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EDITAL 23/2022 - PPGERHA 

 

Processo Seletivo de Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental/UFPR  

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental 
(PPGERHA) 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 nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional; 

- a Lei nº 9.784 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 de Recursos Hídricos e 

Ambiental (PPGERHA) da Universidade Federal do Paraná; e 

- a Recomendação n° 09/2016 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 de Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA), na forma 
deste Edital. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 1º     Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso no Curso de Mestrado 
do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA) da 
Universidade Federal do Paraná, para o ingresso em 2022/2023.  

 

DAS VAGAS 

Art. 2º     Serão ofertadas 20 vagas para o Programa de Mestrado que atendam às áreas de 
concentração e linhas de pesquisa do Programa. 
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§ 1º     A lista dos aprovados e classificados obedecerá ao limite máximo de vagas previstas neste 
edital e à capacidade de orientação de cada professor integrante do corpo docente, conforme 
as normativas da CAPES. 

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

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

 

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

 

Art. 4º     A aprovação e classificação no processo seletivo não garantem a concessão de 
bolsas, a qual dependerá da quantidade de bolsas disponibilizadas ao Programa pelas agências 
de fomento oficiais no período 2022/2023. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5º     No ato da inscrição o candidato deverá optar em acordo com o apresentado em 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ conforme segue: 

a. por uma área de concentração do Programa e; 

b. por uma das linhas de pesquisa da área de concentração escolhida. 

 

Art. 6º     As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas 
no período constante no item Cronograma deste Edital. 

§ 1º     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=3253. Não 
serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de 
recebimento estabelecido no Cronograma deste edital. 

§ 2º     Não serão aceitas inscrições ou entregas de documentos pelo correio. 

 

Art. 7º     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=3253, os 
seguintes documentos:  

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3253
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3253
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a. A inscrição devidamente preenchida com indicação da área de concentração e linha de pesquisa; 

b. Fotocópia simples dos seguintes documentos pessoais: cópia da carteira de identidade civil e do 
CPF e, se for estrangeiro, cópia da folha de identificação do passaporte. Serão aceitos também 
como documentos oficiais de identidade: Carteiras ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédulas de Identidade emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei 
federal valham como documento de identidade (como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC); 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia e 
data de validade vigente), na forma da Lei nº 9.053/97; 

c. Cópia do diploma de graduação ou documento comprobatório de conclusão de curso de 
graduação expedido por órgão de Gestão acadêmica da Universidade em que o aluno estava 
matriculado. Os candidatos que não tenham concluído o curso de graduação até o dia 
27/10/2022 poderão participar do processo seletivo apresentando declaração, por parte da 
respectiva Coordenação do Curso de Graduação, que concluirão o curso até 02/12/2022 (data 
limite para matrículas em 2022) e até a data limite de matrícula do 1ºTrimestre letivo de 2023 
(data a ser divulgada pela Coordenação do PPGERHA). A não comprovação da conclusão do 
curso de graduação, nas datas limites estipuladas, implicará no desligamento automático do(a) 
então candidato(a) aprovado(a).  

d. Histórico escolar de graduação; 

e. Projeto de Pesquisa em formato pdf, com no mínimo 5 e no máximo 10 páginas (vide ANEXO 
III) indicando o(s) interesse(s) de pesquisa em acordo com as linhas de pesquisa do Programa 
(http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/). Na folha de rosto do pré-projeto de pesquisa 
deverá ser indicado o nome do(a) potencial orientador(a), conforme lista apresentada no 
ANEXO I e orientações detalhadas no ANEXO III deste Edital. 
 

f. Uma foto recente compatível com o SIGA; 

g. Cópia do currículo Lattes (Plataforma CNPq, disponível em http://lattes.cnpq.br), incluindo  a 
documentação comprobatória em formato pdf das atividades listadas no currículo (por 
exemplo, certificado de participação em eventos, iniciação científica, artigos publicados, entre 
outros). 

 

DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 8º     O processo de seleção será coordenado por uma Comissão de Seleção composta por 
professores membros do Programa e designada pelo Colegiado do Programa. 

Art. 9º     Quando necessário, a Comissão de Seleção designará outros professores do Programa que 
comporão as bancas nas diferentes etapas do processo seletivo.  

Art. 10º     As bancas examinadoras não poderão ser formadas por Professor(a) que, em relação ao 
candidato: i – seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau; ii – esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato ou 
respectivo cônjuge ou companheiro; iii – tenha amizade ou inimizade notória com algum dos 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/
http://lattes.cnpq.br/
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candidatos ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; iv 
- tenha tido alguma relação de orientação com algum dos candidatos.  

§ 1º     O Professor(a) nomeado(a) para integrar a banca examinadora deverá comunicar eventual 
impedimento ou suspeição à Comissão de Seleção. 

§ 2º     O Professor(a) nomeado(a) para integrar a banca examinadora deverá declarar que não se 
enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento e suspeição mencionadas no caput. 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 11    O processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado do Programa será dividido em 
3 etapas, todas conduzidas pela Comissão de Seleção. 

a. 1ª Etapa – Análise do Currículo e Histórico escolar; 

b. 2ª Etapa – Análise do Pré-projeto 

c. 3ª Etapa – Arguição do(a) candidato(a) 

 

Art. 12    A 1ª Etapa do processo de seleção, de caráter eliminatório e classificatório, 
consistirá na Análise do Currículo e Histórico escolar. 

§ 1º     Os critérios a serem avaliados estão discriminados no ANEXO II deste Edital. 

§ 2º     A análise desta etapa será realizada pela Comissão de Seleção. 

§ 3º     O Currículo deverá ser apresentado conforme o modelo LATTES, com anexos comprovando 
as publicações e atividades realizadas.  

§ 4º     Deverão ser comprovadas apenas as atividades correlatas ao PPPGERHA e passíveis de 
serem consideradas nos critérios discriminados no ANEXO II deste Edital. 

§ 5º     O Histórico da graduação deverá ser apresentado com as respectivas notas (histórico 
completo). 

§ 6º     A nota referente à 1ª Etapa será calculada conforme indicado no ANEXO II deste Edital. 

§ 7º     Estarão aptos(as) para a etapa posterior os(as) candidatos(as) com nota igual ou superior 
a 5,0 (escala de 0 a 10). 

§ 8º     O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data determinada 
no item Cronograma deste Edital. 

 

Art.13    A 2ª Etapa do processo de seleção, de caráter eliminatório e classificatório, 
consistirá na Análise do Pré-projeto. 

§ 1º     Os candidatos aprovados na 1ª Etapa terão seus pré-projetos avaliados pela Comissão de 
Seleção.  
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§ 2º     O pré-projeto de pesquisa deverá conter de 5 a 10 páginas, seguindo os itens apresentados 
no ANEXO III deste edital. O número de páginas inclui os elementos pré- e pós-textuais. 

§ 3º     Esta etapa é eliminatória, sendo os projetos avaliados em uma escala de 0 a 10, de acordo 
com os critérios apresentados no ANEXO IV deste edital. 

§ 4º     O pré-projeto avaliado pela Comissão de Seleção também será avaliado por um dos 
potenciais professores(as) orientadores(as) indicados no pré-projeto de pesquisa. Será 
considerado um peso de 50% da nota do(a) potencial orientador(a) e 50% para a avaliação da 
Comissão de Seleção. 

§ 5º     Estarão aptos(as) para a etapa posterior os(as) candidatos(as) com nota igual ou superior 
a 5,0 (cinco) (escala de 0 a 10). 

§ 6º     O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data determinada 
no item Cronograma deste Edital. 

 

 

Art.14   A 3ª Etapa do processo de seleção, de caráter eliminatório e classificatório, 
consistirá em Arguição do(a) candidato(a) sobre o Pré-projeto de pesquisa. 

§ 1º     Esta etapa é eliminatória e classificatória. A nota mínima para aprovação na terceira etapa 
é 5,0 (cinco). 

§ 2º     Para a arguição do(a) candidato(a) sobre o Pré-projeto de pesquisa, serão considerados os 
critérios conforme o ANEXO IV deste edital. 

§ 3º     As arguições serão realizadas pela Comissão do Processo Seletivo, de modo presencial com 
cronograma a ser publicado em edital. Em casos específicos, o(a) candidato(a) poderá requerer 
que a arguição seja realizada por videoconferência, em um prazo de até 48 horas antes da data 
publicada em edital para esta etapa. Tal solicitação deverá ser realizada no e-mail 
ppgerha@ufpr.br e sua aceitação, ou não, será decidida pela Comissão do Processo Seletivo 
de acordo com a justificativa dada pelo(a) candidato(a). O PPGERHA não ser responsabilizará 
por problemas de conexão de internet por parte do(a) candidato(a). 

§ 4º     Os integrantes da banca examinadora atribuirão, individualmente, nota de 0 (zero) a 10 
(dez). 

§ 5º     Os candidatos que tenham obtido Nota Final inferior a 5,0 (cinco) serão desclassificados. 

 

Art.15 Cumpridas as três etapas, conforme os Art. 12º a Art. 14º, serão calculadas as médias 
ponderadas dos candidatos, com os respectivos pesos para cada etapa, conforme:  

1ª Etapa – Análise do Currículo e Histórico escolar: peso 50 

2ª Etapa – Análise do Pré-projeto: peso 10  

3ª Etapa – Arguição do(a) candidato(a): peso 40 

mailto:ppgerha@ufpr.br
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.16 A atribuição de notas poderá ser fracionada.  

Art.17 Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a 
este processo seletivo serão veiculados na página http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/. 

Art.18 Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à 
seguinte ordem: 

a. Maior nota na primeira etapa (Análise de Currículo e Histórico escolar). 

b. Maior nota na segunda etapa (Análise do Pré-projeto de pesquisa). 

c. Candidato com a menor idade. 

Art.19 Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no curso de Mestrado do Programa 
na data informada pela Secretaria constante ao item Cronograma deste Edital. A não realização da 
matrícula no prazo implica a perda da vaga. 

Art.20 Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de seleção 
poderão interpor recurso administrativo.  

§ 1º     O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares será de 02 (dois) 
dias e começará a contar a partir da disponibilização, ao candidato, de sua folha de resposta, 
da ficha de avaliação elaborada pela banca, ou de qualquer outro meio em que se tenha 
divulgado o desempenho do candidato. 

§ 2º     O protocolo de interposição de recurso deverá ser enviado à Secretaria do Programa no 
endereço ppgerha@ufpr.br . 

§ 3º     As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para interposição de 
recursos serão divulgados no item Cronograma deste Edital. 

Art. 21 Os candidatos não aprovados, ou não classificados, em cada etapa do processo de seleção 
poderão solicitar vista de suas folhas de respostas, ficha de avaliação, ou de qualquer outro meio 
em que se tenha divulgado o desempenho do candidato, em até 02 (dois) dias após a divulgação 
do resultado daquela etapa.  

§ 4º     O protocolo da solicitação de suas folhas de respostas, ficha de avaliação, ou de qualquer 
outro meio em que se tenha divulgado o desempenho do candidato deverá ser enviado à 
Secretaria do Programa no endereço ppgerha@ufpr.br . 
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DO CRONOGRAMA 

Art.22 O Cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresentado a seguir: 

Etapa Data / Prazo 

Inscrições 27/09/2022 a 27/10/2022 

Resultado das inscrições deferidas e indeferidas 28/10/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Limite para Recurso às inscrições indeferidas  01/11/2022 – Secretaria do PPGERHA no endereço 
ppgerha@ufpr.br 

Resultado das inscrições após recursos 03/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Primeira etapa: Análise do Currículo e do Histórico escolar 

Resultado preliminar da 1ª etapa  04/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Recurso do resultado preliminar da 1ª etapa 07/11/2022 – Secretaria do PPGERHA no endereço 
ppgerha@ufpr.br 

Resultado final da 1ª etapa 08/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Segunda Etapa: Análise do Pré-projeto de pesquisa 

Resultado Preliminar da 2ª Etapa 09/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Limite para recurso do resultado preliminar da 2ª 
etapa 

11/11/2022 – Secretaria do PPGERHA no endereço 
ppgerha@ufpr.br 

Resultado final da 2ª etapa 14/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Terceira Etapa: Arguição do(a) candidato(a) 

Período das arguições do(a) candidato(a)  Entre 16/11/22 e 18/11/22 

Resultado Preliminar da 3ª Etapa 21/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Limite para recurso do resultado preliminar da 3ª 
etapa 

23/11/2022 – Secretaria do PPGERHA no endereço 
ppgerha@ufpr.br 

Resultado da 3ª etapa 24/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 

Resultado final 

Resultado final preliminar 25/11/2022 

Limite para recurso do resultado final  29/11/2022 – Secretaria do PPGERHA no endereço 
ppgerha@ufpr.br 

Resultado final 30/11/2022 – Publicação em Edital na página  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/ 
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Art. 23 Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos neste 
cronograma, a comunicação será feita com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, por meio 
de edital veiculado na página http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgerha/pb/.  

Parágrafo único. A alteração de data de uma das etapas implica em alteração equivalente em todo 
o Cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares. 

 

 

Curitiba, 27 de Setembro de 2022 

 

 

 

Professora Heloise Garcia Knapik 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação e Presidente da Comissão de Processos Seletivos  
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ANEXO I - DOCENTES CREDENCIADOS NO PROGRAMA 

 

ALEXANDRE KOLODYNSKIE GUETTER 

ALICE MARLENE GRIMM 

ANDRE LUIZ TONSO FABIANI 

CARLA CRISTINA BEM 

CLAUDIA PEREIRA KRUEGER 

CRISTOVÃO VICENTE SCAPULATEMPO FERNANDES 

DANIEL COSTA DOS SANTOS 

DANIEL HENRIQUE MARCO DETZEL 

DANIELI MARA FERREIRA 

ELOY KAVISKI 

FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE 

HEINZ DIETER OSKAR AUGUST FILL 

HELOISE GARCIA KNAPIK 

JORGE ANTONIO SILVA CENTENO 

JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

JOSÉ JUNJI OTA 

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE AZEVEDO 

JÚLIO GOMES 

MARCELO RISSO ERRERA 

MARCELO RODRIGUES BESSA 

MARIA CAROLINA VIEIRA DA ROCHA 

MARIA CRISTINA BORBA BRAGA 

MIGUEL MANSUR AISSE 

RAMIRO GONCALVES ETCHEPARE 

REGINA TIEMY KISHI 

RICARDO HENRIQUE MORETON GODOI 

SANDRO FROEHNER 

SELMA APARECIDA CUBAS 

SÉRGIO MICHELOTTO BRAGA 

TOBIAS BERNWARD BLENINGER 

WILLIAM BONINO RAUEN 
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ANEXO II – CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM DO(A) CANDIDATO(A) 

 

 

I - Formação (Histórico Escolar da Graduação) Quantidade Valor unitário Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

Conceito médio em curso de graduação concluído (0-10)   10  - 

PONTUAÇÃO DO ITEM (I) - -  Max=100 

* Se o candidato não tiver submetido o histórico então a pontuação será “0” (zero) no item (I) 

 

II – Aptidão para Pesquisa (ou Currículo Lattes) Quantidade Valor unitário Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

Artigos completos em revistas científicas indexadas (internacionais)  3  - 

Artigos completos em revistas científicas indexadas (nacionais)  2  - 

Trabalho completo em anais de congresso internacional  2  - 

Trabalho completo em anais de congresso nacional  1  - 

Iniciação científica (ano comprovado)  2  - 

Participação em projeto de extensão (ano comprovado)  2  - 

Monitoria (semestre comprovado)  1  - 

PONTUAÇÃO DO ITEM (II) - -  Max=20 

 

Nota Final (Valor entre 0 e 10, com 2 casas decimais) (Item I + Item II) / 12  Max=10 
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ANEXO III – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 

O total de páginas para o pré-projeto de pesquisa é de 05 (mínimo de cinco páginas) a 10 (máximo 

de dez páginas), incluídos os elementos pré- e pós-textuais, tais como folha de rosto e referências. 

Recomenda-se que o pré-projeto de pesquisa contemple os seguintes itens: 

• Folha de rosto: identificação do título, área e linha de pesquisa escolhida, nome do possível 

orientador, resumo (com até 10 linhas, espaçamento simples) e palavras-chave (máximo 

de 4). 

• Introdução: descrição objetiva do problema de pesquisa e do contexto científico, com 

apoio de revisão de literatura relacionado à pesquisa no PPGERHA e a trajetória do(a) 

candidato(a). 

• Objetivos e metas: detalhamento dos objetivos e metas do projeto. 

• Revisão bibliográfica: apresentação sucinta de revisão de literatura para apoio na 

justificativa do pré-projeto. 

• Materiais e métodos: descrever de modo sucinto os materiais e métodos propostos para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

• Resultados esperados:  descrever os resultados/produtos esperados, bem como identificar 

possíveis contribuições da pesquisa no âmbito social, tecnológico e/ou ambiental. 

• Cronograma: detalhamento, no período de 2 anos, das atividades previstas para o 

mestrado. 

• Referências bibliográficas 
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ANEXO IV – CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO – PRÉ-PROJETO DE 
PESQUISA E ARGUIÇÃO 

 

CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS 

Introdução, problema, contexto científico 

Relevância e Justificativa relacionado a pesquisa no PPGERHA e trajetória do aluno 

Objetivos e metas 

Revisão Bibliográfica inicial 

Materiais e Métodos 

Resultados esperados 

Referências bibliográficas 

Organização, clareza e escrita 

 

 

 


