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REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

ENGENHARIA QUÍMICA DA UFPR - CURITIBA - 2018 

 

 

Em complemento às normas gerais da UFPR para cursos de pós-graduação stricto sensu 

estabelecidas pela Resolução 32/17-CEPE/UFPR de 01 de dezembro de 2017, este 

regimento regulamenta pontos específicos referentes ao curso de doutorado acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do 

Paraná (PPGEQ) contemplando o seguinte: 

 

 

 

Regulamento do Curso de Doutorado em Engenharia Química 

 

 
Capítulo I - Disposições Preliminares 

 

 

Art. 1°- O presente Regulamento institui e disciplina normas e procedimentos adotados 

para a consecução do Curso de Doutorado em Engenharia Química da Universidade 

Federal do Paraná – UFPR. 

 

 

Art. 2° - As atividades de pesquisa institucionalizada e o ensino em nível de pós-graduação 

da UFPR são planejados, promovidos e supervisionados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UFPR, observadas as orientações emanadas do Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, e a legislação aplicável. 

 

 

Capítulo II- na Estrutura Acadêmico-Administrativa do Curso 

 

Seção I - Vinculação e Objetivos 

 

Art. 3° - O Curso de Doutorado em Engenharia Química está vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química–PPGEQ da Universidade Federal do Paraná, 

UFPR. 

 

Parágrafo Único- O Programa de Engenharia Química se caracteriza como um Programa 

de Pós-Graduação voltado para a formação de recursos humanos, para a realização de 

pesquisas e para o desenvolvimento de estudos técnicos e científicos em Engenharia de 

Processos Químicos, visando solucionar problemas socioeconômicos de interesse nacional 

e regional pela produção e difusão de conhecimentos tecnológicos, e contribuir para 

aprimorar e manter a qualidade de ensino de graduação e das atividades de extensão da 

Universidade Federal do Paraná, nas áreas afins à Engenharia Química, sendo constituído 

por docentes e pesquisadores que compõem um órgão colegiado. 
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Seção II - Do Coordenador e Vice-Coordenador 
 

Art. 4°- O Curso de Doutorado em Engenharia Química é dirigido pelo Coordenador do 

PPGEQ, eleito pelos docentes, técnicos e discentes regularmente matriculados no Programa 

e nomeado pelo Reitor, conforme o disposto no Art. 8 da Resolução 32/17 – CEPE da 

UFPR. 

 

 

Art. 5° - A estrutura acadêmico-administrativa do Curso de Doutorado em Engenharia 

Química é formada por um Coordenador, um Vice-Coordenador, por um Colegiado e pelo 

Corpo Docente. 

 

 

Art. 6° - O coordenador e o Vice-Coordenador do Programa de Engenharia Química são 

eleitos pelo Colegiado do Programa, conforme Art. 8 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR, 

a cada dois anos, dentre os docentes permanentes dos Cursos de Pós-Graduação stricto 

sensu do PPGEQ, sendo nomeado pelo Reitor, após homologação do Colegiado. As 

atribuições do coordenador são as constantes no Art. 9 da Resolução 32/17 do 

CEPE/UFPR. 

 

 

Art. 7°- O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química é composto 

pelo coordenador, por todos os docentes permanentes e por representante discente, 

conforme composição e atribuições dos Arts. 4 e 7
 
da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. 

 

 

Capítulo III- Da Estrutura Acadêmica 

 

Seção I – Corpo Docente 

 

Art. 8°- Constitui o corpo docente do Curso de Doutorado em Engenharia Química os 

profissionais com grau de Doutor obtido ou revalidado em instituições que possuam os seus 

programas de Pós-Graduação recomendados pela CAPES/MEC, que atendam aos requisitos 

indicados pelo Colegiado do PPGEQ quanto à qualificação e produção técnico-científica, e 

respeitando as atribuições e competências constantes na Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. 

 

Parágrafo Único: Para que um docente do PPGEQ seja parte integrante do quadro docente 

do Curso de Doutorado em Engenharia Química da UFPR, o mesmo deve apresentar os 

seguintes pré-requisitos mínimos: 

a) orientação ou coorientação de pelo menos 02 (dois) discentes em nível de mestrado ou 

doutorado, stricto sensu, defendido nos últimos 3 anos; 

b) publicação de no mínimo 3 (três) artigos em periódicos com fator de impacto (definido 

pelo Journal Citation Reports - JCR) igual ou superior a 1,0 nos últimos 3 anos; 

c) ter aprovado projetos de pesquisa perante agências de fomento público e privados; 
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d) representatividade na comunidade científica, através da atuação no corpo editorial e/ou 

revisor de periódicos nacionais e/ou internacionais e/ou atuação em órgãos de classe / 

órgãos de fomento. 

 

 

Seção II- Da Admissão e Matrícula 
 

Art.9° - A admissão ao Doutorado em Engenharia Química do PPGEQ/UFPR exige, além 

do cumprimento das condições dispostas no Art. 23 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR, o 

diploma em Engenharia Química ou áreas afins e possuir o grau de Mestre em Engenharia 

Química ou áreas afins. 

 

Parágrafo Único- A admissão formal do candidato no curso ocorre a partir de sua matrícula 

oficial concretizada na Secretaria do PPGEQ/UFPR, segundo procedimentos específicos e 

em acordo com o Art. 40 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. 

 

 

Art. 10° - A seleção e admissão de discentes no Curso de Doutorado em Engenharia 

Química dar-se-á segundo a forma e critérios definidos em Edital específico, elaborado 

pelo Programa e publicado em Edital próprio, respeitado o que estabelece os Art. 23 e Art. 

24 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. 

 

Parágrafo 1° - O lançamento dos Editais específicos para seleção de candidatos ao 

Doutorado no PPGEQ será de responsabilidade do Colegiado do Programa e deverá atender 

as demandas e disponibilidades de vagas de orientação por parte do corpo docente 

permanente do PPGEQ. 

 

Parágrafo 2° - Os documentos apresentados pelos candidatos serão avaliados por uma 

Comissão de Seleção indicada a cada período pelo do Colegiado do Programa, constituída 

por três docentes permanentes do Curso, cabendo a esta mesma Comissão a condução do 

processo seletivo e a elaboração da ata final; 

 

Parágrafo 3° - É parte integrante da documentação para seleção de discentes para o Curso 

de Doutorado em Engenharia Química da UFPR a apresentação de um Projeto de Tese de 

Doutorado que é referendado por um docente do Programa, seguindo as normas 

estabelecidas no Edital público específico de seleção, devendo constar também as 

disciplinas de doutorado que o discente pretende cursar em seu doutoramento no PPGEQ. 

 

Parágrafo 4° - A Comissão de Seleção do Curso de Doutorado pode, segundo critérios e 

normas estabelecidas no Regimento do Curso e Normas Internas do Programa, indicar ao 

discente que o mesmo deve cursar adicionalmente algumas disciplinas constantes da grade 

curricular do curso de mestrado em Engenharia Química do PPGEQ/UFPR. 

 

Parágrafo 5°- Os candidatos serão classificados pela Comissão de Seleção a cada período, 

em ordem decrescente de pontos obtidos no processo de seleção, até o limite de vagas 

disponíveis, sendo divulgada uma lista, em ordem alfabética, com os candidatos 
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selecionados, além de uma segunda lista com os excedentes do processo, em ordem 

classificatória; 

 

Parágrafo 6
o
- A classificação e seleção do candidato é válida apenas para o período em que 

concorreu, perdendo seus efeitos em períodos subsequentes, não cabendo recurso, em 

nenhuma instância, da avaliação procedida pela Comissão de Seleção; 

 

Parágrafo 7° - A admissão formal do candidato no curso ocorre a partir de sua matrícula 

oficial no programa, segundo procedimentos específicos, e na condição de INSCRITO AO 

DOUTORADO. 

 

Parágrafo 8
o
- Para a inscrição no processo seletivo para o curso de Doutorado no PPGEQ, 

é necessária a apresentação de: 

I - Formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme modelo disponível na 

página eletrônica do PPGEQ ou fornecido pela Secretaria do Programa. 

II - Cópia dos diplomas do curso de graduação, reconhecido pelo MEC, e de mestrado 

reconhecido pela CAPES. O diploma do curso de mestrado poderá ser substituído pela 

cópia do certificado de conclusão do curso, ou por declaração de previsão de defesa da 

dissertação de mestrado no prazo máximo de 90 dias, emitida pela Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação da instituição de origem. 

III - Histórico escolar do curso de graduação. 

IV - Histórico escolar do curso de mestrado. 

V - Curriculum vitae (Modelo CV Lattes) devidamente comprovado. 

VI - Cópias das ementas oficiais das disciplinas cursadas no mestrado, emitidas pela 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação da instituição de origem. 

VII - Carta de aceite de um docente credenciado no Programa, que atuará como orientador 

do candidato. 

VIII - Duas (02) cópias do projeto da tese a ser desenvolvido no PPGEQ. 

IX - Uma foto 3x4 recente. 

X - Cópias da carteira de identidade, do CPF e, quando estrangeiro, da folha de 

identificação do passaporte e do visto de permanência no país. 

XI –Duas (02) cartas de recomendação indicando das potencialidades do candidato, sendo 

uma delas preferencialmente elaborada pelo orientador do mestrado. 

XII – Projeto de Tese de Doutorado. 

 

 

Art. 11
o
 - A decisão sobre a aprovação de candidatos ao ingresso no curso de doutorado 

caberá ao Colegiado do PPGEQ, após análise de parecer elaborado pela Comissão de 

Seleção indicada pelo colegiado. 

Parágrafo Único – O Colegiado do PPGEQ indicará três membros do corpo docente do 

Programa para a composição da Comissão de Seleção. Esta indicação terá prazo de dois 

anos e será feita em reunião ordinária do Colegiado. 

 

 

Art. 12
o
 - Para ser admitido no curso de doutorado do PPGEQ, o candidato deverá se 

submeter a um Processo Seletivo cuja finalidade é avaliar a sua maturidade científica e o 

seu conhecimento na área de Engenharia Química. 
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Parágrafo 1
o
 - Os candidatos a doutorandos do PPGEQ serão avaliados através de: 

a) análise do Curriculum vitae; 

b) análise quanto ao mérito técnico do Projeto de Tese de Doutorado; 

c) entrevista. 

 

Parágrafo 2º – A Comissão de Seleção definirá, em conjunto com o candidato, a data para 

a entrevista, que deverá ocorrer até 21 (vinte e um) dias após a convocação oficial da 

Comissão. 

 

Parágrafo 3º - Na entrevista serão abordados aspectos relacionados à experiência científica 

e profissional do candidato, bem como ao tema, à estruturação e à viabilidade do seu 

projeto de tese. 

 

Parágrafo 4
o
 – Durante a entrevista, o candidato deverá demonstrar conhecimento do tema 

do projeto, da literatura atualizada pertinente ao assunto e da metodologia proposta para a 

execução do trabalho experimental. 

 

Parágrafo 5
o
 – À luz do desempenho do candidato na entrevista e da estruturação do 

projeto submetido, a Comissão de Seleção poderá determinar que sejam feitas modificações 

no texto da proposta e/ou que o candidato se submeta a uma nova entrevista, 

recomendando-se para isso um período de 30 (trinta) dias a contar da data da primeira 

entrevista. 

 

Parágrafo 6
o
 – Nos casos previstos no parágrafo 5

o
 deste artigo, a Comissão de Seleção 

deverá informar o Colegiado, por escrito, das recomendações gerais feitas ao candidato e da 

data prevista para a segunda entrevista, se houver. 

 

Parágrafo 7
o
 – O candidato à bolsa institucional de doutorado que incorrer nos casos 

previstos no parágrafo 5
o
 deste artigo deverá atender minimamente às recomendações da 

Comissão de Seleção e aguardar a conclusão do processo de admissão antes de ter 

confirmada a sua indicação à bolsa. 

 

Parágrafo 8º- Para os itens a e b do presente artigo a comissão poderá solicitar a avaliação 

dos Projetos de Tese, bem como a participação nas bancas para as entrevistas dos 

candidatos, a participação de docentes permanentes do PPGEQ. 

 

 

Art. 13 – Após a realização da entrevista considerada definitiva pela Comissão de Seleção 

e da avaliação do currículo do candidato, a Comissão encaminhará ao Colegiado do 

PPGEQ um parecer final por escrito, com a classificação em ordem de pontuação. Tal 

parecer deverá ser encaminhado até a primeira reunião ordinária do Colegiado do PPGEQ 

posterior à realização da entrevista. 

 

Parágrafo 1º - No caso de candidatos provenientes de Programas de Pós-graduação 

diferentes do PPGEQ, a Comissão de Seleção poderá recomendar também um plano de 
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complementação de estudos a ser seguido pelo candidato após a admissão no PPGEQ, 

elaborado com base nas ementas das disciplinas cursadas no mestrado. 

 

Parágrafo 2º - O plano de complementação de estudos poderá envolver disciplinas de pós-

graduação e/ou graduação ministradas no Departamento de Engenharia Química da UFPR. 

 

Parágrafo 3º - O parecer e o plano de complementação de estudos deverão ser analisados e 

homologados pelo Colegiado na reunião ordinária imediatamente posterior à sua emissão 

pela Comissão de Seleção. 

 

 

Art. 14 - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo para o Doutorado terão um prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua primeira matrícula, para encaminhar à Secretaria 

do PPGEQ a versão definitiva do projeto, ampliada e/ou corrigida de acordo com as 

sugestões da Comissão de Seleção e adequada às orientações do Anexo I destas Normas. 

Esta versão definitiva será encaminhada para revisão por um membro da Comissão 

original, que emitirá parecer conclusivo e o encaminhará ao Colegiado. 

 

 

Art. 15 - Excepcionalmente, o aluno regularmente matriculado no Curso de Mestrado do 

PPGEQ pode ser admitido ao Doutorado no Programa de Engenharia Química da UFPR 

caso satisfaça uma das seguintes condições: 

a) ter obtido, após concluídos 12 créditos em disciplinas obrigatórias do Curso de Mestrado 

em Engenharia Química da UFPR, um coeficiente de rendimento (CR) igual ou superior a 

0,90. 

b) ter obtido, após concluídos 12 créditos em disciplinas obrigatórias do Curso de Mestrado 

em Engenharia Química da UFPR, um coeficiente de rendimento (CR) igualou superior a 

0,85 (oito e meio) e, na condição de CANDIDATO AO MESTRADO, apresentar um 

desempenho que justifique um convite do Colegiado do PPGEQ para ingressar no Curso de 

Doutorado. 

c) O cálculo do CR é efetuado considerando a média aritmética da nota mínima vinculada 

ao conceito das disciplinas cursadas pelo aluno do PPGEQ dividida por 100 (cem), 

conforme Tabela de Equivalência do Art. 18
o
. 

 

Parágrafo 1
o
- Para ser enquadrado no item (a) ou (b) do Art. 15°, o que configura um 

"Curso de Doutorado sem Defesa da Dissertação de Mestrado", o aluno deverá receber um 

convite formal da coordenação do Programa, após o qual deverá ainda apresentar: 

a) carta de aceite do docente do Programa, o qual será o seu orientador acadêmico e/ou 

orientador de tese. 

b) projeto de tese de doutorado detalhado, conforme Anexo I desta Regulamentação, para o 

período que antecede a defesa do Exame de Qualificação, elaborado, em consonância com 

seu orientador, de acordo com o perfil do aluno. 

c) o aluno estará sujeito ao conteúdo do Art. 12 desta Resolução. 

 

Parágrafo 2° - A admissão ao Doutorado somente será deferida após a aprovação do 

pedido pelo Colegiado do Programa, seguido de concretização da matrícula na Secretaria 

do PPGEQ/UFPR. 
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Art. 16° - O aluno matriculado no Curso de doutorado em Engenharia Química da UFPR 

será classificado como Inscrito ao Doutorado ou Candidato ao Doutorado. 

Parágrafo Único- O aluno inicia seu curso de doutorado na categoria de Inscrito, passando 

a Candidato depois de aprovado no Exame de Qualificação ao Doutorado. 

 

 

Seção III – Do Currículo e Das Disciplinas 

 

Art. 17°- O Curso de Doutorado em Engenharia Química é constituído de disciplinas 

obrigatórias e optativas, além de atividades complementares programadas. 

 

Parágrafo 1°- O aluno deverá validar um mínimo de 48 créditos, sendo 36 créditos 

referentes às disciplinas do curso e 12 créditos referentes às atividades complementares. 

 

Parágrafo 2° - O aluno inscrito ao doutorado no PPGEQ egresso do curso de Mestrado do 

PPGEQ poderá ter o aproveitamento de até 24 créditos em disciplinas cursadas no 

Mestrado. 

 

Parágrafo 3° - O aluno inscrito ao doutorado no PPGEQ egresso de outros Programas de 

Pós-Graduação credenciados e reconhecidos pela CAPES poderá ter o aproveitamento de 

até 18 créditos relativos ao seu grau de Mestre. 

 

 

Art. 18°- As avaliações relativas às disciplinas do curso ocorrem por meio de aplicação de 

provas e exames específicos ou desenvolvimentos de trabalhos abordando o conteúdo das 

disciplinas, a critério do docente responsável, sendo que são expressos em conceitos que 

variam de A à D, de acordo com a tabela de equivalência a seguir: 

 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA 

Conceito Equivalência 

A 90,0 a 100 

B 80,0 a 89,9 

C 70,0 a 79,9 

D Insuficiente  69,9 

 

 

Art. 19°- A frequência é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária programada por disciplina ou atividade. 

 

Parágrafo único - O aluno que não obtiver frequência mínima de 75% na disciplina ou 

atividade acadêmica receberá conceito "D". 
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Art. 20°- Considerar-se-á aprovado na disciplina o aluno que obtiver, no mínimo, o 

conceito "C". 

 

Parágrafo Único - Em caso de não comparecimento a uma das avaliações, o discente 

poderá solicitar ao docente a realização de uma segunda chamada, cuja deliberação sobre o 

pedido ficará a cargo do Colegiado do Curso. 

 

 

Art. 21° - As atividades complementares a serem computadas como créditos no Curso de 

Doutorado em Engenharia Química são listadas a seguir. Cada atividade complementar é 

classificada como obrigatória ou não obrigatória, tendo um número mínimo de créditos 

exigidos e um número máximo de créditos que o Curso valida para o discente. 

a) Estágio de docência. O número mínimo de créditos exigido para o discente de doutorado 

nesta atividade é 3 créditos (equivalente à docência em uma disciplina da graduação, 

supervisionada por um tutor/docente do PPGEQ ou do Departamento de Engenharia 

Química da UFPR), sendo facultado ao discente que tiver interesse repetir, uma única vez, 

a experiência de estágio de docência para computar outros 3 créditos em atividades 

complementares. 

b) Participação em Seminários (obrigatório). O número mínimo de créditos exigidos para o 

discente de doutorado nesta atividade é de 2 créditos (1 crédito para cada 15 seminários 

assistidos pelo discente), sendo facultado ao discente validar até 5 créditos nesta atividade 

complementar durante toda a sua permanência no quadro discente do Curso de Doutorado 

do PPGEQ/UFPR. 

c) Participação em Eventos (obrigatório). O número mínimo de créditos nesta atividade 

complementar é de 3 créditos ao longo de todo o tempo do Curso. A participação em 

congresso internacional tem valor de 1,5 créditos; congresso/evento nacional equivale a 1,0 

crédito e congresso/evento local, 0,5 créditos, sendo facultado ao discente validar até 5 

créditos nesta atividade complementar durante toda a sua permanência no quadro discente 

do Curso de Doutorado do PPGEQ/UFPR. 

d) Palestras e Apresentações ministradas (obrigatória). Para cada 3 apresentações em 

eventos que o discente fizer terá direito a 1,0 crédito nesta atividade, sendo facultado ao 

discente validar até 3 créditos nesta atividade complementar durante toda a sua 

permanência no quadro discente do Curso de Doutorado do PPGEQ/UFPR. 

e) Minicursos ministrados (não obrigatória). Equivalência de 1,0 crédito para cada 4 horas-

aula teóricas ou 8 horas-aula práticas ministradas pelo discente, sendo facultado ao discente 

validar até 3 créditos nesta atividade complementar durante toda a sua permanência no 

quadro discente do Curso de Doutorado do PPGEQ/UFPR. 

f) Organização de Eventos (não obrigatório). Equivalência de 1 crédito para cada evento 

que o discente participar da comissão organizadora, sendo facultado ao discente validar até 

2 créditos nesta atividade complementar durante toda a sua permanência no quadro discente 

do Curso de Doutorado do PPGEQ/UFPR. 

g) Submissão de projeto de pesquisa (não obrigatória). Para cada projeto de pesquisa 

encaminhado e aprovado pelo discente e atestado por seu orientador, o PPGEQ atribui 1 

crédito para o discente, sendo facultado ao discente validar até 3 créditos nesta atividade 

complementar durante toda a sua permanência no quadro discente do Curso de Doutorado 

do PPGEQ/UFPR. 
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h) Outras atividades complementares ofertadas e homologadas pelo Colegiado do 

Programa. 

 

Parágrafo 1°- No início de cada período, os discentes devem apresentar a lista de 

atividades complementares que pretendem realizar no período, utilizando formulário 

próprio disponível na Coordenação do Curso, o qual deve ser referendado pelo orientador 

de tese do discente. 

 

Parágrafo 2° - A modificação excepcional do número mínimo/máximo de créditos 

validados pelo programa dentro de uma determinada atividade complementar e a atribuição 

de créditos para outras atividades complementares é incumbência do Colegiado do PPGEQ. 

 

Parágrafo 3° - As solicitações para modificação do número mínimo/máximo de créditos 

validados pelo programa devem ser justificadas, referendadas pelo Orientador do discente, 

e encaminhadas para a Coordenação do Curso que encaminha para o colegiado para 

deliberação. 

 

 

Seção IV - Do Exame de Qualificação 

 

Art. 22° - Para ser autorizado pelo Programa a realizar o seu Exame de Qualificação o 

candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Ter concluído o total de créditos em disciplinas previsto no presente Regimento, não 

inferior a 36 créditos, com coeficiente de rendimento (CR) igual ou superior a 0,7 , 

admitindo-se um único conceito D no conjunto de disciplinas cursadas na condição de 

inscrito ao doutorado. 

b) Ter satisfeito os requisitos de suficiência em leitura e interpretação de texto no mínimo 

na língua inglesa. 

 

Parágrafo Único - O aluno inscrito ao doutorado que obtiver mais de um conceito D em 

disciplinas cursadas nesta condição terá sua matrícula no Programa cancelada pela 

Coordenação do Programa. 

 

 

Art. 23° - Para apresentar o seu Exame de Qualificação, todo aluno regularmente 

matriculado terá o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da sua matrícula 

no Doutorado do PPGEQ. 

 

Parágrafo Único - No caso dos alunos admitidos ao Doutorado sem Defesa da Dissertação 

de Mestrado, conforme Art. 15 deste regulamento, o discente terá o prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) meses, a contar a da data de entrada no programa. 

 

 

Art. 24
o
 - Para apresentar o seu Exame de Qualificação, todo aluno regularmente 

matriculado no PPGEQ deverá comprovar a submissão para publicação em revista 

indexada da área, em assunto diretamente ligado ao tema do Projeto de Tese de Doutorado. 
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Parágrafo Único – A critério do colegiado, a submissão requerida no Art. 24 pode ser 

substituída pelo aceite de trabalho completo em eventos científicos da área. 

 

 

Art. 25
o
 - O Exame de Qualificação no Programa de Engenharia Química da UFPR tem por 

finalidade verificar se o aluno possui conhecimento e capacidade para o desenvolvimento 

do projeto de pesquisa no tema em que irá realizar a sua tese de Doutorado, bem como em 

temas correlatos. 

 

Parágrafo Único - O Exame de Qualificação consiste na apresentação detalhada de uma 

proposta de tese perante uma Banca Examinadora. A proposta de tese, suficientemente 

consolidada, deve ser apresentada por escrito, com distribuição prévia à Banca 

Examinadora, contendo os seguintes pontos: 

a) revisão crítica da literatura; 

b) claro posicionamento do problema e dos objetivos do projeto de pesquisa, dando-se 

ênfase à contribuição científica ao tema abordado; 

c) discussão detalhada da metodologia a ser utilizada, incluindo, sempre que possível, os 

resultados preliminares. 

 

 

Art. 26° - A Banca Examinadora do Exame de Qualificação será constituída de, no 

mínimo, 4 (quatro) membros, sendo 2 (dois) membros do Corpo Docente do Programa, 

dentre os quais deverá estar incluído o orientador acadêmico ou o orientador de tese, e dois 

membros externos ao Programa, sempre que possível, um membro de Instituição externa à 

UFPR. 

 

Parágrafo 1° - os membros da Banca Examinadora devem possuir grau de Doutor ou 

equivalente. 

 

Parágrafo 2° - a Banca Examinadora deverá ser aprovada pelo Colegiado do Programa, 

que indicará seu Presidente. 

 

 

Art. 27° - O Exame de Qualificação é um ato público e deverá ter local, data e hora de 

realização, prévia e amplamente divulgados, iniciando-se com a apresentação oral pelo 

candidato com duração de até 50 minutos. 

 

Parágrafo 1° - após a apresentação, o candidato será arguido pelos membros da Banca 

Examinadora sobre pontos específicos da proposta de tese e sobre seus conhecimentos em 

temas correlatos ao assunto de tese. 

 

Parágrafo 2° - logo após o período de arguição, a Banca Examinadora reunir-se-á para 

deliberar sobre o resultado do Exame de Qualificação. O parecer de aprovação, obtido 

mediante a unanimidade dos membros da Banca Examinadora, ou o parecer de reprovação, 

será comunicado por escrito à Coordenação do Programa, transcrito pelo Presidente e 

assinado pelos demais membros da Banca Examinadora na Ata de Exame de Qualificação 

do PPGEQ/UFPR. 
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Parágrafo 3° - Todo candidato aprovado no Exame de Qualificação, passará, após 

homologação pelo colegiado do Programa, à condição de CANDIDATO AO 

DOUTORADO. 

 

Parágrafo 4° - Todo candidato reprovado no Exame de Qualificação terá cancelada a sua 

matrícula no PPGEQ/UFPR exceto se, excepcionalmente, a Banca Examinadora conceder-

lhe a oportunidade de prestar um segundo Exame de Qualificação, cujo prazo de realização 

não poderá exceder de 3 (três) meses da data de realização do primeiro Exame de 

Qualificação. 

 

Parágrafo 5° - A readmissão ao Programa do aluno cuja matrícula foi cancelada poderá ser 

avaliada mediante análise e homologação do colegiado do Programa. 

 

 

 

Seção V - Da Avaliação Periódica dos Alunos do Curso de Doutorado 

 

Art. 28° - Todos os alunos Inscritos e Candidatos ao Doutorado em Engenharia Química da 

UFPR deverão ser avaliados periodicamente através de Seminários de Tese. Nestes 

seminários será avaliado o candidato quanto: 

a) Domínio do tema de tese; 

b) Metodologia utilizada na consecução das atividades de tese; 

c) Resultados apresentados no período; 

d) Proposta de continuidade e cronograma da pesquisa. 

 

Parágrafo 1° - Os seminários de tese são obrigatórios para todos os discentes do Curso de 

Doutorado, valendo 1 crédito para o discente, mas que são avaliados por uma Banca de 

Acompanhamento. Os créditos obtidos nas Disciplinas de Seminários não serão 

computados para o total de créditos exigidos para o doutoramento. 

 

Parágrafo 2° - A Banca de Acompanhamento será composta por 2 (dois) docentes 

pesquisadores do PPGEQ/UFPR, excluindo-se desta lista a presença do(s) orientador(es) do 

discente, que aprova ou reprova o discente. 

 

Parágrafo 3° - O discente que for reprovado na apresentação de seminário poderá, 

excepcionalmente, reapresentar o mesmo, por proposta fundamentada pelos orientadores e 

aceitação pela maioria simples por parte da banca de docentes, que define a nova data para 

avaliação. 

 

Parágrafo 4° - O discente que for reprovado duas vezes na apresentação do seminário de 

tese, ou que deixar de comparecer na data e horário estipulados para a segunda 

oportunidade de apresentação, não terá mais chance de apresentá-lo e será desligado do 

Curso. 

 

Parágrafo 5° - A periodicidade dos seminários é semestral, a partir da aprovação no Exame 

de Qualificação. 
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Seção VI - Da obtenção do Grau de Doutor 

 

Art. 29° - Será concedido o grau de Doutor em Engenharia Química ao CANDIDATO AO 

DOUTORADO que satisfizer o disposto no Art. 49 da Resolução 32/17 do CEPE/, 

juntamente com a integralização de créditos previstos no Art. 17 desta Regulamentação e 

cuja tese houver sido aprovada por uma comissão julgadora qualificada, denominada banca 

examinadora. 

 

Parágrafo 1° - A Tese de Doutorado deverá apresentar características de originalidade, 

demonstrando a aptidão do candidato para desenvolver atividades de pesquisa, e configurar 

uma contribuição significativa para o conhecimento nas áreas de pesquisa escolhidas. 

 

Parágrafo 2° - As publicações do candidato ocorridas durante o desenvolvimento do 

trabalho de tese não invalidam as características de originalidade desta. 

 

Parágrafo 3° - A banca examinadora será composta por, no mínimo, 5 (cinco) membros 

doutores titulares, sendo o orientador membro nato da banca examinadora, no mínimo 1 

(um) membro interno ao Programa que não seja o orientador e 2 (dois) membros externos 

ao Programa, dos quais pelo menos 1 (um) também externo à UFPR, reconhecidos como 

autoridades na área de pesquisa. 

 

Parágrafo 4° - A composição da banca examinadora será aprovada e homologada pelo 

Colegiado do Programa, devendo obedecer aos prazos estabelecidos pelo PPGEQ, sendo o 

presidente da banca examinadora, obrigatoriamente um docente do programa, indicado pelo 

colegiado do Programa. 

 

Parágrafo 5° - Nos casos em que a orientação foi compartilhada, assegurar que a maioria 

dos membros da banca não tenha atuado como orientador do trabalho. 

 

Parágrafo 6° - A data da defesa de tese somente será homologada pelo Colegiado do 

PPGEQ após a comprovação do aceite de pelo menos 01 (um) artigo e a submissão de 01 

(um) segundo artigo em Periódico de Circulação Internacional em assunto diretamente 

relacionado ao seu tema de tese. 

 

Parágrafo 7° - O Periódico de Circulação Internacional, objeto do parágrafo anterior, deve 

pertencer a uma lista de periódicos recomendados, que é anualmente revisada e atualizada 

pelo Colegiado do Programa. 

 

Parágrafo8°- O candidato ao Doutorado deverá protocolar o texto de sua tese de doutorado 

na Secretaria do Programa, em uma via impressa e uma digital, disponibilizando o acesso 

público do texto, e uma carta do orientador atestando que a tese foi escrita de acordo com 

as normas exigidas pelo Programa, com uma antecedência não inferior a 21 (vinte e um) 

dias em relação à data estabelecida para a realização da defesa. 
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Parágrafo 9° - A defesa de tese é um ato público, cuja realização depende da prévia 

aprovação da banca examinadora e do depósito do original da tese na Secretaria do 

Programa, definindo previamente data, local e hora com ampla divulgação, assegurando aos 

presentes, pelo presidente da banca examinadora, o direito de solicitar, do candidato, 

esclarecimentos relativos ao tema da tese. 

 

Parágrafo 10°- O presidente da banca examinadora anotará em Ata própria o resultado do 

julgamento, que poderá se enquadrar nos seguintes casos: 

a) aprovação incondicional, obtida por unanimidade dos membros da banca examinadora; 

b) aprovação condicionada ao cumprimento de exigências, anotadas detalhadamente em 

Ata própria, que devem ser cumpridas em prazo estabelecido pela banca examinadora, 

nunca superior a 90 (noventa) dias, cuja verificação será atestada pelo membro da banca 

examinadora indicada na referida Ata; 

c) reprovação. 

 

Parágrafo 11°- O resultado do julgamento será submetido ao colegiado para homologação; 

 

Parágrafo 12°- Não haverá recurso contra a avaliação e parecer emitidos pela banca de 

avaliação da tese; 

 

Parágrafo 13° - No prazo máximo de 60 dias da data da defesa o discente deve protocolar 

na Secretaria do PPGEQ a versão definitiva do texto final da tese de Doutorado, e01 (uma) 

via digital, atestada pelo orientador. 

 

 

Art. 30
o
 - Para a solicitação da expedição do Diploma de Doutor o candidato deverá 

apresentar o comprovante de aceite de publicação de um segundo artigo Periódico de 

Circulação Internacional em assunto diretamente relacionado ao seu tema de tese, além de 

apresentar na Secretaria do PPGEQ os itens listados abaixo, conforme Art. 50 da Resolução 

32/17do CEPE. 

a) recibo de deposito legal da cópia eletrônica da tese na Biblioteca Central da UFPR; 

b) declaração da Biblioteca Central de não ter obras do acervo com atraso para devolução; 

c) cópia da declaração de suficiência em língua estrangeira (língua Inglesa); 

d) cópia da declaração de proficiência em língua portuguesa se estrangeiro de países de 

língua não portuguesa; 

e) cópia frente e verso e original do diploma de graduação; 

f) cópia frente e verso e original do diploma de mestre; 

g) cópia e original da certidão de nascimento e/ou casamento e/ou averbação de separação 

ou divórcio do titulado (a); 

h) cópia frente e verso e original da carteira de identidade civil ou cédula de identidade de 

estrangeiro, desde que dentro da validade e que seja possível identificar o órgão expedidor. 

 

 

Art. 31°- O aluno regularmente matriculado deve defender sua tese de doutorado no prazo 

máximo de 4 (quatro) anos a partir da data da matrícula no Doutorado na UFPR ou, no caso 
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do aluno admitido ao Doutorado sem Defesa da Dissertação de Mestrado, conforme Art. 15 

deste regimento, a partir da data do aceite ao convite. 

 

 

Art. 32° - Excepcionalmente, o candidato ao Doutorado do PPGEQ poderá solicitar ao 

Colegiado, com anuência do seu orientador, a extensão do prazo para a obtenção do 

doutorado, por um período máximo de 6 (seis) meses. Esta solicitação, acompanhada de 

exposição de motivos e cronograma, deverá ser analisada pelo Colegiado do Programa. 

 

 

Art. 33
o
 - A Tese de Doutorado deverá ser elaborada de acordo com as normas 

estabelecidas da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. 

 

 

Seção VII - Do Aproveitamento de Créditos e Equivalência de Estudos 

 

Art. 34°- O aproveitamento de créditos e a equivalência de estudos de disciplinas cursadas 

pelo discente somente são consideradas se: 

a) O discente efetuar solicitação junto ao Colegiado do PPGEQ nos períodos estabelecidos 

em calendário escolar, segundo procedimentos específicos do Programa; 

b) As disciplinas cursadas com aproveitamento pelo discente sejam relativas a cursos de 

Pós-Graduação stricto sensu recomendados pela CAPES. 

c) Os prazos de equivalência e aproveitamento seguem o estabelecido pelo Art. 18 da 

Resolução 32/17 CEPE/UFPR. 

 

 

Art. 35°- O aproveitamento de créditos e a equivalência de estudos de disciplinas do 

discente estarão sujeitas à análise pelo Colegiado do Programa, considerando-se: 

a) A carga horária da disciplina e seu número de créditos; 

b) A terminologia da disciplina e a indicação de sua área temática; 

c) O conteúdo e bibliografia da disciplina; 

d) O limite máximo de 24 créditos de disciplinas validadas em seus créditos e/ou 

conteúdos, em todo curso. 

 

Parágrafo único - Cabe ao Colegiado do Programa emitir parecer sobre o aproveitamento 

de créditos e equivalência de estudos de disciplinas. 

 

 

Seção VIII– Da Prática de Docência 

 

Art. 36º - A prática de docência constituirá disciplina nos currículos do curso Doutorado do 

PPGEQ, em conformidade com o Art. 19 da Resolução do CEPE da UFPR. 

 

Parágrafo 1º - A disciplina de Prática de Docência terá caráter obrigatório para todos os 

alunos matriculados no programa. 
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Parágrafo 2º - Os alunos bolsistas que fizerem progressão direta do Mestrado para o 

Doutorado deverão cursar pelo menos 02 (duas) vezes a disciplina de Prática de Docência 

durante o período total de matrícula no programa. 

 

Parágrafo 3º - É responsabilidade do aluno a solicitação de matrícula na disciplina de 

Prática de Docência. 

 

Parágrafo 4º - A solicitação de matrícula deverá ser acompanhada de um plano resumido 

de trabalho para o aluno de pós-graduação, elaborado pelo professor responsável pela 

disciplina de graduação,em conjunto com o orientador e o pós-graduando. 

 

Parágrafo 6º - Caberá ao professor responsável pela disciplina de graduação, que pode ou 

não ser o orientador do aluno, acompanhar, orientar e avaliar o estagiário, emitindo um 

parecer sobre o seu desempenho e recomendando (ou não) à coordenação do programa de 

pós-graduação a sua aprovação ao término das atividades da disciplina de Prática de 

Docência. 

 

 

Capítulo IV - Da Concessão de Bolsas 

 

Art. 37° - Para concessão de bolsa de estudo aos alunos de doutorado do PPGEQ será 

exigido o cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e do colegiado do 

programa. 

 

 

Art. 38° - Para os pedidos de renovação de bolsa, além dos documentos exigidos pelas 

agências financiadoras, o candidato deverá apresentar: 

a) relatório sucinto de suas atividades no ano anterior; 

b) histórico escolar das disciplinas cursadas; 

c) projeto de pesquisa atualizado; 

d) parecer do professor orientador ou do comitê de orientação sobre o trabalho de pesquisa 

do bolsista. 

 

 

Art. 39° - A reprovação em qualquer disciplina, por conceito ou frequência insuficiente, 

determinará o cancelamento da bolsa. 

 

 

Art. 40° - O trancamento de matrícula determinará o cancelamento da bolsa. 

 

 

Art. 41
o
 - A decisão sobre a aprovação da distribuição de bolsas aos candidatos ao 

doutorado caberá ao Colegiado do PPGEQ, após análise de parecer elaborado pela 

Comissão de Distribuição de Bolsas. 
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Parágrafo Único – O Colegiado do PPGEQ indicará três membros do corpo docente do 

Programa para a composição da Comissão de Distribuição de Bolsas. Esta indicação terá 

prazo de 2 (dois) anos e será feita em reunião ordinária do Colegiado. 

 

 

Art. 42
o
 - Para os alunos admitidos no curso de Doutorado em Engenharia Química da 

UFPR, e para os alunos aprovados em Exame de Progressão do mestrado para o doutorado 

dentro do prazo estabelecido no Art. 15 deste Regulamento, a concessão de bolsas 

institucionais seguirá os seguintes critérios: 

a) Os alunos candidatos à bolsa terão os seus currículos analisados e pontuados após a sua 

admissão no Programa por uma Comissão de Distribuição de Bolsas. As atividades listadas 

no Curriculum vitae serão pontuadas de acordo com os “Critérios para Análise e Pontuação 

de Currículos – Distribuição de Bolsas” definidas pelo Colegiado e disponibilizada na 

página web do Programa. 

b) Atividades não comprovadas não serão pontuadas; 

c) A partir da análise mencionada no item “a”, será elaborada uma listagem das pontuações 

atribuídas aos currículos de todos os candidatos à bolsa; 

d) A listagem independerá da data de ingresso do aluno no Programa, ou seja: todo novo 

candidato à bolsa passará pelo mesmo processo de avaliação e terá o seu nome incluído na 

lista; 

e) A listagem final, incluindo todos os candidatos à bolsa, será organizada de forma 

decrescente, sendo que os primeiros dessa lista serão também os primeiros a serem 

contemplados com bolsa; 

f) Todo aluno regularmente matriculado poderá requerer, uma única vez, uma nova 

avaliação de seu currículo. Esta segunda avaliação abrangerá toda a produção científica do 

aluno dentro do período máximo de um ano após o seu ingresso no Programa. Esta nova 

pontuação substituirá a obtida no momento da admissão no PPGEQ e será utilizada para 

definir a colocação do aluno na listagem do item “c” descrito acima. 

g) A confirmação da concessão de bolsa a um aluno classificado na seleção só será feita 

após a efetivação da matrícula desse estudante no Programa, observadas as disposições 

destas Normas. Caso esta efetivação de matrícula não seja viabilizada dentro dos prazos 

estabelecidos pelos órgãos financiadores, a bolsa será transferida para o próximo aluno 

classificado na lista de escores finais do item “c” deste artigo. 

h) Não serão concedidas cotas de bolsas institucionais a qualquer aluno que exerça 

atividade profissional remunerada, ou que venha a exercer atividade profissional 

remunerada, com ou sem vínculo empregatício, sob pena de cancelamento da bolsa e 

devolução das mensalidades recebidas. 

i) A atribuição de bolsas não institucionais dependerá somente da admissão e da matrícula 

do aluno no Programa, já que estas bolsas resultam dos esforços dos orientadores junto a 

fontes alternativas de financiamento; 

j) A Comissão de Distribuição de Bolsas poderá sugerir alterações e/ou melhorias nos 

Critérios para Análise e Pontuação de Currículos – Distribuição de Bolsas, as quais deverão 

ser avaliadas e aprovadas pelo Colegiado do PPGEQ. 
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Capítulo V - Das Disposições Finais 

 

Art. 43° - O aluno poderá solicitar cancelamento ou trancamento de matrícula, conforme 

normas estabelecidas no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação, Resolução 

32/17 do CEPE/UFPR. 

 

 

Art. 44° - Os docentes e discentes vinculados ao Curso de Doutorado em Engenharia 

Química submetem-se ao regime disciplinar da Universidade Federal do Paraná, na forma 

disposta no Regimento Geral e Estatuto da Instituição. 

 

 

Art. 45° - O calendário acadêmico do curso integra-se ao calendário geral da UFPR, para 

todos os efeitos. 

 

 

Art. 46°- O presente Regulamento poderá ser alterado mediante aprovação por dois terços 

dos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, 

aprovação da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR e aprovação do Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE da Universidade, observadas as demais 

formalidades. 

 

Art. 47° - Os casos omissos no presente Regulamento serão solucionados pelo Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPR, ouvidos o Presidente do 

Colegiado do Programa e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR. 

 

 

Art. 48° - Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE da UFPR, observadas as demais formalidades. 

 

 

 

Curitiba, 21de setembro de 2018. 


