
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/PPCJ/VRPPEX/2022 
 

Estabelece orientações quanto à vinculação da linha 
de pesquisa, grupo de pesquisa e projeto de 
pesquisa no currículo Lattes e nas Dissertações, 
Propostas de Qualificação de Tese e Teses 
elaboradas e defendidas por alunos dos Cursos de 
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – 
PPCJ/UNIVALI e dá outras    providências. 

 

O Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Univali e o Coordenador 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Univali – 
PPCJ/UNIVALI, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando a 
necessidade de estabelecer orientações e normas para vinculação da linha de 
pesquisa, grupo de pesquisa e projeto de pesquisa no Currículo Lattes e nas 
Dissertações, Propostas de Qualificação de Tese e Teses elaboradas e defendidas 
por alunos  dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Univali, 

 
INSTRUEM: 

 
Art.1º No primeiro semestre de curso, os alunos de mestrado devem, 
obrigatoriamente, se matricular na Disciplina de Seminário de Metodologia de 
Pesquisa e, os alunos do doutorado, na Disciplina de Seminário de Metodologia de 
Pesquisa e Projeto de Tese. 

Art. 2º A Disciplina de Seminário de Metodologia de Pesquisa terá como finalidade 
a realização do Projeto de Dissertação e, a Disciplina de Seminário de Metodologia 
de Pesquisa e Projeto de Tese, a realização do Projeto de Tese e da Proposta de 
Qualificação de Tese. 

Art. 3º Os professores das Disciplinas de Seminário de Metodologia de Pesquisa e 
Seminário de Metodologia de Pesquisa e Projeto de Tese farão o acompanhamento, 
respectivamente, dos mestrandos na elaboração do Projeto de Dissertação, e dos 
doutorandos na elaboração do Projeto de Tese e da Proposta de Qualificação de 
Tese, em conjunto aos seus orientadores. 

Art. 4º O orientador é o responsável direto da orientação, cabendo aos professores 
da Disciplina de Seminário de Metodologia de Pesquisa e de Seminário de 
Metodologia de Pesquisa e Projeto de Tese o acompanhamento das Propostas e os 
direcionamentos quando necessário. 

Art. 5º Será de responsabilidade dos professores da Disciplina de Seminário de 
Metodologia de Pesquisa e de Seminário de Metodologia de Pesquisa e Projeto de 
Tese o acompanhamento dos alunos quanto à vinculação e inclusão no currículo 
Lattes da linha de pesquisa, grupo de pesquisa e projeto de pesquisa nos Projetos 
de Dissertações e Teses, bem como na Proposta de Qualificação de Tese. 

Prágrafo único: A inclusão da linha de pesquisa, grupo de pesquisa e projeto de 
pesquisa nos textos da Dissertação e da Tese, são de responsabilidade dos 
professores orientadores. 



 

 

Art. 6º No final do primeiro ano de curso (novembro para matriculados em março e 
junho para matriculados em agosto) os alunos participarão de um Seminário 
organizado pelas Disciplinas para a apresentação e Qualificação do Projeto de 
Dissertação e do Projeto de Tese, perante comissão formada por três professores 
doutores. 

Art. 7º Após aprovação da comissão, o Projeto de Dissertação e o Projeto de Tese 
serão encaminhados à secretaria do PPCJ para arquivamento. 

Art. 8º Somente após a Qualificação do Projeto de Dissertação é que a Disciplina de 
Seminário de Metodologia de Pesquisa será finalizada (indicada pela Média Final da 
Disciplina).  

Art. 9º A Disciplina de Seminário de Metodologia de Pesquisa e Projeto de Tese será 
finalizada somente depois da Qualificação da Proposta de Tese. Desta forma, a 
Qualificação do projeto contará como uma nota de avaliação e a Proposta de 
Qualificação como outra nota de avaliação.  

Art. 10 Os docentes permanentes, credenciados para orientação de Dissertações e 
Teses, deverão ser formalmente notificados do teor da presente instrução 
normativa. 

Art. 11 Esta instrução se aplica aos alunos ingressantes a partir de março de 2022. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 

Itajaí, (SC), 22 de agosto de 2022. 

 

 

(Original firmado por: ) 

Prof. Dr. Rogério Correa 
Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação    
e Extensão da Univali 
 
 
 
(Original firmado por: ) 

Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz  
Coordenador PPCJ/UNIVALI 


