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NORMA Nº 1/2018 
 
 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, da 
Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, estabelece os CRITÉRIOS 
PARA PROGRESSÃO ANTECIPADA DO DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ: 
 
 
Art. 1º - O discente poderá solicitar ao colegiado do PPGEF da Universidade Federal do 
Paraná, com anuência do orientador de sua dissertação, a abertura de um processo para 
mudança de nível antecipada de mestrado para doutorado até o último dia útil do mês de maio 
do segundo ano, contanto que contemple os seguintes requisitos: 
  

a) Apresentar desempenho acadêmico excelente (Conceito A em todas as disciplinas) 
durante o curso de mestrado. 

b) Possuir projeto de pesquisa original, compatível com as exigências do curso de 
doutorado. 

c) A publicação ou aceite de pelo menos um artigo científico no último ano, em periódicos 
pertencentes ao extrato B2 ou superior (Qualis/CAPES; Ciências Agrárias I), o qual 
deve ser vinculado à sua dissertação de mestrado. 

d) Tenha concluído o número mínimo de créditos exigidos, incluindo as disciplinas 
obrigatórias para a conclusão do mestrado. 

e) Não tenha quaisquer disciplinas reprovadas (D) nem em aberto (I) 
 
Art. 2º - O processo será instruído, em sua fase inicial, pelos seguintes documentos: 
 

a) Currículo Lattes atualizado do discente, com documentação comprobatória e 
preenchimento adequado do Anexo 4 do Edital Permanente de Seleção do PPGEF 
anexado em arquivo único. 

b)  Carta do orientador de mestrado justificando o pedido e considerando a relevância e 
originalidade do projeto a ser desenvolvido no doutorado. 

c) Carta de aceite do possível orientador de doutorado, quando não for o mesmo de 
mestrado. 

d) Duas cópias do projeto de tese e da versão atualizada da dissertação de mestrado. 
e) Histórico escolar de mestrado onde não constem disciplinas reprovadas ou em aberto. 
 

Art. 3º - A coordenação do PPGEF designará uma comissão examinadora, aprovada pelo 
colegiado, para análise dos processos. 
 
§ 1º - A comissão examinadora será composta por um docente membro da comissão de 
bolsas, um docente vinculado à linha de pesquisa do projeto do aluno e um avaliador externo 
ao curso. 
 
§ 2º -  O discente que pleitear a mudança de nível de mestrado para doutorado deverá realizar 
a defesa do projeto de doutorado apresentado à comissão examinadora por cerca de trinta 
minutos, seguida de arguição. 
 
§ 3º - Caberá à comissão examinadora do processo emitir parecer analítico conclusivo sobre 
a proposta de progressão antecipada para o doutorado, explicitando a recomendação ou não 
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do pleito ao colegiado do PPGEF em um prazo de até quatorze dias após a apresentação e 
arguição do projeto de doutorado. 
 
§ 4º - O número de discentes aprovados para a progressão ao doutorado com garantia de 
bolsa de estudos será de no máximo dois. 
 
§ 5º – Havendo mais de dois discentes pleiteando a progressão para doutorado, caberá à 
comissão examinadora realizar a classificação dos mesmos através do seguinte critério: 
 
Maior pontuação de publicação e/ou aceite de artigos científicos, de acordo com o Anexo 4 
do Edital Permanente de Seleção do PPGEF. 
 
§ 6º - Havendo mais de dois discentes com igual pontuação de acordo com a alínea “a” do § 
5º, caberá à comissão de análise realizar o desempate, considerando-se sucessivamente, os 
seguintes critérios: 
 

a) Monitoria durante a graduação. 
b) Maior pontuação de publicação de resumos simples e expandidos. 
c) Prática à docência durante o curso do Mestrado em instituições de ensino superior. 
d) Persistindo o empate, a comissão de análise classificará primeiramente o discente de 

maior idade. 
 
Art. 4º - Caberá ao colegiado do PPGEF apreciar o parecer conclusivo da comissão 
examinadora sobre a progressão ou não dos candidatos ao doutorado. 
 
Art. 5º - Havendo mais de dois discentes aprovados para a progressão, os demais aprovados 
que tenham interesse na progressão, deverão fazer a prova do processo seletivo para o ano 
que desejarem a progressão e apresentar o anexo 4 do edital de seleção a fim de participarem 
da classificação de bolsas com os novos ingressos no programa. 
 
Art. 6º - A partir da data da aprovação do colegiado do PPGEF, os discentes selecionados à 
progressão para o doutorado, deverão defender suas dissertações no prazo máximo de dois 
meses cumprindo os requisitos estabelecidos pelo PPGEF. 
 
Art 7º - Casos omissos serão discutidos e deliberados pelo colegiado do PPGEF. 
 
Art. 8º - Esta norma passa a vigorar a partir da data de sua aprovação pelo colegiado do 
PPGEF. 
 
 
  Aprovada em reunião ordinária do colegiado do PPGEF em 9 de março de 
2018 e retificada em reunião ordinária do PPGEF em 13 de abril de 2018. 
 
 
 

 
 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 
Coordenador do PPGEF 
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