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RESOLUÇÃO No 01/18 — PPGEA
Aprova as Normas Internas do Programa de Pós-
Graduação emEngenharia Ambiental do Setor de Tec-
nologia da Universidade Federal do Paraná, de acordo
com a Resolução CEPE-06/11 e Resolução CEPE-
32/17.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, da Universidade
Federal do Paraná, daqui em diante denominado Programa, no uso de suas atribuições

RESOLVE :
CAPÍTULO I

Da Constituição e Objetivos do Programa

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental pro-
movido pelo Departamento de Engenharia Ambiental do Setor
de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná é um programa
de natureza multidisciplinar e tem por objetivos:

a) Oferecer aos Engenheiros Ambientais e outros profissionais
de áreas correlatas sólida complementação de formação in-
terdisciplinar em Engenharia Ambiental em nível de pós-
graduação, com ênfase em aspectos quantitativos e fazendo
uso intensivo de conhecimentos científicos (Matemática,
Física, Química, Biologia) e de tecnologia avançada (fer-
ramentas computacionais, técnicas de medição, técnicas de
monitoramento, etc.) para avaliação, diagnóstico, e solu-
ção de problemas ambientais, avanços em pesquisa aplicada
envolvendo questões ambientais, e desenvolvimento de tec-
nologias de sustentabilidade ambiental.

b) Qualificar pessoal para o exercício das atividades profis-
sionais de ensino superior e de pesquisa, com relevante
inserção nacional e internacional, na área de Engenharia
Ambiental.

Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental com-
preenderá uma área de concentração: Tecnologia, Observação
e Modelagem Ambiental.

Parágrafo único — São linhas de pesquisa do PPGEA, na área
de concentração Tecnologia, Observação e Modelagem Am-
biental: 1. Atmosfera e Mudanças Globais; 2. Água, Solo e
Biosfera; 3. Infra-estrutura e Energia.
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Art. 3º O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental ou-
torgará o título de Mestre em Ciências e o título de Doutor em
Ciências na forma da legislação em vigor.

CAPÍTULO II
Da Coordenação e da Administração do Programa

Art. 4º A coordenação didática e a administração do Programa serão
exercidas pelo Colegiado e pela Coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Ambiental.

Seção I
Do Colegiado do Programa

Art. 5º A coordenação didática e a supervisão administrativa do Pro-
grama de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental serão exer-
cidas pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enge-
nharia Ambiental, constituído por:

a) o Coordenador do Programa, seu presidente;
b) o Vice-Coordenador do Programa;
c) seis (6) docentes permanentes do Programa;
d) dois (2) representantes discentes regularmentematriculados

no Programa, que equivalem a 1/5 (um quinto) do total dos
membros do Colegiado.

Parágrafo único — Haverá um suplente para cada um dos
integrantes da representação docente e discente a que se
referem as alíneas c) e d) .

Art. 6º Compete ao colegiado as atribuições definidas pelo Art. 7º da
Resolução CEPE-32/17 e resolver os casos omissos aos definidos
Resolução CEPE-32/17 e deste regimento.

Seção II
Do Coordenador do Programa

Art. 7º O Coordenador e Vice-Coordenador do Programa serão esco-
lhidos pelos docentes permanentes, técnicos administrativos do
programa e discentes regularmente matriculados no Programa,
em eleição convocada pelo Coordenador e realizada até trinta
dias antes do término do seu mandato e terão como atribuições
as constantes no Art. 8º da Resolução CEPE-32/17.

Seção III
Da Secretaria
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Art. 8º Asecretaria de curso será de responsabilidade do servidor técnico-
administrativo designado para o programa.
Parágrafo Único — Cabe à secretaria:

a) abrir inscrições e receber pedidos de inscrição de interessa-
dos em disciplinas;

b) emitir e receber diários de classe das disciplinas;
c) organizar o cadastro e histórico escolar dos estudantes;
d) computar os créditos no final de cada período;
e) organizar e divulgar amplamente o horário das disciplinas

antes do início de cada período;
f) informar os docentes e discentes do PPGEA sobre as deci-

sões do colegiado;
g) informar os docentes e discentes do PPGEA sobre prazos e

requerimentos necessários para atendimento das normas do
programa;

h) providenciar a expedição de certificados, atestados e demais
documentos;

i) assistir ao coordenador e vice-coordenador na realização
das atividades burocráticas do Programa;

j) assessorar na execução das demais atividades relacionadas
ao funcionamento do Programa;

k) organizar e publicar, a cada período letivo, o elenco das dis-
ciplinas a serem oferecidas, especificando o conteúdo, no
caso de disciplinas de ementa variável, os docentes respon-
sáveis e o número de créditos;

l) assistir o coordenador na manutenção e alimentação de in-
formações na página eletrônica do programa;

m) exercer outras funções especificadas pelo Colegiado, pelo
coordenador e vice-coordenador, necessárias ao bom anda-
mento do Programa.

CAPÍTULO III
Do Regime Didático-Científico do Programa

Seção I
Das Disciplinas

Art. 9º As matérias estudadas no Programa serão agrupadas em dis-
ciplinas e ministradas sob a forma de preleções, seminários,
discussões em grupo, trabalhos práticos e outros procedimentos
didáticos.
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Art. 10º O currículo do Programa é composto por

a) disciplinas obrigatórias: devendo ser cursadas por todos os
estudantes de mestrado e doutorado.
§1 – O aluno de doutorado que já tiver cursado as disciplinas

obrigatórias na qualidade de aluno de mestrado, estará
dispensado de cursá-las novamente, sem que isso im-
plique em diminuição do total requerido de créditos
para o doutorado.

b) disciplinas eletivas: são as demais disciplinas do Programa.
c) disciplina de pesquisa e prática de docência: obrigatória

para todos os discentes bolsistas, sem, no entanto, ser con-
tabilizada para o mínimo de créditos de mestrado ou douto-
rado.

Art. 11º O Colegiado poderá aceitar, para fins de integralização curricu-
lar, créditos obtidos em outros programas reconhecidos e reco-
mendados pela CAPES, desde que compatíveis com o plano de
estudo do pós-graduando, de acordo com o Art.18º da Resolução
CEPE-32/17.

§1 – O colegiado apreciará os pedidos com base na aderência do
conteúdo programático ao perfil do egresso, sua relevân-
cia para o desenvolvido do estudo ou formação discente e
adequação ao seu plano de estudos aprovado pelo professor
orientador.

§2 – O limite de créditos consignados corresponderá a até 50%
dos exigidos para o mestrado e doutorado, conforme o Art.
25º e o Art. 26º, respectivamente.

Art. 12º Oestudante ingresso nomestrado ou doutorado deverá apresentar
uma única vez e em até 60 dias após a matrícula a sua solicitação
de validação de créditos cursados antes do ingresso no programa,
a ser avaliado pelo colegiado conforme o Art. 11º.

Seção II
Das Vagas

Art. 13º O número de vagas de mestrado e doutorado será definido pelo
Colegiado, para cada processo seletivo, observando-se:

a) o número de professores orientadores de dissertação ou tese
disponíveis (cada orientador poderá ter no máximo 6 ori-
entados no PPGEA, e o máximo de orientados no total de
programas em que atua seguindo as determinações da CA-
PES);

b) as linhas de pesquisa do Programa;
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c) a capacidade financeira;
d) o espaço físico e infraestrutura;
e) recomendações da avaliação da Capes e da área de conhe-

cimento;
f) disponibilidade de vagas ofertadas pelos professores orien-

tadores.

Seção III
Da Seleção e Admissão

Art. 14º Para a admissão como estudante regular do mestrado ou do dou-
torado o candidato deverá se submeter a um processo seletivo,
organizado por comissão de seleção indicada pelo Colegiado,
cujo formato e programa serão divulgados antecipadamente em
editais específicos.

Art. 15º Candidatos estrangeiros seguirão processo seletivo separado, de-
vendo submeter os seguintes documentos:

a) formulário de inscrição para candidatos estrangeiros devi-
damente preenchido;

b) curriculum vitae em Português ou Inglês;
c) tradução aprovada por notário ou tabelião do diploma de

graduação e do histórico escolar da graduação;
d) apenas no caso de inscrição ao doutorado, tradução apro-

vada por notário ou tabelião do diploma de mestrado e do
histórico escolar do mestrado;

e) duas cartas de recomendação escritas em Inglês;
f) proposta de pesquisa preliminar.

§1 – Com base nos documentos acima, o Colegiado deliberará
pela aceitação ou não do candidato estrangeiro.

§2 – Os resultados da inscrição de candidatos estrangeiros serão
promulgados até o dia 30 de setembro de cada ano.

Seção IV
Da Matrícula no Programa e da Inscrição em Disciplinas

Art. 16º O candidato aprovado no processo de seleção deverá realizar sua
matrícula no PPGEA nos prazos definidos em edital antes do
início de cada período letivo.

Art. 17º O estudante matriculado no programa deverá requerer, antes do
início de cada período letivo conforme o calendário acadêmico
do programa, a inscrição em disciplinas, de acordo com seu plano
de estudos e com a aprovação do seu orientador, ou então ratificar
sua matrícula, ambos no sistemas de gestão acadêmica.
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§1 – Oestudante demestrado deverá completar o númeromínimo
de créditos estabelecido noArt. 25º até nomáximo18meses
após sua matrícula no programa. O não-cumprimento desse
dispositivo acarretará o cancelamento de sua matrícula e o
desligamento do estudante.

§2 – O estudante de doutorado deverá completar o número mí-
nimo de créditos estabelecido no Art. 26º até no máximo
24 meses após sua matrícula no programa. O não-cumpri-
mento desse dispositivo acarretará o cancelamento de sua
matrícula e o desligamento do estudante.

§3 – A não realização da matrícula ou ratificação da matrícula
acarretará no desligamento do discente respeitados o prazo
de justificativa de 10 (dez) dias conforme o Art. 25º da
Resolução CEPE 32/17.

Art. 18º O trancamento de matrícula no Programa será feito na forma do
Art. 28º da Resolução CEPE 32/17.

Art. 19º Estudantes de outros programas de pós-graduação, graduação
e outros interessados portadores de diploma de ensino superior
poderão requerer inscrição em disciplinas, desde que não seja
excedido o número de vagas de cada disciplina, respeitada a
seguinte prioridade:

a) estudantes de programas de pós-graduação da UFPR, res-
peitada a ordem da solicitação de matrícula;

b) estudantes de graduação da UFPR, respeitada a ordem da
solicitação de matrícula;

c) portadores de diploma de ensino superior, externos à UFPR,
respeitada a ordem da solicitação de matrícula.

Parágrafo único—estudantes semvínculo comoutros programas
de pós-graduação poderão cursar no máximo duas disciplinas
isoladas por trimestre, e um máximo de três disciplinas isoladas
no total.

Seção V
Do Professor Orientador de Dissertação de Mestrado e de Tese de Doutorado

Art. 20º A partir de sua matrícula no Programa todo aluno deverá ter a
supervisão de um orientador que poderá ser substituído posteri-
ormente, no caso de haver interesse de uma das partes, devendo
a substituição ser aprovada pelo Colegiado.

Art. 21º Os professores orientadores de dissertação serão docentes per-
manentes ou colaboradores do PPGEA, portadores do grau de
Doutor ou equivalente e suas indicações deverão ser aprovadas
pelo Colegiado.
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Art. 22º No máximo até o fim do 1o período letivo, o estudante de mes-
trado deverá definir um professor orientador que manifestará o
aceite de orientação à coordenação.

§1 – Nos casos em que o aluno ingressante não houver ainda
definido seu orientador, ele será supervisionado pelo Coor-
denador do Programa, que será considerado seu orientador
durante o primeiro período letivo.

§2 – O professor orientador, em comum acordo com o aluno,
poderá indicar, considerando a natureza da dissertação, um
professor co-orientador.

§3 – O estudante que não possuir orientador definido em comum
acordo das partes até o final do 1o período letivomatriculado
será desligado do programa.

§4 – O professor orientador poderá ser substituído no caso de
haver interesse de uma das partes, devendo a substituição
ser aprovada pelo Colegiado.

§5 – O estudante jamais poderá permanecer no programa sem
orientador, o que implica em seu desligamento.

Art. 23º Competirá ao professor orientador, além das atribuições do Art.
31º da Resolução CEPE 32/17:

a) supervisionar o estudante na organização do seu plano de
estudos e assisti-lo em sua formação;

b) definir e aprovar as disciplinas que deverão ser cursadas
pelo estudante;

c) recomendar ao Colegiado o desligamento do estudante, em
caso de abandono, descumprimento do plano de estudos e
pesquisa, e outras condutas mediante apresentação de justi-
ficativas.

Seção VI
Do Aproveitamento

Art. 24º O aproveitamento nas disciplinas será avaliado por meio de pro-
vas e de trabalhos acadêmicos e classificado de acordo com os
conceitos definidos no Art. 32º e Art. 33º da Resolução CEPE
32/17. O aluno que obtiver conceito D em alguma disciplina será
considerado reprovado, e não receberá os créditos corresponden-
tes.
Parágrafo Único — Para efeito desta seção apenas, serão atri-
buídos os seguintes valores numéricos aos conceitos A,B,C e
D: A=3, B=2, C=1, D=0. O índice de rendimento acadêmico
acumulado (IRA) do aluno será calculado por meio da média
ponderada (pelos créditos de cada disciplina) desses valores nu-
méricos.
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Art. 25º O currículo deverá totalizar no mínimo 18 (dezoito) créditos
em disciplinas para o mestrado, todas com conceito igual ou
superior a C. O Programa manterá um conjunto de disciplinas
recomendado para o eixo de formação doMestrado, sem que isso
impeça o estudante de cursar as disciplinas consideradas as mais
indicadas pelo seu orientador.
Parágrafo único — O total de créditos acima inclui a disciplina
obrigatória EAMB-7014 Fundamentos de Engenharia Ambien-
tal, que deverá ser cursada por todos os estudantes de mestrado.

Art. 26º O currículo deverá totalizar no mínimo 36 (trinta e seis) créditos
em disciplinas para o doutorado, todas com conceito igual ou
superior a C. O Programa manterá um conjunto de disciplinas
recomendado para o eixo de formação do Doutorado, sem que
isso impeça o estudante de cursar as disciplinas consideradas as
mais indicadas pelo seu orientador.

§1 – Para efeito de totalização dos créditos de doutorado, pode-
rão ser integralizados até 18 (vinte e um) créditos obtidos
pelo estudante durante o seumestrado, sendo esse aproveita-
mento definido pela comissão de seleção no ato da aceitação
do candidato, não cabendo recursos ou adições posteriores
aos créditos aproveitados.

§2 – O total de créditos acima inclui a disciplina obrigatória
EAMB-7014 Fundamentos de Engenharia Ambiental, de 3
créditos, que deverá ser cursada por todos os estudantes de
doutorado, exceto no caso de estudantes que já a tenham
cursado durante seu Mestrado, quando então ficarão dela
dispensados.

Art. 27º O estudante deverá alcançar IRA mínimo de 1,5 no conjunto das
disciplinas cursadas após o cumprimento dos créditos necessá-
rios em disciplinas estabelecidos no Art. 25º e no Art. 26º.

§1 – Após o cumprimento do número mínimo créditos, e não
tendo alcançado o IRA de 1,5, o aluno poderá cursar dis-
ciplinas adicionais por mais um período letivo, com o ob-
jetivo de obter o IRA mínimo. Todos os conceitos obtidos
pelo aluno, excetuadas as disciplinas “Pesquisa e prática de
docência”, serão utilizados no cálculo do IRA, e deverão
constar do histórico escolar.

§2 – O aluno que não alcançar o IRA mínimo estipulado após
esse período letivo adicional será desligado do Programa.

§3 – Uma vez atingidos os requisitos estipulados no Art. 25º ou
no Art. 26º e neste Artigo, o aluno poderá cursar disciplinas
adicionais sem exigência de IRA mínimo.
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Art. 28º Em qualquer momento durante o seu mestrado ou doutorado, o
estudante bolsista deverá cursar a disciplina EAMB-7028 “Pes-
quisa e prática de docência” com aproveitamento igual ou supe-
rior a C.
Parágrafo único — O fato de ter cursado a disciplina EAMB-
7028 ou similar no mestrado não isenta o aluno de doutorado de
cursá-la, se necessário, novamente.

Art. 29º O estudante que obtiver dois conceitos “D”, seja repetindo uma
mesma disciplina ou em disciplinas distintas, cursadas no pro-
grama ou em outros programas, será desligado do programa.

Art. 30º O prazo para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Am-
biental, incluída a elaboração e defesa da dissertação, é de 24
meses, admitindo-se no máximo uma prorrogação de até 6 me-
ses, após apreciação pelo Colegiado da justificativa apresentada,
e ouvido o professor orientador. A prorrogação deverá ser re-
querida ao Colegiado com no mínimo 1 mês de antecedência do
vencimento dos prazos respectivos.

Art. 31º O prazo para a obtenção do título de Doutor em Engenharia
Ambiental, incluída a elaboração e defesa da tese, é de 48 meses,
admitindo-se no máximo uma prorrogação de até 12 meses, após
apreciação pelo Colegiado da justificativa apresentada, e ouvido
o professor orientador. A prorrogação deverá ser requerida ao
Colegiado com nomínimo 1 mês de antecedência do vencimento
dos prazos respectivos.

Art. 32º O estudante regular poderá requerer matrícula em disciplinas de
outros Programas de Pós-Graduação para o cumprimento dos
créditos regulamentares, desde que haja concordância do orien-
tador e respeitado o limite de 50 % (cinqüenta por cento) dos
créditos exigidos no curso de mestrado ou doutorado de acordo
com o Art. 18º da Resolução CEPE-32/17.

§1 – A matrícula em disciplina de outro Programa deverá ser
formalizada na secretaria do PPGEA com anuência do ori-
entador.

§2 – O resultado da disciplina cursada em outro Programa deverá
obrigatoriamente constar no histórico escolar do estudante,
independentemente do resultado de aprovação ou reprova-
ção.

§3 – O estudante deverá apresentar na secretaria do Programa,
depois da conclusão da disciplina externa, os documentos
em que se conste ementa, bibliografia e carga horária, e
diário de classe.
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§4 – O estudante deverá apresentar a documentação referente
às disciplinas cursadas em outro Programa, sob pena da
interrupção de progressão acadêmica.

§5 – Não serão considerados os créditos das disciplinas cursa-
das em outros Programas de Pós-Graduação que não forem
previamente informadas na secretaria do Programa com
concordância do orientador, compatíveis com o plano de
estudos do estudante e em data anterior à data de matrícula.

Seção VII
Da Prática de Docência.

Art. 33º A disciplina EAMB-7028 “Pesquisa e Prática de Docência” de-
verá possuir um professor responsável e uma disciplina de tra-
balho, preferencialmente de graduação, na qual o estudante de
mestrado ou doutorado irá desenvolver suas atividades.

§1 – O professor responsável do estudante deverá ser um profes-
sor permanente ou colaborador do programa.

§2 – O professor responsável do estudante poderá ser o próprio
professor orientador do estudante ou outro professor indi-
cado pelo orientador do estudante.

§3 – A disciplina na qual o estudante desenvolverá suas ativida-
des será indicada pelo professor responsável.

Art. 34º O professor responsável poderá propor ao estudante uma ou mais
das atividades relacionadas abaixo, não se limitando apenas a
elas:

a) ministrar aulas teóricas e/ou práticas sempre na presença do
professor responsável;

b) participar na preparação/elaboração de exercícios, listas de
exercícios, trabalhos e experimentos ou outras atividades
propostas pelo professor responsável;

c) participar na correção de atividades (exercícios, provas, tra-
balhos, relatórios);

d) atuar como monitor da disciplina para atendimento de dúvi-
das dos estudantes e resolver exercícios ou outras atividades
propostas pelo professor responsável;

e) preparar ou aprimorar notas de aulas, apostilas ou apresen-
tação de slides;

f) auxílio na orientação de trabalhos de conclusão de curso
(TCC) de graduação.

Art. 35º Com relação às atividades descritas no Art. 34º o professor res-
ponsável avaliará o estudante atribuindo um conceito de acordo
com Art. 33º da Resolução CEPE 32/17 e a frequência nas
atividades.

PÁG. 11



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE TECNOLOGIA

PPGEA — PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL PÁG. 12

§1 – O professor responsável poderá avaliar o estudante direta-
mente pelo desempenho nas atividades propostas.

§2 – O professor responsável poderá solicitar ao estudante a ela-
boração de um relatório das atividades desenvolvidas em
modelo, formato e conteúdo por ele definido no início da
disciplina, que poderá se tornar um requisito adicional e
instrumento de avaliação.

Art. 36º Com relação à avaliação das atividades descritas no Art. 35º
o professor responsável avaliará o estudante atribuindo um con-
ceito de acordo com Art. 33º da Resolução CEPE 32/17 e a
frequência nas atividades.

Seção VIII
Da Qualificação para o Mestrado.

Art. 37º Após a conclusão dos créditos de mestrado definidos no Art. 25º
e no Art. 27º, e no máximo 18 meses após o início do curso, o
estudante demestrado deverá prestar o exame de qualificação. No
caso de reprovação, o exame de qualificação poderá ser repetido
em até 60 dias. No caso de uma segunda reprovação, o estudante
de mestrado será desligado do Programa.

§1 – O exame de qualificação consistirá de defesa de projeto de
dissertação de mestrado, perante banca constituída por pelo
menos 3 avaliadores doutores, indicados pelo orientador,
sendo o orientador membro nato, e pelo menos 1 (um)
avaliador pertencente ao quadro docente do Programa.

§2 – O(s) professor(es) co-orientador(es), se houver, não cons-
tam como membros da banca, salvo na condição de repre-
sentante do orientador principal.

§3 – A composição da banca deve ser solicitada pelo orientador
para avaliação em reunião do Colegiado anteriormente à
realização do exame de qualificação.

§4 – O orientador será o presidente da banca de qualificação.
§5 – O orientador não terá direito a julgamento.
§6 – Para o exame de qualificação não se admitirá prorrogação

para sua realização.

Seção IX
Da Qualificação para o Doutorado.

Art. 38º Concluídos os créditos de doutorado de acordo com o Art. 26º e
com o Art. 27º, e no máximo 24 meses após o início do curso, o
aluno de doutorado deverá defender o exame de qualificação. No
caso de reprovação, o exame de qualificação poderá ser repetido
em até 60 dias. No caso de segunda reprovação, o aluno de
doutorado será desligado do Programa.
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§1 – O exame de qualificação consistirá de duas etapas:
a) exame escrito com questões elaboradas pelos mem-

bros da banca, exceto o orientador, que podem versar
sobre qualquer tema relativo à disciplinas realizadas
pelo candidato durante o doutoramento ou quaisquer
questões que os avaliadores julgarem pertinentes à pes-
quisa e ao projeto de tese do(a) candidato(a).

b) defesa de documento de projeto de tese de doutorado.
§2 – A banca deverá ser constituída por pelo menos 3 professo-

res avaliadores doutores, pertencentes ou não ao PPGEA,
indicados pelo orientador, sendo ele membro nato da banca.

§3 – A composição da banca deve ser solicitada pelo orientador
para avaliação em reunião do Colegiado anteriormente à
realização do exame de qualificação.

§4 – O orientador será o presidente da banca de qualificação.
§5 – O orientador não terá direito a julgamento.
§6 – A arguição poderá versar sobre qualquer tema considerado

pertinente pela banca.
§7 – O resultado do exame escrito não implicará em nota, apenas

na condição de aprovado ou reprovado.
§8 – Para o exame de qualificação não se admitirá prorrogação

para sua realização.

Seção X
Da Defesa de Mestrado.

Art. 39º Após o exame de qualificação, e no máximo 24 meses após o
início do curso, o mestrando deverá defender sua dissertação. No
caso de reprovação, o candidato será desligado do Programa.

§1 – A defesa de dissertação consistirá de defesa de documento
da dissertação de mestrado, perante banca constituída por
pelo menos 3 avaliadores doutores, dentre os quais pelo
menos 1 (um) deverá ser externo ao quadro docente do
Programa, indicados pelo orientador.

§2 – O orientador é membro nato da banca examinadora e tam-
bémopresidente da banca, e o(s) professor(es) co-orientador(es),
se houver, não contam como membros da banca, salvo na
condição de representante do orientador principal.

§3 – O orientador não terá direito a julgamento.
§4 – A composição da banca deve ser solicitada pelo orientador

para avaliação em reunião do Colegiado anteriormente à
realização da defesa.
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Seção XI
Da Defesa de Doutorado.

Art. 40º Após o exame de qualificação, e no máximo 48 meses após o
início do curso, o doutorando deverá defender sua tese. No caso
de reprovação, o candidato será desligado do Programa.

§1 – A defesa consistirá de defesa de documento da tese de dou-
torado, perante banca constituída por pelo menos 4 avalia-
dores doutores, dentre os quais pelo menos 2 (dois) deverão
ser externos ao quadro docente do Programa e, sendo no
mínimo 1 (um) externo à Universidade Federal do Paraná,
indicados pelo orientador.

§2 – O orientador é membro nato da banca examinadora e tam-
bémopresidente da banca, e o(s) professor(es) co-orientador(es),
se houver, não contam como membros da banca, salvo na
condição de representante do orientador principal.

§3 – O orientador não terá direito a julgamento.
§4 – A composição da banca deve ser solicitada pelo orientador

para avaliação em reunião do Colegiado anteriormente à
realização da defesa.

Seção XII
Da Dissertação de Mestrado e da Tese de Doutorado

Art. 41º Adissertação demestrado ou a tese de doutorado deverá ser orga-
nizada na forma tradicional, onde o candidato deverá demonstrar
domínio do tema escolhido, rigor metodológico e capacidade de
pesquisa, sistematização e expressão.

Art. 42º O formato das dissertações e teses do PPGEA (estilo das referên-
cias bibliográficas, tipo de letra, etc.) poderá seguir os usos mais
comuns das publicações nas áreas de pesquisa em que forem ela-
boradas. Todos os elementos recomendados pela legislação mais
recente em vigor na UFPR (folha de rosto, termo de aprovação,
etc.) deverão estar presentes, na ordem recomendada.

Art. 43º Concluída a dissertação ou tese, o candidato, com a autorização
do professor orientador, requererá ao Coordenador o exame de
trabalho.

§1 – Juntamente com o requerimento deverão ser entregues o
número de exemplares da dissertação, ou tese, impressos
necessários para a distribuição à Comissão Examinadora;

§2 – Depois de realizada a arguição e, em caso de aprovação pela
Comissão Examinadora, com as correções por ela indica-
das, o aluno encaminhará no prazo máximo de 60 dias os
exemplares definitivos para os membros da Banca e dois
exemplares impressos destinados à Biblioteca os Central.
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§3 – O candidato deverá entregar ainda uma cópia em meio ele-
trônico, obrigatoriamente no formato pdf, para disponibili-
zação da dissertação ou tese na Internet.

Seção XIII
Da Suficiência ou Proficiência em Língua Estrangeira

Art. 44º Os estudantes de mestrado e doutorado deverão demonstrar sufi-
ciência na língua estrangeira inglesa.

§1 – A comprovação poderá ser feita a qualquer momento desde
a matrícula até a data da defesa de mestrado ou doutorado.
Não serão aceitos documentos comprobatórios após a defesa
de mestrado ou doutorado.

§2 – A comprovação durante o mestrado não exime o estudante
de comprovar novamente durante o doutorado.

Art. 45º A comprovação de suficiência em língua estrangeira deverá ser
feita pelo estudantemediante apresentação de documento emitido
por uma instituição competente.

§1 – Serão aceitos os certificados de suficiência emitidos pela
UFPR;

§2 – Serão aceitos os certificados de suficiência emitidos por
qualquer outra Universidade Pública Brasileira;

§3 – Serão aceitos os certificados emitidos por outras instituições
estabelecidas de acordo com os seguinte critérios:
a) TOEFL ITP (Institutional Testing Programa) - pontu-

ação mínima de 500;
b) TOEFL IBT (Institutional Testing Programa) - pontu-

ação mínima de 72;
c) IELTScomnotamínimade 4,0 emcada umdos resulta-

dos dowriting, speaking, listening e reading, enquanto
deve atingir nota mínima geral de 5,0.

d) Cambridge - FCE.
§4 – Serão aceitos os certificados dos últimos 5 anos a contar da

data de avaliação no colegiado;

CAPÍTULO IV
Do Grau Acadêmico, Diplomas e Certificados

Art. 46º Para a obtenção do título de Mestre, o estudante deverá satisfazer
as exigências deste regimento no prazo disposto no Art. 30º,
atender ao disposto nos Art. 25º, Art. 27º, e Art. 28º quando
se tratar de estudante bolsista, realizar o exame de qualificação
como disposto no Art. 37º e a defesa conforme o Art. 39º;
comprovar proficiência em Língua estrangeira conforme o Art.
44º.

PÁG. 15



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE TECNOLOGIA

PPGEA — PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL PÁG. 16

§1 – O estudante deverá comprovar a publicação de no mínimo
um trabalho em Congresso Nacional ou Internacional, no
qual deverá ser primeiro ou segundo autor, seja autor tam-
bém seu orientador de mestrado no Programa, e cujo artigo
seja oriundo do seu tema de pesquisa de mestrado no Pro-
grama.

§2 – O aceite de publicação em revista científica revistas especia-
lizadas, indexadas e classificadas com conceito “A1”, “A2”,
“B1” , “B2”, “B3”, “B4” ou “B5” segundo os critérios da
Área de Engenharias I na lista de periódicos QUALIS da
CAPES, pode ser utilizado como substituto para o requisito
do §1 –, no qual deverá ser primeiro ou segundo autor, seja
autor também seu orientador de mestrado no Programa, e
cujo artigo seja oriundo do seu tema de pesquisa de mes-
trado no Programa.

Art. 47º Para a obtenção do título de Doutor, o aluno deverá satisfazer
as exigências deste regimento no prazo disposto no Art. 31º,
atender ao disposto nos Art. 10º, Art. 26º, Art. 27º, Art. 28º,
e realizar o exame de qualificação como disposto no Art. 38º;
comprovar proficiência em Língua estrangeira conforme o Art.
44º.
Parágrafo único — O aluno deverá comprovar o aceite de no
mínimo um trabalho completo em revistas especializadas, inde-
xadas e classificadas com conceito “A1”, “A2”, “B1” ou “B2”
segundo os critérios da Área de Engenharias I na lista de pe-
riódicos QUALIS da CAPES, no qual deverá ser primeiro ou
segundo autor, seja autor também seu orientador de doutorado
no Programa, e cujo artigo seja oriundo do seu tema de pesquisa
de doutorado no Programa.

Art. 48º Para a expedição do diploma de Mestre ou de Doutor, após o
cumprimento de todas as exigências regimentais, a secretaria do
Programa remeterá à Pró-Reitoria de Pós-Graduação os docu-
mentos exigidos pelo serviço de Registro de Diplomas .

CAPÍTULO V
Do credenciamento dos professores-pesquisadores

Art. 49º Os professores credenciados ao PPGEA serão considerados pro-
fessores permanentes ou professores colaboradores em função
da quantidade e qualidade de sua produção científica associada
ao programa, e de sua participação em projetos de pesquisa,
disciplinas e orientações.

§1 – O professor deverá submeter seu pedido de credenciamento
junto ao Colegiado do PPGEA juntamente com o currículo
da Plataforma Lattes atualizado a qualquer momento. No
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caso de professores já credenciados, seus curricula serão
automaticamente avaliados pela Coordenação do Programa
a cada ano.

§2 – O credenciamento do professor será deliberado em reunião
de colegiado, de forma objetiva, e se dará com base na
análise do currículo Lattes considerando-se os seguintes
critérios:

• Existir demanda pelo PPGEA por professores pesqui-
sadores para lecionar as disciplinas de pós-graduação,
orientar os estudantes e apoiar as linhas de pesquisa
do Programa e respectivos projetos, de acordo com seu
projeto pedagógico.

• Para ser credenciado como professor colaborador, o
pesquisador deverá perfazer uma média móvel mínima
de 0,5 artigo científico por ano calculada sobre uma
janela de 4 anos, devendo contar apenas os artigos
publicados em periódicos QUALIS B2 ou superiores
segundo a tabela da área de Engenharias I.

• Para ser credenciado como professor permanente, o
professor deverá, além da produção definida acima,
ofertar regularmente pelo menos uma disciplina por
ano, possuir projeto de pesquisa registrado no PPGEA,
e possuir disponibilidade de orientar pelo menos 2 es-
tudantes.

CAPÍTULO VI
Da Concessão de Bolsas

Art. 50º O Programa poderá conceder bolsas de mestrado e doutorado
conforme requisitos estabelecidos pelas agências financiadoras e
pelos critérios estabelecidos por norma interna de concessão de
bolsas e da Comissão de Bolsas.

Art. 51º A Comissão de Bolsas do Programa é formada por 3 docentes
permanentes do Programa, definidos pelo Colegiado, sendo o
coordenador, o presidente e membro nato, e o vice-coordenador
suplente.

Art. 52º O Programa e a Comissão de Bolsas gestionam apenas as bolsas
do Programa, sendo as bolsas recebidas de projetos de responsa-
bilidade de seus coordenadores.

CAPÍTULO VII
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 53º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado.
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Art. 54º Das decisões do Colegiado caberá recurso ao Conselho Setorial
e deste ao Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão.

Art. 55º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogadas a Resolução 01/15-PPGEA e demais disposi-
ções em contrário.

Sala do Departamento de Engenharia Ambiental, 24 de agosto de 2018.
Michael Mannich

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
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