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REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Alimentos, da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, 

 

 

RESOLVE: 

Aprovar o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos 

(PPGEAL). 

 

Capítulo I: da constituição e objetivos 

 

Art. 1
o
 Os objetivos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) são: 

(a) Formar pessoal qualificado para atuação nos diversos campos da produção e 

desenvolvimento na área de alimentos, realizando pesquisas e aprofundando estudos 

científicos capazes de contribuir para o desenvolvimento regional e do País.  

(b) Ampliar e aprofundar a formação em Engenharia de Alimentos, conduzindo à obtenção de 

grau acadêmico de mestre e doutor, para atuarem em pesquisa e desenvolvimento na 

iniciativa privada e em instituições de pesquisa e ensino em áreas que envolvem a 

engenharia de alimentos. 

(c) Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país por meio das pesquisas 

desenvolvidas por seus docentes e discentes. 

 

Art. 2
o
 O PPGEAL confere o título de Mestre em Engenharia de Alimentos e Doutor em Engenharia de 

Alimentos. O PPGEAL não confere título de especialista ou outro lato sensu. 

 

Art. 3
o
 As disciplinas do PPGEAL são lecionadas para uma mesma turma composta por alunos dos 

cursos de mestrado e doutorado. 
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Capítulo II: da coordenação e administração do programa 

 

Seção I: do colegiado do programa 

 

Art. 4
o
 A coordenação didática e a supervisão administrativa do Programa são exercidas pelo seu 

Colegiado, constituído por: 

(a) Coordenador, sendo este o presidente do colegiado. 

(b) Vice-Coordenador. 

(c) Professores permanentes do Programa  

(d) Representantes discentes eleitos pelos alunos regulares do PPGEAL, na proporção de 1/5 do 

total dos membros do Colegiado e desprezada a fração. 

 

Art. 5
o
 Além dos itens descritos na Resolução vigente do CEPE/UFPR, compete ao Colegiado do 

PPGEAL: 

(a) Definir o calendário de cada período letivo regular e de períodos especiais quando 

necessário. 

(b) Decidir sobre passagem direta de aluno do mestrado para doutorado. 

(c) Traçar metas de desempenho acadêmico de professores e alunos. 

 

Seção II: do coordenador e vice-coordenador 

 

Art. 6
o
 Poderão concorrer aos cargos de Coordenador e Vice-Coordenador os professores permanentes 

do PPGEAL que estejam lotados no Departamento de Engenharia Química da UFPR. 

 

Art. 7
o
 Compete ao Coordenador e ao Vice-Coordenador (quando da ausência do coordenador):  

(a) Representar o PPGEAL em todas as instâncias e exercer a direção administrativa, financeira e 

didático-pedagógica;  

(b) Garantir o preenchimento das informações e dados nas plataformas de gestão da UFPR e 

agências de fomento; 

(c) Convocar e presidir as reuniões e dar cumprimento às decisões do Colegiado e dos órgãos 

superiores da UFPR;  

(d) Decidir assuntos ad referendum do Colegiado, tais como: agendamento e composição de 

bancas para defesa de mestrado, doutorado e de exames de qualificação; matrícula em 
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disciplina isolada por discentes externos ao PPGEAL; encaminhar documentação para 

emissão de diplomas quando todas as condições tiverem sido completadas pelo 

mestrando/doutorando; orientação de prática de docência; 

(e) Convocar a eleição dos membros do Colegiado, do coordenador e do vice-coordenador do 

PPGEAL pelo menos 30 dias antes do término dos mandatos e encaminhar os resultados 

aos Conselhos Setoriais, ao Departamento ou Unidade Administrativa equivalentes e à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) no prazo máximo de 30 dias após a 

realização das eleições. 

 

Art 8
o
 Compete à secretaria do PPGEAL as seguintes funções:  

(a) Inserir e atualizar dados, relatórios, editais e resoluções do PPGEAL exigidos pela 

instituição nos sistemas operacionais oficiais e no sítio eletrônico do Programa; 

(b) Informar os alunos ingressantes quanto a obrigatoriedade de realizarem matrícula em todas 

as disciplinas obrigatórias ofertadas no semestre de ingresso; 

(c) Abrir inscrições e receber pedidos de inscrição de interessados em disciplinas no sistema 

operacional; 

(d) Emitir e receber boletins de conceito das disciplinas; 

(e) Organizar o cadastro e histórico escolar dos alunos; 

(f) Computar os créditos dos discentes no final de cada período letivo; 

(g) Antes do início de cada período letivo, organizar e divulgar amplamente as informações 

sobre o elenco de disciplinas e, no caso de disciplinas de ementa variável, divulgar os 

conteúdos e o número de créditos; 

(h) Secretariar as reuniões do Colegiado e das Comissões de Seleção e de Bolsas, sendo 

responsável pela redação das atas; 

(i) Informar aos docentes e alunos do PPGEAL sobre as decisões do Colegiado; 

(j) Providenciar a expedição de certificados, atestados e demais documentos; 

(k) Auxiliar o Coordenador e Vice-Coordenador na realização das atividades burocráticas do 

Programa; 

(l) Assessorar na execução das demais atividades relacionadas ao funcionamento do Programa; 

(m) Executar outras atividades definidas pelo Colegiado e pelo Coordenador do Programa. 
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Capítulo III: do regime didático-científico 

Seção I: das áreas de concentração e das linhas de pesquisa 

 

Art. 9
o
 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos é constituído por uma área de 

concentração – Engenharia de Alimentos – e duas linhas de pesquisa denominadas “Ciência e 

Tecnologia de Processos e Produtos da Indústria de Alimentos” e “Engenharia de Processos na 

Indústria de Alimentos”.  

 

Seção II: Do currículo e das disciplinas: 

 

Art. 10
o
 O número mínimo de créditos exigidos para os cursos de mestrado e doutorado é estabelecido 

em Resolução específica do PPGEAL. 

 

Art. 11
o
 Alunos de mestrado com desempenho excepcional, segundo Resolução específica do PPGEAL, 

poderão requerer a mudança de nível para doutorado, desde que seja autorizado e aprovado 

pelo orientador e pelo Colegiado. 

 

Art. 12
o
 As disciplinas estão relacionadas em termos de carga horária semestral e créditos na 

correspondência de 1 (um) crédito para 15 (quinze) horas de aula, conforme o elenco 

constante na página do Programa. 

 

Seção III: da prática de docência 

 

Art. 13
o
 A prática de docência deverá seguir as normas específicas do órgão de fomento que concede a 

bolsa de estudo. 

 

§ 1
o
 A prática de docência é ofertada na forma de disciplinas com atribuição de créditos. O 

discente deverá cumprir um número mínimo de créditos estabelecido em Resolução específica do 

PPGEAL. 
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Seção IV: do credenciamento de professores 

 

Art. 14
o
 As normas para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes 

permanentes são objeto de Resolução específica do PPGEAL. 

 

Seção V: das vagas discentes, seleção, admissão e matrícula 

 

Art. 15
o
 O número de vagas discentes será estabelecido pelo colegiado do programa mediante avaliação 

da Comissão de Bolsas e em função dos seguintes fatores: 

(a) Disponibilidade de bolsas fornecidas por agências de fomento para os discentes; 

(b) Número de orientadores disponíveis e observada a relação orientador/orientando 

recomendada pela área de conhecimento da CAPES; 

(c) Espaço físico e infraestrutura de pesquisa disponível. 

 

Art. 16
o
 As vagas ofertadas pelo PPGEAL, as informações e procedimentos relativos ao processo 

seletivo se darão de acordo com o Edital de Seleção sob a responsabilidade da Comissão de 

Seleção nomeada pelo Colegiado do PPGEAL. A Comissão de Seleção irá estabelecer e tornar 

público o Edital no qual devem ser especificados o período de inscrição e os critérios de seleção 

dos alunos. 

 

Art. 17
o
 O Colegiado do PPGEAL é responsável pela homologação das decisões da Comissão de 

Seleção. 

 

§ único - Em caso de vagas remanescentes, poderá ser realizada nova seleção, definida mediante 

Comissão pertinente e aprovada pelo Colegiado do PPGEAL. 

 

Art. 18
o
 O discente deverá realizar matrícula em todas as disciplinas obrigatórias ofertadas no momento 

do ingresso no Programa. 

 

§ único - A matrícula nas demais disciplinas (optativas e externas ao programa) deverá ser 

realizada de acordo com o plano de estudos aprovado pelo orientador. 
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Seção VI: do professor orientador, comitê de orientação e coorientador 

 

Art. 19
o
 Cada aluno terá um orientador indicado dentre os docentes do quadro de professores do 

PPGEAL. A critério do colegiado, poderá ser constituído Comitê de Orientação quando 

necessário. As obrigações e competências do Comitê de Orientação são as mesmas daquelas 

definidas para os orientadores em resoluções vigentes da UFPR. 

 

Art. 20
o
 No caso de o orientador solicitar o desligamento formal desta função junto à coordenação, o 

aluno terá prazo de 30 dias para comunicar ao Coordenador do PPGEAL o nome do novo 

orientador. Tal comunicado deverá ser formalizado por escrito e acompanhado por carta de 

concordância do novo orientador. A decisão deverá ser homologada pelo Colegiado. 

 

§ único - Se este prazo não for cumprido, ficará a critério do Colegiado do PPGEAL a nomeação 

de novo orientador, comissão de orientação ou desligamento do discente do programa. 

 

Art. 21
o
 No caso do aluno solicitar a troca de orientador, terá prazo de 30 dias para comunicar ao 

Coordenador do PPGEAL o nome do novo orientador. Tal comunicado deverá ser formalizado 

por escrito e acompanhado por carta de concordância do novo orientador. A decisão deverá ser 

homologada pelo Colegiado. 

 

§ único - Se este prazo não for cumprido, o discente será desligado do programa. 

 

Art. 22
o
 No caso da mudança de orientador ocorrer após aprovação no Exame de Qualificação I, o 

aluno deverá se submeter a um novo Exame de Qualificação I. Para isto, terá o prazo máximo 

de 90 dias a contar da data de homologação de alteração de orientação. 

 

Art. 23
o
 A mudança de orientação, em quaisquer situações acima descritas, não altera os prazos 

máximos de titulação. 

 

Art. 24
o
 A inclusão de coorientador poderá ser realizada a qualquer momento, respeitando o limite de 

até 6 meses para a finalização do prazo do curso de Mestrado e de até 12 meses para a 

finalização do prazo do curso de Doutorado. A solicitação deverá ser realizada pelo orientador, 

tendo a concordância do discente e do próprio coorientador. É vedada a inclusão de 
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coorientador que não apresente título de Doutor. 

 

Seção VII: dos prazos 

 

Art. 24
o
 A partir do ingresso no curso de mestrado, os discentes deverão: 

(a) Obter aprovação, até o segundo semestre de ingresso no Programa, em disciplinas que 

correspondam ao mínimo de créditos exigidos e definidos em Resolução específica do 

PPGEAL. 

(b) Ser aprovado no Exame de Qualificação I até o período estabelecido em Resolução 

específica do PPGEAL. 

(c) Ser aprovado na defesa de sua Dissertação em até 24 meses após ingresso no Programa. 

 

§ 1
o
 Para o efeito do estabelecimento do prazo limite que trata a alínea (a), será considerado o 

semestre de ingresso do discente independente do dia e mês de matrícula.  

 

§ 2
o
 O aluno que não atender a esse prazo máximo em relação às alíneas (a) ou (b) será desligado 

do curso logo que se verificar o descumprimento de qualquer item deste artigo.  

 

§ 3
o
 Ao aluno que não atender somente a alínea (c), poderá ser concedida prorrogação de prazo de 

até 180 dias, mediante apresentação de relatório de atividades, justificativa e cronograma de trabalho. O 

Colegiado do PPGEAL poderá, a qualquer momento, suspender tal prorrogação mediante verificação de 

inviabilidade de conclusão do curso. Os mecanismos de avaliação do desempenho do discente, do qual 

trata este parágrafo, são objetos de Resolução específica do PPGEAL. Tendo o prazo máximo expirado e 

não sendo possível a defesa, será recomendado ao Colegiado do PPGEAL o desligamento do discente. 

 

Art. 25
o
 A partir do ingresso no curso de doutorado, os discentes deverão: 

(a) Obter aprovação, até o terceiro semestre de ingresso no Programa, em disciplinas que 

correspondam ao mínimo de créditos exigidos e definidos em Resolução específica do 

PPGEAL. 

(b) Ser aprovado no Exame de Qualificação I, até o período estabelecido em Resolução 

específica do PPGEAL. 

(c) Ser aprovado no Exame de Qualificação II, até o período estabelecido em Resolução 

específica do PPGEAL. 
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(d) Ser aprovado na defesa de sua Tese em até 48 meses após ingresso no Programa. 

 

§ 1
o
 Para o efeito do estabelecimento do prazo limite que trata a alínea (a), será considerado o 

semestre de ingresso do discente, independente do dia e mês de matrícula. 

 

§ 2
o
 O aluno que não atender ao prazo máximo definido nas alíneas (a) ou (b) ou (c) será 

desligado do curso logo que se verificar o descumprimento. 

 

§ 3
o
 Ao aluno que não atender somente a alínea (d), poderá ser concedida prorrogação de prazo 

de até 180 dias, mediante apresentação de relatório de atividades, justificativa e cronograma 

de trabalho. O Colegiado do PPGEAL poderá, a qualquer momento, suspender tal 

prorrogação mediante verificação de inviabilidade de conclusão do curso. Os mecanismos 

de avaliação do desempenho do discente, do qual trata este parágrafo, são objetos de 

Resolução específica do PPGEAL. Tendo o prazo máximo expirado e não sendo possível a 

defesa, será recomendado ao Colegiado do PPGEAL o desligamento do discente. 

 

Art. 26
o
 A duração do curso não poderá ser inferior a 12 meses para o mestrado e 24 meses para o 

doutorado. 

 

Seção VIII: do exame de qualificação, dissertação e tese 

 

Art. 27
o
 Os requisitos e normas relativos aos Exames de Qualificação I e II são regulamentados por 

Resolução específica do PPGEAL.  

 

Art. 28
o
 Os requisitos e normas relativos às defesas de dissertação de Mestrado e tese de Doutorado são 

regulamentados por Resolução específica do PPGEAL. 

 

Seção VIX: da comissão de seleção 

 

Art. 29
o 

A comissão de seleção será constituída por docentes do PPGEAL. A comissão, aprovada pelo 

Colegiado do PPGEAL, deverá ser constituída por um presidente e ao menos um representante 

docente de cada linha de pesquisa do programa. 
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Art. 30
 o

 São atribuições da comissão de seleção: 

(a) Elaborar e divulgar os editais e critérios de seleção e classificação dos candidatos. 

(b) Realizar o processo de seleção e encaminhar o resultado para apreciação e aprovação do 

Colegiado. 

 

Seção X: da comissão de bolsas 

 

Art. 31
o
 A Comissão de Bolsas será constituída por no mínimo: Coordenador e Vice-Coordenador do 

programa, presidente da comissão de seleção e um representante discente do colegiado. 

 

Art. 32
o
 São atribuições da Comissão de Bolsas: 

(a) Propor os critérios internos de concessão e alocação de bolsas a serem aprovados pelo 

Colegiado, respeitando as Resoluções e Normativas superiores; 

(b) Avaliar a concessão e manutenção de bolsas por parecer para apreciação e aprovação do 

Colegiado. 

 

Art. 33
°
 Quando houver alteração de orientação, por quaisquer motivos, caberá a Comissão de Bolsa 

realizar um parecer quanto a manutenção ou não da bolsa. Este parecer deverá ser apreciado e 

aprovado pelo Colegiado. 

 

§ único - A concessão e/ou renovação de bolsas é destinada a discentes com dedicação 

exclusiva. A manutenção da bolsa está condicionada obrigatoriamente a apresentação de documento 

de avaliação com pronunciamento do orientador e do bolsista a cada 6 meses, para o mestrado, e a 

cada 12 meses para o doutorado. No entanto, a qualquer momento, o orientador pode realizar 

pronunciamento formal sobre eventuais quebras de cumprimento do cronograma combinado com o 

bolsista ou infrações ao estabelecido neste regimento, ocasionando a perda e transferência da quota 

de bolsa vinculada. 

 

Seção XI: da suficiência em língua estrangeira 

 

Art. 34
o
 Os alunos de mestrado e doutorado deverão demonstrar suficiência em inglês segundo 

Resolução vigente do PPGEAL. 
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Capítulo XII: da titulação, diplomas e certificados 

 

Art. 35
o
 O grau de Mestre em Engenharia de Alimentos será outorgado ao discente que, além do 

disposto neste Regimento do PPGEAL e na Resolução vigente do CEPE, tenha comprovado o 

aceite de pelo menos 1 (um) artigo em periódico técnico-científico sobre a sua Dissertação e que 

atenda os critérios regulamentados por Resolução específica do PPGEAL. O artigo deverá 

contemplar a coautoria e aprovação do orientador. 

 

Art. 36
o
 O grau de Doutor em Engenharia de Alimentos será outorgado ao discentes que, além do 

disposto neste Regimento do PPGEAL e na Resolução do CEPE, tenha comprovado o aceite de 

pelo menos 2 (dois) artigos em periódico técnico-científico sobre a sua Tese e que atendam os 

critérios regulamentados por Resolução específica do PPGEAL. Os artigos deverão contemplar a 

coautoria e aprovação do orientador. 

 

Art. 37
o
 Fica estabelecido o prazo máximo de 5 anos, a contar da data da defesa de mestrado ou 

doutorado, para o atendimento dos requisitos que tratam o caput desta Resolução. Após 

este prazo, o discente de mestrado ou doutorado perderá o direito à titulação. 

 

Art. 38
o
 Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGEAL. 

 

Art. 39
o
 Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Curitiba, 29 de agosto de 2019. 

 


