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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 Mestrado do Pro-
grama de Pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná,
daqui em diante denominado Programa, para o ingresso no 1oou 2otrimestres de 2022.

DAS VAGAS

Art. 2º Serão ofertadas 16 vagas no Mestrado do Programa, dentro das áreas de concentração e
linhas de pesquisa do Programa.

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

§2 – Havendo vagas remanescentes ao �nal do processo de seleção, em decorrência de
uma diferença entre o número de vagas ofertadas e o número de candidatos aprova-
dos, o Colegiado do Programa poderá, segundo a conveniência do Programa, optar
por autorizar novo processo seletivo a ser divulgado em edital próprio e especí�co.

§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 classi�cados.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste edital,
não podendo delas alegar desconhecimento.
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Art. 5º As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas no período
constante ao Art. 35º deste Edital.

§1 – As inscrições deverão ser realizadas através do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-
graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico https://www.prppg.ufpr.
br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2722.

§2 – Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o
prazo �nal de recebimento estabelecido no caput deste artigo.

Art. 6º Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão Acadê-
mica da Pós-Graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico https://www.prppg.
ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2722, os se-
guintes documentos ou informações:

a) Requerimento eletrônico de inscrição devidamente preenchido em todos os campos;
b) Cópia digitalizada em cores e legível 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 fotogra�a digital recente;
f) Cópia digitalizada em cores e legível dos documentos pessoais: 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 de Graduação pode ser substituída por documento compro-

batório, emitido por órgão o�cial da Universidade ou Coordenação de Curso,
que manifesta de modo claro o potencial de conclusão do curso de Gradua-
ção até 28/01/2022 para ingresso no 1otrimestre ou 03/06/2022 para ingresso no
2otrimestre.

§2 – A apresentação de documento comprobatório de conclusão a que se refere o §1 –
será admitido apenas para �ns de inscrição, sendo necessário, caso aprovado, a
apresentação do diploma para matrícula ou comprovante de conclusão do curso
de Graduação.

§3 – Não poderá ser utilizada a CNH em substituição à carteira de identidade civil.
§4 – A documentação em arquivos digitais exigidos para �ns de inscrição, conforme

link no caput do artigo, deverá respeitar os formatos admissíveis nas instruções
constantes em cada campo do formulário eletrônico.

Art. 7º As inscrições serão avaliadas em termos do atendimento a todos os itens e documento
solicitados no formulário de inscrição descrito no Art. 6º.

§1 – Inscrições incompletas em termos de informações ou documentação solicitadas serão
indeferidas.

§2 – Inscrições com documentos ilegíveis, com resolução inadequada para veri�cações
das informações, ou com suspeitas de adulteração serão indeferidas.

§3 – Inscrições que não atendem os requisitos dispostos no Art. 6º serão indeferidas.
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§4 – As inscrições deferidas serão publicadas em edital na página do Programa (http:
//www.ppgea.ufpr.br) em data conforme o calendário disposto no Art. 35º.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Art. 8º O processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado do Programa será realizado em
uma única etapa Etapa 1.

Art. 9º A Etapa 1 do processo de seleção consistirá de uma prova objetiva, de caráter eliminatório
e classi�catório, cujo conteúdo estará relacionado às disciplinas formativas, constantes no
ANEXO I deste Edital.

§1 – A data de realização da prova é apresentada no Art. 35º deste Edital.
§2 – O exame será realizado de forma remota com link de acesso disponibilizado via e-mail

para os candidatos com inscrição homologada.
§3 – O resultado será divulgado em edital pela Secretaria do Programa no site http:

//www.ppgea.ufpr.br em data constante no Art. 35º no item Cronograma deste
Edital.

Art. 10º A prova objetiva a que se refere o Art. 9º será de múltipla escolha, composta de 30 questões
distribuídas, de acordo com o conteúdo programático constante no ANEXO I deste Edital,
em:

a) 12 questões de Cálculo Básico/Estatística Básica;
b) 18 questões de Ciências Ambientais.

Art. 11º A nota mínima global da prova escrita da Etapa 1 do Art. 9º será 4,0 (quatro) em uma
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), equivalente a 12 questões corretas. Todas as 30 questões
terão o mesmo peso. Os 16 candidatos com as melhores notas, respeitada a nota mínima,
estarão aprovados no PPGEA.

§1 – Havendo empate o critério é de�nido no Art. 29º.
§2 – Cada questão terá valor de 1/3.

Art. 12º Para a prova objetiva do Art. 9º os candidatos deverão ter em mãos folhas brancas para
rascunho, lápis ou lapiseira, borracha macia e apontador.

§1 – Não será permitido o uso de telefones celulares durante a prova.
§2 – Não será permitido a consulta à quaisquer materiais e à internet durante a prova.

DA PROVA

Art. 13º Os candidatos devidamente inscritos, com inscrição deferida, publicado em Edital especí-
�co conforme o Art. 7º, receberão pelo e-mail informado na inscrição, até um dia antes
da data do exame, as informações e instruções referentes à aplicação do exame remoto.

Art. 14º O candidato deve estar conectado e apresentar-se à sala virtual de aplicação do exame
30 minutos antes do início da sua aplicação, prontos com todas necessidades técnicas e
para veri�cação da conexão, imagem e som e para que os aplicadores veri�quem a foto
do documento enviado com a imagem do candidato presente na sala virtual e ofereçam
informações adicionais sobre o exame remoto.
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Art. 15º É de exclusiva responsabilidade do candidato certi�car-se da data e horário da prova, como
também a �el observância das regras processuais, de ordem técnica, envolvidas na prova.

Art. 16º A prova será realizada em data conforme Art. 35º com duração de 2 (duas) horas sem in-
tervalo. O candidato não poderá desligar a câmera nem ausentar-se de diante dela durante
a realização da prova, com pena de eliminação do exame.

Art. 17º A ausência do candidato, por qualquer motivo, tal como doença, atraso e problemas de
ordem técnica, implicará em sua eliminação do processo seletivo.

Art. 18º Não será permitida a substituição do candidato por outra pessoa e nem o auxílio de outras
pessoas ao candidato durante a aplicação das provas, bem como usar dispositivos tecno-
lógicos ou virtuais ou quaisquer outros materiais de consulta.
Parágrafo único – O candidato que desrespeitar quaisquer das restrições estabelecidas
neste artigo será eliminado do Processo Seletivo.

Art. 19º Todo o período de conexão dos candidatos para a realização da prova poderá ser gravado
para garantir a lisura nos procedimentos de aplicação da prova. Caso haja recusa de algum
candidato em permanecer na sala, o mesmo será eliminado do processo seletivo.

Art. 20º O candidato poderá deixar a sala virtual de aplicação do teste somente após ter respondido
toda a prova, salvo as respostas e as enviado virtualmente pela plataforma de aplicação do
teste. Devendo, obrigatoriamente, sinalizar este procedimento ao aplicador, conforme as
orientações dadas por ele antes do início do exame. O não cumprimento destas instruções
implicará na eliminação do(a) candidato(a).

Art. 21º Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação do exame por problemas de
conexão ou com o computador utilizado pelo candidato. É de exclusiva responsabilidade
do candidato a qualidade e regularidade da conexão de internet durante todo o período
de realização do exame, sob pena de eliminação do exame caso deixe a sala virtual de
aplicação do exame..

Art. 22º Recomenda-se ao candidato veri�car todos os procedimentos de acesso à plataforma in-
dicada enviados por e-mail até um dia antes da realização da prova, bem como o bom
funcionamento do computador utilizado.

Art. 23º O candidato que durante a realização o exame incorrer em qualquer das hipóteses a seguir
terá seu exame anulado e será eliminado do Processo Seletivo:

a) recusar-se a enviar as respostas já feitas na plataforma ao término do tempo destinado
para a sua realização;

b) descumprir as instruções contidas no início do exame e explicadas pelos aplicadores;
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a sua aprovação

ou a aprovação de terceiros;
d) praticar atos contra as normas ou a disciplina, durante a aplicação do exame;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação do

exame, ou para com outro candidato.

Art. 24º Cumulativo à resolução do exame remoto o candidato deverá:
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a) realizar as anotações para resolução do exame em uma folha branca para posterior
submissão e veri�cação.

b) registrar uma fotogra�a de si com as folhas do exame.
c) assinar um termo de compromisso com a ética, no qual deverá declarar que realizou

as avaliações sem consulta a materiais, indivíduos (presencial ou remotamente), bem
como não ofereceu ajuda de qualquer natureza a outro candidato.

d) submeter todos estes documentos conforme orientações dos aplicadores.

Art. 25º Conforme o Art. 24º os candidatos deverão realizar anotações, cálculos e descrever raci-
ocínios ou quaisquer elementos que utilizaram para dar suporte à escolha das alternati-
vas corretas das questões do exame. Estas anotações deverão ser registradas em folhas
brancas, identi�cadas e organizadas conforme o número da questão. Ao �nal do exame
estas anotações deverão ser digitalizadas por meio de scanner ou registro fotográ�co de
smartphones devidamente convertidos em um único arquivo *.pdf (não serão aceitos ar-
quivos em outro formato). Cumulativamente ao documento *.pdf de resolução do exame o
candidato deverá submeter uma fotogra�a de si segurando algumas páginas de resolução
do exame de modo que se possa atribuir a ele a autoria das páginas do arquivo *.pdf de
resolução do exame. O candidato deverá se certi�car de que a resolução da fotogra�a seja
tal que se possa veri�car que se tratam das mesmas folhas de solução do problema, sob
pena de eliminação do exame.

Art. 26º As questões corretas só serão validadas para contabilização da nota mediante veri�cação
das folhas de resolução que contenham elementos que permitiram o candidato assinalar
a alternativa correta ou elementos com os quais pôde eliminar alternativas incorretas.

Art. 27º O envio das fotogra�as e da resolução do exame deverá ser feito por meio de link ou e-mail
conforme as instruções previamente enviadas aos candidatos por e-mail.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28º Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados
a este processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no endereço eletrônico do
Programa http://www.ppgea.ufpr.br.

Art. 29º 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 no exame da Etapa 1
conforme Art. 9º.

b) Menor número de reprovações em disciplinas conforme consta no histórico escolar.
c) Análise do Curriculum Lattes pela Comissão de Seleção.
d) Candidato com a menor idade.

Art. 30º Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no curso de Mestrado do Programa
na data informada pela Secretaria do Programa, mediante convocação por e-mail e edital,
cuja data dependerá da escolha de matrícula no 1otrimestre (até 28/01/2022) ou 1otrimestre
(até 03/06/2022).
Parágrafo único — A não realização da matrícula no prazo implica na perda da vaga.
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Art. 31º Os candidatos não aprovados ou não classi�cados no processo de seleção poderão interpor
recurso administrativo.

§1 – O prazo para interposição de recurso será de 01 (hum) dia e começará a contar a
partir da divulgação do resultado.

§2 – O protocolo deverá ser realizado pelo e-mail ppgea@ufpr.br.
§3 – As datas de divulgação dos resultados e os prazos para interposição de recursos são

discriminados no Art. 35º deste Edital.

Art. 32º A oferta de bolsas do Programa é condicionada à sua disponibilidade e critérios estabeleci-
dos na norma interna disponível na página http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgea/
informacoes-academicas/normas-e-resolucoes/.

Art. 33º A ordem de prioridade para recebimento de bolsa do Programa obedecerá as normas inter-
nas do Programa, respeitado primeiro a data de matrícula (a mesma para cada trimestre
em que o candidato aprovado se matricular no 1o trimestre ou 2o trimestre de 2022) e
depois a ordem de classi�cação neste processo seletivo.

Art. 34º O Programa não exige que haja projeto e professor orientador de�nidos tanto durante o
processo seletivo quanto no ato de matrícula dos aprovados. No entanto, o regimento in-
terno do Programa exige que cada discente possua um professor orientador até o �nal do
1o trimestre matriculado. Recomenda-se, portanto, aos candidatos veri�carem as áreas de
atuação e pesquisa dos professores orientadores na página http://www.ppgea.ufpr.br.
Desta forma procurar estabelecer contato prévio com os potenciais professores orienta-
dores para de�nição 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 �nal do 1o trimestre
letivo, após a matrícula, implicará em desligamento do programa.

DO CRONOGRAMA

Art. 35º O Cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresentado na
tabela 1.

Tabela 1: Cronograma
Etapa Data / Prazo

Inscrição 15/10/2021 até 03/12/2021 as 23h59
Resultado das inscrições deferidas e indeferidas até 07/12/2021 as 14h00
Recurso das inscrições indeferidas até 08/12/2021 as 14h00
Resultado das inscrições após recursos 09/12/2021 as 14h00
Realização da prova escrita da Etapa 1 10/12/2021 as 14h00
Resultado da prova escrita da Etapa 1 13/12/2021 as 14h00
Matrícula até 30/01/2022 (1otrimestre) ou até

03/06/2022 (2otrimestre) mediante con-
vocação
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§1 – A convocação de matrícula será realizada por edital e e-mail com previsão para ser
realizada até dia 28/01/2022 para decisão de matrícula no 1otrimestre e até 03/06/2022
para matrícula no 2otrimestre.

§2 – O início das aulas será o�cializado por e-mail e publicação do calendário acadêmico
de 2022 no endereço eletrônico do Programa (http://www.ppgea.ufpr.br).

Art. 36º Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos de�nidos neste crono-
grama, a comunicação será feita com antecedência mínima de 02 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 cro-
nograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares.
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ANEXO I- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA

O Programa do processo seletivo consiste de:

1. Cálculo básico e geometria analítica,

2. Estatística básica,

3. Ciências ambientais,

com os seguintes conteúdos:

Cálculo básico e geometria analítica: Funções: conceito de função; exemplo de funções de uma
variável real; tipos de funções; grá�cos; função composta; função inversa; funções trigonométricas
e suas inversas; função exponencial; função logaritmo. Limite e continuidade: conceito de limite;
propriedades dos limites; limites laterais; limites envolvendo o in�nito; continuidade. Derivadas:
conceito de derivada; reta tangente e reta normal; derivadas laterais; regras básicas de derivação; re-
gra da cadeia; taxas relacionadas; derivada da função inversa; derivação implícita; comportamento
de funções; máximos e mínimos; Teorema do Valor Médio; regras de l’Hôpital; concavidade, in�exão
e grá�cos; Máximos e mínimos. Integrais: primitivas; integrais inde�nidas e suas propriedades; in-
tegral de�nida e suas propriedades; Teorema Fundamental do Cálculo; integração por substituição;
integração por partes; integração por frações parciais; integração de produtos de funções trigono-
métricas; 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 grá�ca. Distribuições de Freqüência. Elementos de
Probabilidade. Distribuições Discretas de Probabilidades. Distribuições Contínuas de Probabilida-
des. Noções de Amostragem. Estimativa de Parâmetros. Teoria das Pequenas Amostras. Testes de
Hipóteses.

Ciências ambientais: Balanços materiais em �uidos contendo poluentes: densidade, concentra-
ção, decaimento da concentração, �uxos, aplicações em reatores. Ciclos Biogeoquímicos: água, car-
bono, nitrogênio, fósforo, etc. Ecologia: sucessão ecológica, competição, dinâmica de populações,
abundância, cadeias e redes, habitats, nichos ecológicos. Qualidade da água: parâmetros de quali-
dade 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: classi�cação
e técnicas de tratamento. Mudanças climáticas: efeito estufa, aquecimento global.

PÁG. 10


	ANEXO I

