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EDITAL 10/2019   – PPGEM 

 

 

PROCESSO SELETIVO TURMA 2020 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE MANUFATURA – PPGEM 

 

 

STRICTO SENSU 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Manufatura 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 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional; 

 a Lei 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; 

 o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Manufatura 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 no Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Manufatura, daqui para frente 

denominado PPGEM, na forma deste Edital. 

 

 

DO PROGRAMA 

 

Art. 1º O PPGEM é um Mestrado Profissional stricto sensu em Engenharia de Manufatura. O 

programa é reconhecido pela CAPES e teve início no ano de 2019. O seu principal objetivo é a 
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formação científica na área de manufatura industrial. Para tal, o curso conta em seu corpo docente 

com professores doutores da UFPR. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso no Mestrado Profissional do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Manufatura da Universidade Federal do Paraná para 

o ano de 2020 ou até a publicação de novo edital. 

 

 

DAS VAGAS 

 

Art. 3º As vagas para o Mestrado Profissional serão distribuídas entre as três linhas de pesquisa que 

compõem o programa e os seus respectivos “Núcleos de Pesquisa”, conforme ANEXO I.  

 

§ 1º A lista dos aprovados obedecerá às vagas previstas no ANEXO I desse edital, à capacidade de 

orientação de cada professor integrante do corpo docente, conforme as normativas da CAPES e, 

oportunamente, aos ajustes deliberados pelo Colegiado do Programa. 

§ 2º A distribuição de vagas por orientador será realizada em etapa posterior às matrículas;  

§ 3º 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 

PPGEM poderá, segundo a sua conveniência, optar por autorizar novo processo seletivo a ser 

divulgado em edital próprio e específico. 

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 4º As inscrições online para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas 

conforme cronograma definido no ANEXO II. 

 

§ 1º No ato da inscrição o candidato(a) deverá optar por um único Núcleo de Pesquisa vinculado a 

uma linha de pesquisa, tal como descrito no ANEXO I. 

 

§ 2º O PPGEM é composto por três linhas de pesquisa, a saber: 

 

 Materiais Avançados 

 

Descrição: Propiciar a transferência do conhecimento oriundo da descoberta e desenvolvimento 

científico, acerca de novos materiais (metálicos, poliméricos e compósitos), para aplicações 

práticas, tendo em vista as necessidades regionais e nacionais. Transformar materiais convencionais 

em novos materiais. 

 

 Processos de Fabricação 

 

Descrição: Desenvolver estudos sobre a transformação e processamento de materiais envolvendo 

processos de fabricação, avaliando a sua aplicabilidade na indústria. Aplicar técnicas de 

experimentação no estudo e otimização de processos de manufatura. 
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 Simulação e Integração de Processos 

 

Descrição: Desenvolver aplicativos e métodos de sensoriamento que facilitem a integração 

horizontal (processo-processo) e vertical (chão de fábrica com outros níveis hierárquicos). 

Desenvolver aplicativos e métodos baseados em técnicas de inteligência artificial que auxiliem na 

tomada de decisão referente à seleção de materiais e processos. Aplicar métodos científicos e 

técnicas de simulação e virtualização no estudo do comportamento dos processos tradicionais de 

manufatura com o intuito de sanar gargalos produtivos. Implantar sistemas colaborativos de 

realidade virtual e realidade aumentada em ambientes fabris. 

 

§ 3º Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio senão o online, tampouco 

após o prazo final de recebimento estabelecido no caput deste artigo. 

 

Art. 5º Para efetivação da inscrição, o candidato(a) deverá utilizar o Sistema de Gestão Acadêmica, 

por meio do link “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO”, disponível em: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmanufatura/processo-seletivo/ e inserir, em formato PDF, os 

seguintes documentos:  

 

§ 1º Cópia do diploma ou documento comprobatório de conclusão de graduação. Em caso de 

aprovação no processo de seleção, o diploma original deverá ser apresentado no ato da matrícula, 

sob pena da perda da vaga; 

§ 2º Cópia do currículo organizado em conformidade com os critérios de avaliação listados no 

ANEXO VII e respectivos comprovantes; 

§ 3º Cópia simples dos 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, pela Policia 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; 

§ 4º Declaração, conforme modelo disponível no ANEXO IV (A), ou similar, firmada pela 

instituição empregadora ou patrocinadora, atestando que dispõe de apoio para execução do projeto 

submetido pelo candidato(a);  

§5º O candidato(a) deverá apresentar um projeto de startup, no caso de não ter patrocínio de 

empresas, e anexar a declaração de disponibilidade de tempo, conforme modelo no ANEXO IV (B); 

§6º Proposta de Pesquisa em formato PDF (Modelo Anexo V-A, para projeto com empresas ou 

Modelo Anexo V- B, para projeto de startup); 
§7º A inserção incorreta dos documentos no site implicará na desclassificação do candidato(a). É de 

inteira responsabilidade do candidato(a) a verificação dos documentos inseridos no site. 

 

Art. 7º Não será aceita a inscrição fora do prazo estabelecido e, em qualquer caso, não será admitida 

a complementação da documentação. 

 

Art. 8º Só serão deferidas as inscrições online cujos formulários eletrônicos estiverem 

completamente preenchidos e que apresentarem toda a documentação exigida neste edital conforme 

artigo 5º. 

 

 

 

 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmanufatura/processo-seletivo/
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DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 9º A seleção será coordenada por uma Comissão designada pelo Colegiado do Programa. 

Caberá a essa Comissão a definição das Bancas Examinadoras por linha de pesquisa. 

 

Art. 10º A Comissão de Seleção designará os professores do programa que comporão as bancas nas 

diferentes etapas do processo seletivo. 

 

§ 1º A Comissão poderá convidar outros professores da UFPR ou de outras instituições para avaliar 

os projetos e participar do processo seletivo. 

 

Art. 11º As bancas examinadoras não serão formadas por professores que, em relação ao 

candidato(a): 

 

 seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 

o terceiro grau; 

 esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato(a) ou respectivo cônjuge 

ou companheiro; 

 tenha amizade ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os respectivos 

cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

 tenha tido alguma relação de orientação ou coautoria de trabalhos acadêmicos, técnicos, 

consultorias, com algum dos candidatos. 

 

§ 1º O professor nomeado para integrar a banca examinadora deverá comunicar, por escrito, 

eventual impedimento ou suspeição à Comissão de Seleção; 

§ 2º O professor nomeado para integrar a banca examinadora deverá declarar por escrito que não se 

enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento e suspeição mencionadas no caput. 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 12º O processo de seleção para ingresso no PPGEM será dividido em 2 (duas) etapas. A 

primeira será eliminatória e a segunda será classificatória. 

 

Art. 13º A primeira etapa do processo de seleção consistirá na DEFESA DA PROPOSTA DE 

PESQUISA, conforme documento submetido pelo candidato(a) no ato da inscrição. 

 

§ 1º A Comissão de Seleção emitirá uma nota e parecer escrito, no qual constará, de forma 

expressa, a aceitação ou a recusa, cumulativamente à nota do candidato(a) para esta etapa. 

§ 2º Os critérios a serem avaliados e as suas respectivas pontuações estão discriminados no 

ANEXO VI deste Edital; 

§ 3º O resultado desta etapa será divulgado no site http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmanufatura, 

em data determinada no ANEXO II deste Edital. 

§ 4º Serão considerados habilitados para a segunda etapa, independente da linha de pesquisa, 

aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (seis inteiros) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez 

inteiros). 

§ 5º Para a apresentação da PROPOSTA DE PESQUISA o candidato(a) terá 7 (sete) minutos e a 

Comissão de Seleção terá 7 (sete) minutos para a arguição.  

§ 6º A data da defesa da Proposta de Pesquisa será divulgada após o encerramento das inscrições, 

tal como indicado no ANEXO II. 

 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmanufatura
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§ 7º Na data da defesa, o candidato(a) deverá apresentar o comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Esse pagamento deverá ser feito por 

meio de GRU. As orientações para a emissão da GRU estão no ANEXO III 

 

 

Art. 14º A segunda etapa do processo de seleção será classificatória e consistirá na avaliação dos 

currículos entregues pelos candidatos. 

 

§ 1º A avaliação do currículo será baseada na documentação, e nos seus respectivos comprovantes, 

submetidos pelo candidato(a) no ato da inscrição e conforme critérios listados no ANEXO VII; 

§ 2º Itens listados no currículo, mas sem comprovantes não serão considerados na avaliação. 

§ 3º O resultado desta etapa será divulgado em data determinada, conforme ANEXO II deste Edital. 

 

Art. 15º A classificação final terá como base o Núcleo de Pesquisa definido pelo candidato(a) no 

ato da inscrição, a partir da soma das notas alcançadas nas duas etapas de avaliação. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16º A atribuição de notas será fracionada em duas casas decimais. 

 

Art. 17º O colegiado poderá considerar classificado um número de candidatos diferente da 

quantidade de vagas estabelecidas no ANEXO I deste Edital. 

 

Art. 18º Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a 

este processo seletivo serão veiculados no endereço eletrônico do PPGEM 

(http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmanufatura).  

 

Art. 19º Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à 

seguinte ordem: 

 

a. Maior nota na primeira etapa. 

b. O de maior idade. 

 

Art. 20º Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula na data informada no ANEXO II. 

A não realização da matrícula no prazo implicará na perda da vaga. 

 

Art. 21º Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de seleção 

poderão solicitar vista das suas avaliações, em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado daquela etapa, conforme ANEXO II. 

 

§ 1º O protocolo deverá ser realizado na Secretaria do Programa, pessoalmente ou por meio de 

procuração específica com assinatura reconhecida em cartório. 

§ 2º As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para interposição de recursos 

estão divulgados no ANEXO II. 

 

 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmanufatura

