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RESOLUÇÃO N
o
 03/19/PPGEAL/UFPR 

 

Estabelece as normas para a concessão do 

certificado de “Recomendação Acadêmica 

Especial” aos discentes de Mestrado e Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Alimentos da Universidade Federal do Paraná 

(PPGEAL/UFPR). 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL) do Setor de Tecnologia 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições legais, estabelece as normas 

para a concessão do Certificado de “Recomendação Acadêmica Especial” aos discentes titulados de 

Mestrado e Doutorado. 

 
I – Disposições Gerais 

 

 
A “Recomendação Acadêmica Especial” destina-se ao reconhecimento do mérito do discente de 

Mestrado ou Doutorado que venha a obter a titulação dentro do prazo regulamentar e que, no momento 

da defesa, não possua qualquer pendência com o Programa referente às exigências necessárias para 

emissão do diploma do curso de pós-graduação. 

 

II - Do documento 

 
 

O documento será fornecido com a assinatura da coordenação do Programa. 

 
 

III – Do pedido 

 
 

A solicitação do documento deverá ser encaminhada à secretaria do PPGEAL pelo discente, com 

antecedência mínima de 15 dias corridos da data agendada para a defesa. Uma vez que o discente tenha 

obtido êxito na sessão de defesa, em ato contínuo ao anúncio da sua aprovação ocorrerá a entrega do 

referido certificado. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
SETOR DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

 

 

IV– Dos requisitos 

 
 

Terá direito a receber a recomendação acadêmica especial os discentes que atenderem, 

cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

i. Ter defendido dentro do prazo regulamentar, sendo esse de 24 meses para Mestrado e 48 meses 

para doutorado; 

ii. Apresentar, até a data da defesa, o aceite ou a publicação de pelo menos 01 (um) artigo 

científico, no caso do Mestrado, e de pelos menos 02 (dois) artigos científicos, para Doutorado. 

§ Parágrafo único: A produção científica de que trata o item ii deverá atender aos requisitos 

vigentes do programa, no que se refere a co-autoria do orientador e índice de qualidade (QUALIS 

CAPES e/ou JCR). 

- Não possuir nenhuma pendência acadêmica/administrativa com o Programa; 

- Ter solicitado a emissão do referido certificado junto à secretaria dentro do prazo descrito no 

item III desta resolução. 

 
 

Curitiba, 04 de dezembro de 2020. 


