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O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade
Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando:

• a Resolução 32/17-CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do
Paraná;

• a Lei no9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional;

• a Lei no9.784 de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal;

• o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná;

• as normas internas do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental da
Universidade Federal do Paraná; e

• a Recomendação no09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná;

RESOLVE :
estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão ao Curso de
Mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, na forma deste

Edital.

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso no Curso de Mes-
trado doPrograma de Pós-graduação emEngenhariaAmbiental daUniversidade
Federal do Paraná, daqui em diante denominado Programa, para o ingresso no
1otrimestre de 2020.

DAS VAGAS

Art. 2º Serão ofertadas 20 vagas no Mestrado do Programa, dentro das áreas de con-
centração e linhas de pesquisa do Programa.

§1 – A lista dos aprovados e classificados obedecerá ao limite máximo de vagas
previstas neste edital.

§2 – Havendo vagas remanescentes ao final do processo de seleção, em decor-
rência de uma diferença entre o número de vagas ofertadas e o número de
candidatos aprovados, o Colegiado do Programa poderá, segundo a con-
veniência do Programa, optar por autorizar novo processo seletivo a ser
divulgado em edital próprio e específico.

§3 – O limite máximo de vagas não será alterado para o processo seletivo de
que trata este Edital.

Art. 3º Somente ingressarão no Programa os candidatos aprovados e classificados.

DAS INSCRIÇÕES
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Art. 4º As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas
no período constante ao Art. 18º deste Edital.

§1 – As inscrições deverão ser realizadas através do Sistema de Gestão Acadê-
mica da Pós-graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico https:
//www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.
jsp?sequencial=1654.

§2 – Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tam-
pouco após o prazo final de recebimento estabelecido no caput deste artigo.

Art. 5º Não serão aceitas inscrições ou entregas de documentos pelo correio.

Art. 6º Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão
Acadêmica da Pós-graduação (SIGA, disponível no endereço eletrônico https:
//www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?
sequencial=1654) os seguintes documentos ou informações:

a) Requerimento de inscrição eletrônico devidamente preenchido em todos
os campos;

b) Cópia do diploma de graduação (frente e verso);
c) Histórico escolar de graduação;
d) Link do currículo Lattes (Plataforma CNPq, disponível em http://

lattes.cnpq.br);
e) Uma fotografia digital 3×4 recente;
f) Fotocópia simples dos documentos pessoais: cópia da carteira de identi-

dade civil e do CPF (ou declaração de situação cadastral https://www.
receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp).

§1 – A cópia do diploma deGraduação pode ser substituído por documento
comprobatório de conclusão do curso de Graduação até 01/03/2020.

§2 – A apresentação de documento comprobatório de conclusão a que se
refere o §1 –será admitido apenas para fins de inscrição, sendo neces-
sário, caso aprovado, a apresentação do diploma após matriculado.

§3 – Não poderá ser utilizada a CNH em substituição à carteira de identi-
dade civil.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Art. 7º O processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado do Programa será
realizado em Etapa Única que consiste de uma prova escrita.

Art. 8º AEtapa única do processo de seleção consistirá de uma prova objetiva, de cará-
ter eliminatório e classificatório, cujo conteúdo estará relacionado às disciplinas
formativas, constantes no ANEXO I deste Edital.

§1 – A data de realização da prova é apresentado no Art. 18º deste Edital.
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§2 – O local de realização da prova será divulgado na página do programa
http://www.ppgea.ufpr.br.

§3 – Os candidatos deverão chegar ao local com 30 minutos de antecedência.
§4 – A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos.
§5 – O resultado será divulgado em edital pela Secretaria do Programa no site

http://www.ppgea.ufpr.br em data constante ao item Cronograma
deste Edital.

Art. 9º A prova objetiva a que se refere o Art. 8º será de múltipla escolha, composta
de 25 questões distribuídas, de acordo com o conteúdo programático constante
no ANEXO I deste Edital, em:

a) 10 questões de Cálculo Básico/Estatística Básica;
b) 15 questões de Ciências Ambientais.

Art. 10º A nota mínima global da prova escrita da etapa única do Art. 8º será 4,0
(quatro) em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Todas as 25 questões terão
o mesmo peso. Os 20 candidatos com as melhores notas, respeitada a nota
mínima, estarão aprovados no PPGEA.

§1 – Havendo empate o critério é definido no Art. 13º.
§2 – Cada questão terá valor de 0,4.

Art. 11º Para a prova objetiva do Art. 8º os candidatos deverão trazer lápis ou lapiseira,
borracha macia e apontador, além de caneta para assinar a prova e documento
de identidade válido no país.

§1 – Não será permitido o uso de calculadoras.
§2 – Não será permitido o uso de telefones celulares durante a prova.
§3 – Não será permitido o uso de relógios.
§4 – Não será permitido o uso de coberturas da cabeça tais como lenços, cha-

péus, bonés, turbantes, etc., durante a prova, exceto por motivo religioso
ou de saúde, e desde que expressamente informado à secretaria do PPGEA
(ppgea@ufpr.br) com antecedência de 72 horas.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12º Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relaci-
onados a este processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no endereço
eletrônico do Programa http://www.ppgea.ufpr.br.

Art. 13º Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate
obedecerão à seguinte ordem:

a) Maior número de acerto nas questões de Ciências Ambientais.
b) Análise do Curriculum Lattes pela Comissão de Seleção.
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Art. 14º Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no curso deMestrado do
Programa na data informada pela Secretaria do Programa mediante convocação
por e-mail e edital cuja data dependerá da definição do calendário acadêmico
de 2020 a ser definido pelo CEPE da UFPR.

Parágrafo único — A não realização da matrícula no prazo implica na perda da
vaga.

Art. 15º Os candidatos não aprovados ou não classificados no processo de seleção po-
derão interpor recurso administrativo.

§1 – O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias e começará a
contar a partir da divulgação do resultado.

§2 – O protocolo deverá ser realizado na Secretaria do Programa, pessoalmente
ou através de procuração específica com assinatura reconhecida em cartó-
rio.

§3 – As datas de divulgação dos resultados e os prazos para interposição de
recursos são discriminados no Art. 18º deste Edital.

Art. 16º Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo
de seleção poderão solicitar vista das suas próprias folhas de respostas, ou
fichas de avaliação das etapas do processo seletivo, em até 02 (dois) dias após
a divulgação do resultado.

Art. 17º O Programa não exige que haja projeto e professor orientador definidos tanto
durante o processo seletivo quanto no ato de matrícula dos aprovados. No
entanto, o regimento interno do Programa exige que cada discente possua um
professor orientador até o final do 1o trimestre matriculado. Recomenda-se,
portanto, aos candidatos verificarem as áreas de atuação e pesquisa dos pro-
fessores orientadores na página http://www.ppgea.ufpr.br. Desta forma
procurar estabelecer contato prévio com os potenciais professores orientadores
para definição de um projeto de pesquisa em aderência com as respectivas linhas
de pesquisa.

Parágrafo único — A falta de aceite de um professor orientador até o final do
1o trimestre, após a matrícula, implicará em desligamento do programa.

DO CRONOGRAMA
Art. 18º O Cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresen-

tado na tabela 1.

Art. 19º Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos
neste cronograma, a comunicação será feita com antecedência mínima de 03
dias úteis, através de edital veiculado, cumulativamente, no endereço eletrônico
do Programa (http://www.ppgea.ufpr.br).

Parágrafo Único — A alteração de datas implica em alteração equivalente em
todo o cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares.
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Tabela 1: Cronograma
Etapa Data / Prazo

Inscrição 23/09/2019 até 24/11/2019 as 23h59
Resultado das inscrições deferidas e indeferidas 26/11/2019 as 16h00
Recurso das inscrições indeferidas até 28/11/2019 as 16h00
Resultado das inscrições após recursos 29/11/2019 as 16h00
Realização da prova escrita 30/11/2019 as 08h00
Resultado preliminar até 04/12/2019 as 16h00
Recurso do resultado preliminar até 06/11/2019 as 16h00
Resultado Final até 13/12/2019 as 16h00
Matrícula em fevereiro de 2020 mediante convoca-

ção por e-mail
Início das aulas a partir de fevereiro de 2020 após defini-

ção do calendário acadêmico
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ANEXO I- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA

O Programa do processo seletivo consiste de:

1. Cálculo e geometria analítica básicos,

2. Estatística básica,

3. Ciências ambientais,

com os seguintes conteúdos:

Cálculo básico e geometria analítica básicos: Funções: conceito de função; exemplo
de funções de uma variável real; tipos de funções; gráficos; função composta; função
inversa; funções trigonométricas e suas inversas; função exponencial; função logaritmo.
Limite e continuidade: conceito de limite; propriedades dos limites; limites laterais; limi-
tes envolvendo o infinito; continuidade. Derivadas: conceito de derivada; reta tangente
e reta normal; derivadas laterais; regras básicas de derivação; regra da cadeia; taxas re-
lacionadas; derivada da função inversa; derivação implícita; comportamento de funções;
máximos e mínimos; Teorema do Valor Médio; regras de l’Hôpital; concavidade, infle-
xão e gráficos; Máximos e mínimos. Integrais: primitivas; integrais indefinidas e suas
propriedades; integral definida e suas propriedades; Teorema Fundamental do Cálculo;
integração por substituição; integração por partes; integração por frações parciais; inte-
gração de produtos de funções trigonométricas; integração por substituições especiais.
Aplicações da integral: aplicações da integral ao cálculo de áreas planas, comprimento de
curvas, volumes e áreas de sólidos.

Estatística Básica: Representação tabular e gráfica. Distribuições de Freqüência. Ele-
mentos de Probabilidade. Distribuições Discretas de Probabilidades. Distribuições Con-
tínuas de Probabilidades. Noções de Amostragem. Estimativa de Parâmetros. Teoria das
Pequenas Amostras. Testes de Hipóteses.

Ciências ambientais: Balanços materiais em fluidos contendo poluentes: densidade,
concentração, decaimento da concentração, fluxos, aplicações em reatores. Ciclos Bi-
ogeoquímicos: água, carbono, nitrogênio, fósforo, etc. Ecologia: sucessão ecológica,
competição, dinâmica de populações, abundância, cadeias e redes, habitats, nichos eco-
lógicos. Qualidade da água: parâmetros de qualidade da água, técnicas de tratamento
de água e esgoto. Qualidade do ar: parâmetros de qualidade do ar, fontes e destinos da
poluição do ar. Física do solo. Poluição sonora. Resíduos sólidos: classificação e técnicas
de tratamento. Mudanças climáticas: efeito estufa, aquecimento global.
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