório, devidamente assinado, escaneado e em formato pdf, ao 
Representante de Área, com cópia ao orientador e ao 
 

− Aprovação de Projetos para Comitê de Ética
a Folha de Rosto gerad
de Área, com cópia ao orientador e ao 

 

 
Representantes das áreas de concentração: 

Educação em Ciências

Prof.ª Dr.ª Thaís Rafaela Hilger

e-mail: thais.hilger@g
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As demandas de docentes e discentes, de fluxo contínuo, devem ser enca
aos representantes de área, conforme o calendário, observando as seguintes

Convalidação de Créditos em disciplina : encaminhar, por email, a declaração 
de disciplina cursada, onde conste a ementa e bibliografia
devidamente assinado, escaneados e em formato pdf, ao Representante de Área, 
com cópia ao orientador e ao ppgecm@ufpr.br; 

de Créditos oriundos do Mestrado : encaminhar, por email, 
Histórico do Mestrado, as declarações das disciplinas cursada
ementas e bibliografias, e o requerimento, devidamente assinado, escaneados e 
em formato pdf, ao Representante de Área, com cópia ao orientador e ao 

Convalidação de Exame de Suficiência em L.E.M.:  encaminhar o Certificado 
em formato pdf, ao Representante de Área, com cópia ao orientador e ao 

Planos de Trabalho ou Relatórios de Prática de Docência
email, o relatório, devidamente assinado, escaneado e em formato pdf, ao 
Representante de Área, com cópia ao orientador e ao ppgecm@ufpr.br

Aprovação de Projetos para Comitê de Ética : encaminhar, por email o projeto e 
a Folha de Rosto gerada na Plataforma Brasil, em formato pdf, ao Representante 
de Área, com cópia ao orientador e ao ppgecm@ufpr.br. 

Representantes das áreas de concentração:  

Educação em Ciências  

Thaís Rafaela Hilger 

thais.hilger@gmail.com 

Educação Matemática

Prof.ª Dr.ª Maria Lucia

e-mail: malupanossian@hotmail.com

Dia da reunião do 
Colegiado  

Data limite para envio 
das Demandas 

Representantes 

24 19

14 09

19 12

23 16

11 04

22 15

27 20

17 10

08 01
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devem ser encaminhadas 
, observando as seguintes 

: encaminhar, por email, a declaração 
e bibliografia, e o requerimento, 

devidamente assinado, escaneados e em formato pdf, ao Representante de Área, 

: encaminhar, por email, o 
cursadas, onde constem 

querimento, devidamente assinado, escaneados e 
em formato pdf, ao Representante de Área, com cópia ao orientador e ao 

encaminhar o Certificado 
em formato pdf, ao Representante de Área, com cópia ao orientador e ao 

Relatórios de Prática de Docência : encaminhar, por 
email, o relatório, devidamente assinado, escaneado e em formato pdf, ao 

ppgecm@ufpr.br. 

: encaminhar, por email o projeto e 
a na Plataforma Brasil, em formato pdf, ao Representante 

Educação Matemática  

Lucia Panossian 

malupanossian@hotmail.com 

para envio  
das Demandas aos 

Representantes de Área 
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