Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Setor de Tecnologia

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PG-Mec)

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO - DOUTORADO
Nome do candidato:_________________________________________________________________________

Escolher apenas uma opção em cada
critério.
1. Curso em engenharia, ou áreas afim:
( ) 2 pontos: curso de mestrado
( ) 1 ponto: curso de graduação
( ) 0,5 ponto: curso de especialização
( ) 0 ponto: curso em outra área
2. Histórico do curso de mestrado:
Para obtenção da pontuação considerar conceito
A=4, B=3 e C=1. Realizar a média ponderada pelo
numero de créditos. A pontuação será a média dos
créditos x ¾.
Pontuação:___________
3. Publicações:
( ) 1 ponto por artigo completo publicado ou aceito
em periódico indexado ou patente depositada.
( ) 0,5 ponto por artigo completo publicado ou
aceito em eventos de engenharia ou áreas afim

6. Créditos em disciplinas de mestrado/doutorado
em engenharia, ou áreas afim (máximo
27 créditos):
Para obtenção da pontuação, considerar conceito
A=4, B=3 e C=1. Realizar a soma dos pontos
obtidos nos créditos. A pontuação será a soma da
pontuação dos créditos x 1/54

Pontuação:___________
7. A critério do avaliador/possível orientador com
a devida justificativa abaixo:
( ) 1 ponto
( ) 0,5 ponto
( ) 0 ponto
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

4. Cartas de recomendação (exceto do possível
orientador):
( ) 1 ponto: pelo menos duas cartas
recebidas são favoráveis, sem restrições.
( ) 0,5 ponto: pelo menos uma carta recebida é
favorável, sem restrições.
( ) 0 ponto: nenhum dos dois casos acima.

__________________________________________

5. Línguas:
( ) 1 ponto: se tem certificado de suficiência ou
curso de no mínimo 200 horas em língua
inglesa.
( ) 0 ponto: se não atende ao caso acima.

Nota:______________________________ pontos

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

( 6,0 pontos é a nota mínima para aprovação )
Data:_____/_____/__________

__________________________________________
Nome possível orientador

Assinatura:_________________________________

