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CAPÍTULO I 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental 

– PPGETA - Mestrado e Doutorado Associado UFPR/UNIOESTE, tem por 

objetivo a preparação de recursos humanos, por meio de estudos avançados, 

para gerar, ampliar, aprofundar e difundir o conhecimento da área e propor 

tecnologias e processo inovadores. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 2º Integram a organização didático-administrativa do PPGETA: 

I - Colegiado Geral do PPGETA como órgão superior deliberativo; 

II - Colegiados administrativos locais, órgãos executivos locais, representantes 

da Instituição Associada. 

 

 

CAPÍTULO III  

 

DA COMPOSIÇÃO DOS COLEGIADOS E ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 3º O Colegiado Geral do Programa será composto por: 

I - Coordenação Geral como órgão executivo do Colegiado, composta por um 

Coordenador Geral e um Vice Coordenador Geral; 

II. Todos os professores permanentes do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Tecnologia Ambiental; 

III. Um representante discente do Programa de Pós-Graduação pertencentes 

às Instituições Associadas com seu respectivo suplente com mandato de um 

ano; 
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IV – O coordenador Geral e o Vice Coordenador Geral do PPGETA serão 

respectivamente, o Coordenador Local do PPGETA-UFPR e o Coordenador 

Local do PPGETA-UNIOESTE; 

Parágrafo único. Em caso de vacância do cargo de Coordenador, o vice 

coordenador assumirá a Coordenação até o final do mandato em vigência; 

 

Art. 4º O Colegiado Administrativo Local será composto por: 

Colegiado PPGETA-UFPR: 

I.  Coordenador Local: representante docente permanente credenciado no 

Programa escolhido através dos votos dos docentes e discentes vinculados ao 

PPGETA-UFPR; 

II. Todos os docentes permanentes do PPGETA-UFPR; 

III. Um representante discente do PPGETA-UFPR com um respectivo suplente 

para o mandato de um ano; 

IV – O Coordenador Local eleito será o responsável direto pela gestão 

acadêmica dos alunos do PPGETA-UFPR. 

 

Colegiado PPGETA-UNIOESTE: 

V.  Coordenador Local: representante docente permanente credenciado no 

Programa escolhido através dos votos dos docentes e discentes vinculados ao 

PPGETA-UNIOESTE; 

VI. Todos os docentes permanentes do PPGETA-UNIOESTE; 

VII. Um representante discente do PPGETA-UNIOESTE com um respectivo 

suplente para o mandato de um ano; 

VIII – O Coordenador Local eleito será o responsável direto pela gestão 

acadêmica dos alunos do PPGETA-UNIOESTE. 

 

 

Art. 5º  O Colegiado Geral reunir-se-á ordinariamente, podendo ser 

alternadamente entre a UFPR - Setor Palotina e UNIOESTE, conforme 

calendário preestabelecido ou em caráter extraordinário, convocado pelo 

Coordenador Geral do Programa, ou mediante requerimento da maioria 

simples dos membros do Colegiado Geral, sempre com antecedência mínima 

de dois dias úteis. 
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Art. 6º  O Colegiado somente se reunirá e deliberará com a maioria de seus 

membros, sendo que a aprovação das questões colocadas em votação dar-se-

á por maioria simples dos membros presentes, tendo o Coordenador apenas o 

voto de qualidade; 

 

Parágrafo único. O voto de qualidade do Coordenador se aplica para o 

desempate das decisões do colegiado. 

 

Art. 7º  Compete ao Colegiado Geral do Programa: 

I - Aprovar a criação e modificação de linhas de pesquisa; 

II - Credenciar e descredenciar docentes, atendendo aos critérios estabelecidos 

pelo: 

- Comitê de Área da CAPES ao qual o PPGETA esteja vinculado; 

- Regulamento de Credenciamento, permanência e descredenciamento 

de docentes PPGETA; 

III - Determinar o número de vagas discentes em cada processo seletivo; 

IV - Emitir edital próprio para o processo seletivo de ingresso no Programa; 

V - Elaborar o Calendário Acadêmico e definir a oferta de disciplinas em cada 

período letivo; 

VI - Decidir sobre o aproveitamento de créditos obtidos em outras instituições 

de Ensino Superior; 

VII - Propor sobre a criação, alteração e extinção de disciplinas constantes da 

Estrutura Acadêmica; 

VIII - Decidir sobre a concessão do trancamento de matrícula no curso; 

IX - Decidir sobre a admissão de alunos especiais; 

X - Analisar e decidir, previamente, sobre os recursos financeiros vinculados ao 

Programa; 

XI – Indicar e aprovar Comissão de bolsas, composta por um docente do 

quadro permanente, representante de cada Instituição Associada e um 

representante discente, à qual cabe estabelecer critérios e exigências para 

concessão e implantação das bolsas de estudos porventura disponibilizadas 

pelas financiadoras. 
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Art. 8º Compete ao Colegiado Administrativo Local: 

I. Realizar a gestão das atividades didático-pedagógicas e administrativas 

locais do Programa; 

II. Propor modificações relativas à Estrutura Curricular do Programa, quanto à 

criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas no âmbito da 

Instituição Associada; 

III. Encaminhar as representações e recursos impetrados ao Colegiado Geral; 

IV. Acompanhar o trabalho dos estudantes; estabelecer procedimentos que 

assegurem ao estudante efetiva orientação acadêmica; 

V. Sugerir a comissão examinadora para julgamento de dissertação de 

Mestrado e tese de Doutorado e encaminhar a indicação ao Colegiado Geral; 

VI. Colaborar com as outras Instituições Associadas quanto à implementação 

de medidas necessárias ao incentivo, acompanhamento e avaliação da 

pesquisa e produção do programa; 

VII. Propor aos Dirigentes (Chefes de Departamentos, Diretores de Unidades 

ou Pró-Reitores de Pós-Graduação) medidas necessárias ao bom andamento 

do Programa; 

VIII. Acompanhar as atividades do Programa, nos laboratórios, departamentos 

ou em outros setores, sempre na sua respectiva Instituição de origem; 

IX. Representar frente a instância competente, no caso de infração disciplinar; 

X. Avaliar e aprovar a participação de discentes no Programa de Monitoria de 

Pós-Graduação, considerando o disposto pela CAPES; 

XI. Seguir as normas e regulamentações existentes na Instituição Associada 

necessárias a manutenção e melhoria do Programa. 

 

Art. 9º Compete ao Coordenador Geral do Programa: 

I. Convocar e presidir o Colegiado Geral e atuar como principal autoridade 

executiva do órgão; 

II. Executar as deliberações do Colegiado Geral, encaminhando aos órgãos 

competentes ou ao(s) Colegiado(s) Administrativo(s) Local(is); 

III. Coordenar e supervisionar a execução dos planos aprovados e todos os 

trabalhos referentes à realização das atividades acadêmico-administrativas do 

Programa; 
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IV. Remeter todos os relatórios e informações sobre as atividades do 

Programa; 

V. Anunciar por correspondência e na página do Programa, com a devida 

antecedência, o calendário das principais atividades escolares de cada período 

letivo e as demais informações solicitadas; 

VI. Criar comissões assessoras, com funções específicas para auxiliar o 

Colegiado e o Coordenador Geral em questões acadêmico-administrativas do 

Programa; 

VII. Convocar pelo menos uma reunião ordinária anual com Coordenadores 

Locais visando o bom andamento do Programa; 

VIII. Preparar documentação relativa ao Programa que possa vir a ser 

solicitado para fins de credenciamento, financiamento ou equivalente; 

IX. Efetuar a distribuição de bolsas de estudo concedidas ao Programa, 

apreciado o relatório elaborado pela Comissão de Bolsas; 

X. Planejar a execução, em consonância com o Colegiado, das dotações de 

verbas destinadas ao Programa; 

XI. Exercer as demais atribuições estabelecidas por este Regimento. 

 

Art. 10º Ao Coordenador do Colegiado Administrativo Local, compete: 

I. Convocar e presidir o Colegiado Administrativo Local; 

II. Executar as deliberações do Colegiado Geral, encaminhando aos órgãos 

competentes ou ao Colegiado Administrativo Local; 

III. Coordenar e supervisionar a execução dos planos aprovados e todos os 

trabalhos referentes à realização das atividades acadêmico-administrativas do 

Programa; 

IV. Remeter todos os relatórios e informações sobre as atividades do Programa 

quando solicitado; 

V. Anunciar por correspondência e na página do PPGETA, com a devida 

antecedência, o calendário das principais atividades escolares de cada período 

letivo e as demais informações solicitadas; 

VI. Atender às diretrizes determinadas e tarefas atribuídas pelo Colegiado 

Geral; 

VII. Participar das reuniões convocadas pela Coordenação Geral; 

VIII. Exercer as demais atribuições estabelecidas por este Regimento. 
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Art. 11º O Colegiado Geral do Programa disporá de uma Secretaria, para 

centralizar o expediente e os registros que se fizerem necessários à execução, 

acompanhamento e controle das atividades gerais de Pós-Graduação. 

 

Art. 12º O Colegiado Administrativo Local das Instituições Associadas disporá 

de Secretaria para centralizar o expediente e os registros que se fizerem 

necessários à execução, acompanhamento e controle das atividades de pós-

graduação na IES Associada. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 13º O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu é 

composto por docentes e pesquisadores enquadrados nas categorias de 

Docente Permanente (DP), Docente Colaborador (DC), Docente e Pesquisador 

Visitante (DPV) e Jovem Docente Permanente (JDP) definidas de acordo com a 

CAPES. 

I - Os docentes permanentes, constituindo o núcleo principal do Programa, 

devem desenvolver as atividades de orientação, de ensino e de pesquisa.  

II - Os docentes colaboradores podem desenvolver projetos de pesquisa ou 

atividades de ensino ou extensão e/ou orientação.  

III - Os docentes visitantes podem desenvolver as atividades de ensino, de 

orientação e de pesquisa.  

§1º - Todos os docentes deverão ser portadores do título de doutor.  

§2º - Os docentes permanentes deverão ministrar disciplina(s) com interstício 

de, no máximo, dois anos. 

 

Art. 14º Os requisitos para o credenciamento e descredenciamento de 

docentes no Programa serão regulamentados por resolução específica 

aprovada pelo Colegiado Geral. 
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Art. 15º O credenciamento e descredenciamento de Docente Permanente ou 

Colaborador será realizado no mínimo a cada dois anos respeitando resolução 

específica aprovada pelo colegiado geral do PPGETA. 

 

Art. 16º Os professores candidatos ao credenciamento deverão encaminhar 

sua proposta à Coordenação do Programa, o qual procederá a análise e 

emissão de parecer segundo edital específico. 

 

Art. 17º  Os membros do corpo docente devem realizar as seguintes atividades 

vinculadas ao Programa: 

I. Ministrar aulas teóricas e práticas; 

II. Promover seminários; 

III. Orientar trabalhos de Tese e Dissertação; 

IV. Fazer parte de Bancas Examinadoras; 

V. Participar de atividades de pesquisa; 

VI. Participar do Colegiado do Programa e Comissões para as quais for 

designado; 

VIII. Quando solicitado pelo Coordenador Local e/ou Geral do Programa, 

entregar relatório anual de suas atividades acadêmicas com os dados 

necessários para o preenchimento do relatório anual COLETA-Sucupira da 

CAPES. 

 

Art. 18º Cada discente terá 01 (um) orientador dentre os professores e 

pesquisadores credenciados no PPGETA, aprovado(s) pelo Colegiado Geral. O 

discente poderá solicitar adicionalmente, a indicação de coorientador(es) o(s) 

qual(is) deve(m) obrigatoriamente possuir o título de doutor.  

 

Parágrafo único. O coorientador deverá contribuir com o desenvolvimento da 

dissertação ou tese, pela sua atuação em área complementar daquela do 

orientador. 

 

Art. 19º  São atribuições do orientador: 

I. Elaborar, de comum acordo com seu orientando, o plano de atividades 

deste; 
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II. Acompanhar o desempenho acadêmico do estudante, orientando-o em 

todas as questões referentes ao bom desenvolvimento de suas atividades; 

III.  Participar como membro nato e presidir a Comissão Examinadora. Na 

impossibilidade de participação do Orientador, este pode ser substituído pelo 

Coorientador e na impossibilidade deste por um docente do programa indicado 

pelo Coordenador Geral do Programa. 

 

Art. 20º  O orientador poderá desistir da orientação de um estudante em 

qualquer época, justificando-se por escrito ao Colegiado Geral do Programa; 

 

§ 1º No caso de um afastamento temporário com duração acima de um ano, o 

orientador deverá ser substituído por outro de sua indicação, com a 

concordância do orientando e aprovação do Colegiado Geral do Programa; 

 

§ 2º Em caso de desistência da orientação por parte do orientador cabe ao 

Colegiado Geral do Programa indicar outro orientador credenciado como 

permanente junto ao Programa. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 21º  O corpo discente do Programa será constituído por estudantes 

Regulares. 

 

Art. 23º Os candidatos ao Programa deverão ser submetidos a uma seleção, a 

qual será realizada por uma Comissão de Seleção; 

 

Parágrafo único. A seleção dos candidatos será definida por resolução própria 

aprovada pelo Colegiado Geral do PPGETA. 
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Art. 22º  Terá direito à matrícula, o candidato aprovado no processo de seleção, 

classificado dentro do número de vagas estabelecido pelo Colegiado Geral do 

Programa e divulgado em edital. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA ADMISSÃO E MATRÍCULA NO CURSO 

 

 

Art. 23º - As atividades do PPGETA são destinadas a candidatos portadores 

de diploma de curso superior. 

 

Art. 24º A admissão no Programa ocorre anualmente, tendo seu período e 

local determinado em editais próprios, publicados pelo Colegiado Geral do 

PPGETA; 

 

Parágrafo único. A seleção do Programa será unificada. 

 

Art. 25º Anualmente será montada uma comissão para elaborar os critérios, 

documentos exigidos na seleção e na matrícula e demais informações que irão 

constar no edital que rege o processo de seleção, a qual deverá ser aprovada 

no Colegiado Geral. 

 

Art. 26º Na seleção do Mestrado serão exigidos o Diploma de Curso de 

Graduação, ou declaração de possível formando, e para Doutorado, quando 

couber, cópia do diploma de Mestrado ou declaração de provável defesa. 

 

Parágrafo único. Nos casos onde forem apresentadas a declaração de possível 

formando (mestrandos) e declaração de provável defesa (doutorandos), fica 

condicionado a apresentação do Diploma de Curso de Graduação e do 

Diploma de Mestrado, respectivamente para execução do Agendamento do 

Exame de Qualificação. 
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Art. 27º No edital de convocação de matrícula será indicado o local, período e 

documentação necessário para a matrícula; 

 

Art. 28º A matrícula em disciplinas do PPGETA será aceita em uma das 

seguintes categorias:  

 

I - Discentes regulares: que se matricularem nos cursos em nível de Mestrado 

ou Doutorado com direito a diploma, após o cumprimento integral das 

exigências previstas.  

 

II - Discentes não regulares: que se matricularem em disciplinas no PPGETA 

em nível de Mestrado ou Doutorado, sujeitos às exigências estabelecidas para 

os discentes regulares e com direito a atestado após a conclusão dos estudos. 

 

III – Discentes especiais: são aqueles selecionados de acordo com critérios do 

edital público de seleção apreciado pelo Colegiado, e devidamente 

matriculados em disciplina, sem direito à obtenção do grau de Mestre ou 

Doutor, sujeitos, no que couber, às normas da UFPR e UNIOESTE e do 

Programa aplicáveis ao discente regular, fazendo jus à certificado de 

aprovação em disciplina, expedida pela secretária acadêmica. O discente 

especial pode cursar, no máximo, 50% dos créditos exigidos para o curso em 

questão. 

 

Parágrafo único. O candidato que não atender todos os critérios deste Edital 

não terá sua matrícula efetivada. 

 

Art. 29º - Os discentes regulares matriculados no PPGETA, em nível de 

Mestrado, poderão pleitear sua transferência para o Doutorado, desde que 

atendam aos requisitos dispostos no Art. 39 da RESOLUÇÃO Nº 078/2016 – 

CEPE - UNIOESTE (https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirtual#/detalhes/ 

?arqVrtCdg =15661) e Art. 37 RESOLUÇÃO N° 32/17 - CEPE – UFPR 

(http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2017/12/Res.-32-17-CEPE-

Normas-para-o-curso-de-P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o-stricto-

sensu.pdf). 

https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirtual#/detalhes/
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CAPÍTULO VII 

 

DO REGIME ACADÊMICO 

 

Art. 30º O PPGETA compreende as seguintes atividades curriculares: 

I - Disciplinas; 

II - Atividades de pesquisa; 

 

Parágrafo único. As atividades curriculares podem ser ministradas na forma 

modular, concentrados em determinados períodos do ano, inclusive férias e 

recessos escolares, ou distribuídas ao longo dos períodos letivos regulares, 

bem como utilizando tecnologias de ensino a distância. 

 

Art. 31º As disciplinas são ofertadas semestralmente, conforme calendário 

proposto pela Coordenação Geral do Programa aprovado pelo Colegiado 

Geral. 

 

Art. 32º Os programas das disciplinas do PPGETA são aprovados pelo 

Colegiado Geral. 

 

Art. 33º O aproveitamento nas disciplinas será verificado por meio de provas e 

trabalhos acadêmicos de acordo com a programação do professor responsável 

pela mesma, em função do desempenho do estudante em provas, pesquisas, 

seminários, trabalhos individuais e coletivos e outros, sendo atribuído ao 

estudante um dos seguintes conceitos: 

A - Excelente; 

B - Bom; 

C - Regular; 

D - Insuficiente; 

I - Incompleto; 
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§ 1º Serão considerados aprovados, em determinada disciplina ou atividade, os 

estudantes que nela obtiverem os conceitos A, B ou C e frequência igual ou 

superior a setenta e cinco por cento; 

 

§ 2º O conceito I (Incompleto) será atribuído pelo professor ao estudante que 

não houver completado os requisitos de uma disciplina ou atividade dentro do 

respectivo período letivo, sendo o resultado da avaliação correspondente 

transferido impreterivelmente para o próximo período; 

 

§ 3º O estudante que obtiver conceito D em alguma disciplina poderá repeti-la 

em outro período letivo; entretanto ambos os resultados constarão de seu 

histórico escolar e serão utilizados para o cálculo do coeficiente de rendimento; 

 

§ 4º Disciplinas cursadas externamente ao Programa poderão ser validadas 

para a integralização de créditos, até o limite de 50% dos créditos, desde que 

cursadas em programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, com 

conceitos A ou B e com aprovação do Colegiado Geral do Programa. 

 

Art. 34º Será desligado do Programa o discente que: 

I. A partir do segundo período letivo cursado obtiver duas reprovações em 

disciplinas; 

II. Exceder o tempo máximo de conclusão dos créditos em disciplinas, 18 

meses para o Mestrado e 24 para o Doutorado; 

III. Exceder o tempo máximo de conclusão do curso (24 meses Mestrado e 48 

meses Doutorado); 

IV. Tiver desempenho insatisfatório durante o desenvolvimento das atividades 

de pesquisa, segundo critérios adicionais estabelecidos por instrução 

normativa, mediante parecer do orientador; 

V. For reprovado duas vezes no Exame de Qualificação (Mestrado ou 

Doutorado); 

VI. Se o aluno for reprovado duas vezes na Defesa de Dissertação ou de Tese. 
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Art. 35º O Curso de Mestrado, compreendendo a Defesa da Dissertação, não 

poderá ser concluído em prazo inferior a 2 (dois) ou superior a 4 (quatro) 

períodos letivos; 

 

§ 1º O prazo para conclusão do Curso de Mestrado é contado a partir da 

matrícula inicial até a data da efetiva Defesa de Dissertação; 

 

§ 2º Nos casos devidamente justificados e a critério do Colegiado, o prazo 

poderá ser prorrogado; 

 

Art. 36º O Curso de Doutorado, compreendendo a Defesa da Tese, não poderá 

ser concluído em prazo inferior a 4 (quatro) ou superior a 8 (oito) períodos 

letivos; 

 

§ 1º O prazo para conclusão do Curso de Doutorado é contado a partir da 

matrícula inicial até a data da efetiva Defesa de Tese; 

 

§ 2º Nos casos devidamente justificados e a critério do Colegiado, o prazo 

poderá ser prorrogado. 

 

Art. 37º O aluno estrangeiro, cuja língua materna não seja o português, deve 

demonstrar nível de proficiência no domínio da língua portuguesa; 

 

Parágrafo único. Resolução específica do Programa pode indicar os exames 

aceitos ou critérios que isentem o aluno desta exigência. 

 

Art. 38º Caso seja de interesse institucional, o PPGETA pode realizar seleções 

especiais, em qualquer época, mediante aprovação do Colegiado, em editais 

específicos. 

 

Art 39º Permite-se, excepcionalmente, mediante aprovação do Colegiado, o 

ingresso de discentes regulares sem seleção formal pelo programa quando o 

orientador do discente participa de projeto ou convênios com financiamento, 
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sem direito a concorrer a bolsas disponibilizadas ao PPGETA pelos órgãos de 

fomento.  

 

Art. 40° Terão direito aos benefícios da bolsa no PPGETA, de acordo com sua 

disponibilidade, os discentes com dedicação exclusiva ao curso e que atendam 

aos critérios estabelecidos no Regulamento do Programa de Demanda Social 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e 

nas Diretrizes Gerais para Bolsa no País do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 

 

Parágrafo único. A concessão da bolsa será feita conforme norma própria do 

PPGETA. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DAS NORMAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE 

 
Art. 41º Para obtenção do Título de Mestre em Engenharia e Tecnologia 

Ambiental, o discente regularmente matriculado deverá cumprir os seguintes 

itens: 

I. Obtenção de no mínimo 18 (dezoito) unidades de créditos em disciplinas 

composto por 10 (dez) créditos referentes às disciplinas do Núcleo Obrigatório 

e 8 (oito) créditos referentes às disciplinas do Núcleo Complementar. 

II. Aprovação nos Exames de Proficiência em Língua Estrangeira até o 18º 

(décimo oitavo) mês; 

III. Para discentes bolsistas, aprovação na disciplina ETAM7002 – ESTÁGIO 

DE DOCÊNCIA até o 18º (décimo oitavo) mês; 

IV. Aprovação no Exame de Qualificação; 

V. Apresentação, ao solicitar a defesa de dissertação, de comprovantes de 

divulgação científica provenientes de seu trabalho de dissertação. Os 

documentos comprobatórios são determinados por Instrução Normativa própria 

do PPGETA; 

VI. Aprovação na Defesa da dissertação; 

VII. Reformulação, caso conste recomendação na ata de defesa; 
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VIII. Entrega da versão digital definitiva junto ao Programa, autorizada pelo 

orientador. 

 

Art. 42º O Exame de Qualificação deve ser requerido pelo orientador, após 

integralização de créditos exigidos pelo Programa. A solicitação do referido 

Exame deverá ser requerida e realizada até o 18º (décimo oitavo) mês de 

atividades acadêmicas; 

 

§ 1º A Comissão Examinadora de Dissertação será composta por 3 (três) 

membros titulares e até 2 (dois) membros suplentes, devendo no mínimo um 

examinador ser externo ao Programa. Na hipótese do coorientador participar 

da banca examinadora, esse não será contabilizado no número mínimo de 

integrantes previstos neste parágrafo. 

 

§ 2º É vedada a participação na banca examinadora de parentes do pós-

graduando, nas seguintes hipóteses: a) Parentes em linha reta, por 

consanguinidade, em qualquer grau; b) Parentes em linha colateral, por 

consanguinidade, até terceiro grau; c) Parentes em linha reta ou em linha 

colateral, por afinidade, até terceiro grau (Artigo 1.595, §1º do Código Civil). 

 
 

§ 3º É vedada ainda a participação na banca examinadora daqueles que se 

enquadrem nas seguintes situações de impedimento com o pós-graduando: a) 

Cônjuge ou companheiro(a); b) Ex-cônjuge ou ex-companheiro(a); c) Esteja 

litigiando ou tenha litigiado judicialmente ou administrativamente com o pós-

graduando ou seu(ua) respectivo cônjuge ou companheiro(a). 

 

§ 4º O candidato deverá entregar 5 (cinco) cópias do documento de 

Qualificação, as quais devem ser encaminhadas aos membros da Comissão 

Examinadora, sendo 3 (três) para os membros titulares, até 2 (duas) para os 

membros suplentes. 

 

Art. 43º No Exame de Qualificação, o candidato será arguido pela Comissão 

Examinadora quanto: 
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I. À sua proposta de Mestrado; 

II. Aos conhecimentos gerais de sua área de concentração e tema de 

dissertação; 

 

Parágrafo único. Se o candidato for reprovado, o estudante deverá refazê-lo no 

prazo máximo de 3 (três) meses após a data da primeira apresentação e, se for 

novamente reprovado o estudante será desligado do Programa. 

 

Art. 44º A Dissertação de Mestrado será apresentada e defendida pelo 

candidato a uma Comissão Examinadora; 

 

§ 1º A Comissão Examinadora de Dissertação será composta por 3 (três) 

membros titulares e até 2 (dois) membros suplentes, devendo no mínimo um 

examinador ser externo ao Programa. Na hipótese do coorientador participar 

da banca examinadora, esse não será contabilizado no número mínimo de 

integrantes previstos neste parágrafo. 

 

§ 2º É vedada a participação na banca examinadora de parentes do pós-

graduando, nas seguintes hipóteses: a) Parentes em linha reta, por 

consanguinidade, em qualquer grau; b) Parentes em linha colateral, por 

consanguinidade, até terceiro grau; c) Parentes em linha reta ou em linha 

colateral, por afinidade, até terceiro grau (Artigo 1.595, §1º do Código Civil). 

 
 

§ 3º É vedada ainda a participação na banca examinadora daqueles que se 

enquadrem nas seguintes situações de impedimento com o pós-graduando: a) 

Cônjuge ou companheiro(a); b) Ex-cônjuge ou ex-companheiro(a); c) Esteja 

litigiando ou tenha litigiado judicialmente ou administrativamente com o pós-

graduando ou seu(ua) respectivo cônjuge ou companheiro(a). 

 

§ 4º O candidato deverá entregar 5 (cinco) cópias do documento de 

Qualificação, as quais devem ser encaminhadas aos membros da Comissão 

Examinadora, sendo 3 (três) para os membros titulares, até 2 (duas) para os 

membros suplentes. 
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Art. 45º No julgamento da Dissertação serão atribuídos os conceitos de 

“aprovado” ou “reprovado”; 

 

Parágrafo único. Após defesa pública, o candidato deverá entregar à secretaria 

do Programa 1 (uma) cópia eletrônica (mídia digital) em arquivo único nos 

formatos .docx e PDF, sem proteção e homologada pelo orientador. Para os 

membros efetivos e suplentes da Comissão Examinadora serão destinadas 

cópias eletrônicas em mídia digital da versão definitiva da Dissertação de 

Mestrado homologada pelo orientador e cópias para o Programa de origem e 

para controle junto à CAPES. 

 

Art. 46º Caberá ao Colegiado Geral do PPGETA homologar os títulos de 

Mestre em Engenharia e Tecnologia Ambiental; 

 

Parágrafo único. Os diplomas serão expedidos pela UFPR. 

 

Art. 47º Os títulos de Mestre serão qualificados de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

Art. 48º Excepcionalmente, por solicitação do orientador e após a análise do 

Colegiado considerando critérios da Área de Avaliação do Programa na 

CAPES, o aluno que teve a matrícula cancelada por exceder o prazo máximo 

de duração do curso pode realizar matrícula novamente no curso uma única 

vez, exclusivamente para a realização da defesa de dissertação, a qual deve 

ser realizada no prazo de até 6 (seis) meses, contados a partir deste reingresso 

no programa, desde que, cumulativamente, preencha os seguintes requisitos: 

I. Tenha concluído todos os créditos exigidos pelo Programa; 

II. Tenha sido aprovado no Exame de Qualificação; 

III. Tenha concluído o trabalho de dissertação, atestado pelo Orientador; 

IV. Tenha completado todos os demais requisitos estabelecidos no 

Regulamento do Programa atestado pelo coordenador. 
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CAPÍTULO IX 

 

DAS NORMAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR 

 

Art. 49º Para obtenção do Título de Doutor em Engenharia e Tecnologia 

Ambiental, o discente regularmente matriculado deverá cumprir os seguintes 

itens: 

I. Obtenção de no mínimo 30 (trinta) unidades de créditos em disciplinas 

composto por 10 (dez) créditos deverão ser referentes às disciplinas do Núcleo 

Obrigatório, 20 (vinte) créditos referentes às disciplinas do Núcleo 

Complementar; 

II. Aprovação nos Exames de Proficiência em Língua Estrangeira até o 24º 

(vigésimo quarto) mês; 

III. Para discentes bolsistas, aprovação na disciplina ETAM7002 – ESTÁGIO 

DE DOCÊNCIA até o 24º (vigésimo quarto) mês; 

IV. Aprovação no Exame de Qualificação; 

V. Apresentação, ao solicitar a defesa de Tese, de comprovantes de divulgação 

científica provenientes de seu trabalho de tese. Os documentos comprobatórios 

são determinados por Instrução Normativa própria do PPGETA; 

VI. Aprovação na Defesa da Tese; 

VII. Reformulação, caso conste recomendação na ata de defesa; 

VIII. Entrega da versão digital definitiva junto ao Programa, autorizada pelo 

orientador. 

 

Art. 50º O Exame de Qualificação deve ser requerido pelo aluno, com anuência 

de seu orientador, após integralização de créditos exigidos pelo Programa. A 

solicitação do referido Exame deverá ser requerida e realizada até o 28º 

(vigésimo oitavo) mês de atividades acadêmicas; 

 

§ 1º A Comissão Examinadora do Exame de Qualificação será composta por 5 

(cinco) membros titulares e até 2 (dois) membros suplentes, devendo no 

mínimo um examinador ser externo ao Programa. Na hipótese do coorientador 

participar da banca examinadora, esse não será contabilizado no número 

mínimo de integrantes previstos neste parágrafo. 
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§ 2º É vedada a participação na banca examinadora de parentes do pós-

graduando, nas seguintes hipóteses: a) Parentes em linha reta, por 

consanguinidade, em qualquer grau; b) Parentes em linha colateral, por 

consanguinidade, até terceiro grau; c) Parentes em linha reta ou em linha 

colateral, por afinidade, até terceiro grau (Artigo 1.595, §1º do Código Civil). 

 
 

§ 3º É vedada ainda a participação na banca examinadora daqueles que se 

enquadrem nas seguintes situações de impedimento com o pós-graduando: a) 

Cônjuge ou companheiro(a); b) Ex-cônjuge ou ex-companheiro(a); c) Esteja 

litigiando ou tenha litigiado judicialmente ou administrativamente com o pós-

graduando ou seu(ua) respectivo cônjuge ou companheiro(a). 

 

§ 4º O candidato deverá entregar 7 (sete) (cinco) cópias do documento de 

Qualificação, as quais devem ser encaminhadas aos membros da Comissão 

Examinadora, sendo 5 (cinco) para os membros titulares, até 2 (duas) para os 

membros suplentes. 

 

Art. 51º No Exame de Qualificação, o candidato será arguido pela Comissão 

Examinadora quanto: 

I. À sua proposta de Doutorado; 

II. Aos conhecimentos gerais de sua área de concentração e tema de tese; 

 

Parágrafo único. Se o candidato for reprovado, o estudante deverá refazê-lo no 

prazo máximo de 3 (três) meses após a data da primeira apresentação e, se for 

novamente reprovado o estudante será desligado do Programa. 

 

Art. 52º A Tese de Doutorado será apresentada em sessão pública e defendida 

pelo candidato a uma Comissão Examinadora, em local, data e horário 

previamente divulgados; 

 

§ 1º A Comissão Examinadora de Tese será composta por 5 (cinco) membros 

titulares e até 2 (dois) membros suplentes, devendo no mínimo um examinador 
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ser externo ao Programa. Na hipótese do coorientador participar da banca 

examinadora, esse não será contabilizado no número mínimo de integrantes 

previstos neste parágrafo; 

 

§ 2º É vedada a participação na banca examinadora de parentes do pós-

graduando, nas seguintes hipóteses: a) Parentes em linha reta, por 

consanguinidade, em qualquer grau; b) Parentes em linha colateral, por 

consanguinidade, até terceiro grau; c) Parentes em linha reta ou em linha 

colateral, por afinidade, até terceiro grau (Artigo 1.595, §1º do Código Civil). 

 
 

§ 3º É vedada ainda a participação na banca examinadora daqueles que se 

enquadrem nas seguintes situações de impedimento com o pós-graduando: a) 

Cônjuge ou companheiro(a); b) Ex-cônjuge ou ex-companheiro(a); c) Esteja 

litigiando ou tenha litigiado judicialmente ou administrativamente com o pós-

graduando ou seu(ua) respectivo cônjuge ou companheiro(a). 

 

§ 4º O candidato deverá entregar 7 (sete) cópias do documento de Tese, as 

quais devem ser encaminhadas aos membros da Comissão Examinadora, 

sendo 5 (cinco) para os membros titulares, até 2 (duas) para os membros 

suplentes. 

 

Art. 53º No julgamento da Tese serão atribuídos os conceitos de “aprovado” ou 

“reprovado”; 

 

Parágrafo único. Após defesa pública, o candidato deverá entregar à secretaria 

do Programa 1 (uma) cópia eletrônica (mídia digital) em arquivo único nos 

formatos .docx e PDF, sem proteção e homologada pelo orientador. Para os 

membros efetivos e suplentes da Comissão Examinadora serão destinadas 

cópias eletrônicas em mídia digital da versão definitiva da Tese de Doutorado 

homologada pelo orientador e cópias para o Programa de origem e para 

controle junto à CAPES. 
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Art. 54º Caberá ao Colegiado Geral do PPGETA homologar os títulos de 

Doutor em Engenharia e Tecnologia Ambiental. 

 

Parágrafo único. Os diplomas serão expedidos pela UFPR. 

 

Art. 55º Os títulos de Doutor serão qualificados de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

Art. 56º Excepcionalmente, por solicitação do orientador e após a análise do 

Colegiado considerando critérios da Área de Avaliação do Programa na 

CAPES, o aluno que teve a matrícula cancelada por exceder o prazo máximo 

de duração do curso pode realizar matrícula novamente no curso uma única 

vez, exclusivamente para a realização da defesa de tese, a qual deve ser 

realizada no prazo de até 6 (seis) meses, contatos a partir deste reingresso no 

programa, desde que, cumulativamente, preencha os seguintes requisitos: 

I. Tenha concluído todos os créditos exigidos pelo Programa; 

II. Tenha sido aprovado no Exame de Qualificação; 

III. Tenha concluído o trabalho de tese, atestado pelo Orientador; 

IV. Tenha completado todos os demais requisitos estabelecidos no 

Regulamento do Programa atestado pelo coordenador. 

 

Parágrafo único. Em hipótese alguma a Universidade emitirá documentos de 

aprovação do discente, sem o cumprimento de todos os requisitos constantes 

no presente Regimento. 

 

 

CAPÍTULO X 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 57º Compete ao Colegiado Geral decidir sobre os casos omissos neste 

Regulamento. 
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Art. 58º A alteração deste Regulamento se fará por norma superior ou por 

decisão de pelo menos 2/3 (dois terços) do Colegiado Geral do Programa. 

 

Art. 59º As modificações do presente Regulamento só entrarão em vigor no 

período letivo seguinte ao de sua aprovação. 


