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REGIMENTO GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

CAPÍTULO I  
 

DA CONSTITUÍÇÃO E OBJETIVOS 
 
Art. 1° O Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) tem como objetivo principal formar docentes, pesquisadores e profissionais para atuar na 
área de Engenharia de Produção.  
 

§ 1° O PPGEP através do ambiente, recursos adequados e atividades a serem desenvolvidas nas 
subáreas de conhecimento e de concentração que vier a eleger, proporcionarão ao aluno 
aprofundamento do saber na área, de modo a desenvolver capacidade de pesquisa e alcançar 
padrão de competência científico-profissional.  

 
Art. 2° O PPGEP oferecerá formação no nível de Mestrado Acadêmico, nos termos deste regimento, e dos 
demais dispositivos legais que regulamenta esta atividade, principalmente, no âmbito da UFPR, a Resolução 
32/17 - CEPE. O PPGEP apresenta os seguintes aspectos:  
 

a)  Estrutura curricular flexível em termos de disciplinas e de atividades oferecidas com recursos 
didáticos convencionais; 

b)  Sistema de créditos; 

c)  Matrícula mediante seleção ou transferência; 

d)  Constituição de grupos de pesquisas, assessoria ou atividade acadêmica, sob orientação 
docente; 

e)  Avaliação de projeto de dissertação (qualificação); 

f)  Avaliação do aproveitamento escolar e exigência de trabalho de conclusão (dissertação);  

g)  Qualificação do corpo docente de acordo com as normas fixadas pela UFPR e recomendadas 
pela CAPES; 

h)  Exigência de professor orientador de curso e de dissertação; 

i)  Direção colegiada; 

j)  Trimestralidade das disciplinas. 
 

CAPÍTULO II  
 

DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 
 
Art. 3° A condução didática e administrativa do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP) compreende seu Colegiado e sua Coordenação; 
 

I – DO COLEGIADO DO PROGRAMA 
 
Art. 4° O Colegiado do PPGEP é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa, sendo 
composto pelos seguintes membros permanentes:  

I. Coordenador, que é seu presidente;  
II. Vice-Coordenador;  
III. Professores representantes das áreas de concentração, se mais do que uma na proporção de 
1(hum) titular e 1(hum) suplente por área, representantes das linhas de pesquisa: 2 (dois) titulares 
e 2 (dois) suplentes por linha indicados por seus pares;  
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IV. Representante(s) discente(s), em número equivalente a 1/5 do total de membros docentes do 
colegiado desprezada a fração, eleitos pelos discentes regularmente matriculados.  

 
§ 1° Os representantes discentes terão titulares e suplentes (por membro do colegiado) escolhidos 
nas mesmas condições. 
 
§ 2° O mandato dos membros do Colegiado do PPGEP será de dois anos, permitida a recondução 
exceto o da representação discente, que será de um ano também permitida a recondução. 
 
§ 3° Perderá o mandato o representante que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas 
ou 5 (cinco) alternadas, sem justificativas. 
 
§ 4° Nas situações de empate em votações caberá ao presidente o voto de qualidade. 

 
Art. 5° Compete ao Colegiado 

I- definir os critérios de gerenciamento da coordenação didática, administrativa e financeira; 
II-  elaborar normas internas e a elas dar publicidade a todos os docentes e discentes, bem como 

a comunidade acadêmica em que desenvolva suas ações; 
III- estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e recredenciamento dos 

integrantes do corpo docente e sugerir e aprovar a relação de orientadores e coorientadores, 
observando os respectivos dispositivos legais e critérios de credenciamento; 

IV- apreciar e deliberar sobre as candidaturas a professor sênior, professor visitante e estágio de 
pós-doutorado, em conformidade com as normas vigentes da UFPR; 

V- estabelecer critérios para admissão de novos discentes e concessão de bolsas, por meio de 
comissões de bolsas, bem como indicar as comissões para estas finalidades, e homologar seus 
atos; 

VI- homologar projetos de pesquisa do corpo docente, discente e demais participantes vinculados 
ao programa; 

VII- analisar o desempenho acadêmico dos discentes e, se necessário, determinar seu 
desligamento do curso, bem como decidir sobre o aproveitamento de estudos, a equivalência 
de créditos e a dispensa de disciplinas; 

VIII- decidir sobre substituição de orientador, coorientador ou comitê de orientação;  
IX- aprovar as bancas examinadoras, bem como homologar seus atos; 
X- Definir os critérios de gerenciamento e coordenação da Revista Latino Americana de Inovação 

e Engenharia de Produção; 
XI- apreciar, propor e aprovar convênios e termos de cooperação com entidades públicas ou 

privadas de interesse do PPG; e 
XII- definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do PPG 

 
Art. 6° O Colegiado poderá designar docente ou instituir comissão especial, de caráter permanente ou 
provisório, para emitir parecer e/ou decidir sobre matérias relacionadas com as atribuições, exceto 
mudanças no Regimento e eleição do Coordenador e Vice-Coordenador do Programa, incluindo: 
 

I. Aprovar os planos de trabalho e planos de curso dos docentes; 
II. Aprovar os temas e projetos de dissertação dos mestrados, a aplicação de seus orientadores e 
dos componentes das comissões examinadoras das dissertações, bem como as comissões 
examinadoras do Exame de Qualificação. 
III. Aprovar: 

a. Programas especiais de atividades técnicas e científicas; 
b. Projetos de estudos e pesquisas; 
c. Sistemas especiais de avaliação do rendimento discente; 



Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 

Setor de Tecnologia 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção 

 

Página 3 de 22 

 

IV. Fornecer parecer quanto a assunto não previsto neste regulamento ou que a ele seja 
conflitante. 
 

II – DO COORDENADOR E VICE-COORDENADOR 
 

Art. 7° O coordenador e o Vice-Coordenador serão escolhidos pelos docentes permanentes, discentes e 
técnicos administrativos do PPGEP em eleição convocada pelo coordenador, após anuência do Colegiado. 
 

§ 1° O coordenador e o Vice-Coordenador deverão ser docentes permanentes e trabalhar em 
regime de dedicação exclusiva ou tempo integral na UFPR; 
 
§ 2° O coordenador e o Vice-Coordenador terão mandato de 2 anos, sendo permitida uma 
recondução. 
 
§ 3° O Vice-Coordenador colaborará nas atividades de direção e de administração do PPGEP e 
substituirá o coordenador nas suas faltas e impedimentos, sendo observadas as resoluções vigentes 
da UFPR no caso de vacância. 

 
Art. 8° Compete ao coordenador 
 

I- representar o PPGEP em todas as instâncias e exercer a direção administrativa, financeira e 
didático-pedagógica, bem como garantir o preenchimento das informações e dados nas 
plataformas de gestão da UFPR e agências de fomento;  
 
II- convocar e presidir as reuniões e dar cumprimento às decisões do Colegiado e dos órgãos 
superiores da UFPR; e 
 
III- convocar a eleição e/ou registrar a indicação dos membros do Colegiado, do coordenador e do 
vice-coordenador do PPGEP pelo menos 30 dias antes do término dos mandatos, encaminhando no 
que couber os resultados aos Conselhos Setoriais, aos Departamentos ou Unidades Administrativas 
equivalentes e à PRPPG no prazo máximo de 30 dias após a realização das eleições. 

 
III - ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

 
Art. 9° Os serviços de apoio administrativo serão prestados pela Secretaria do PPGEP, órgão subordinado 
diretamente ao Coordenador do curso. 
 

CAPÍTULO III  
 

DO REGIMENTO DIDÁTICO-CIENTIFICO 
 

I – DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DAS LINHAS DE PESQUISA 
 
Art. 10° O Programa oferece uma área de concentração “Engenharia de Produção” e duas linhas de 
pesquisa:  

- Inovação em Projetos, Produtos e Processos; 

- Métodos de Pesquisa Operacional. 

 
II - DO SISTEMA DE CRÉDITOS E PRAZOS 

 
Art. 11° A integralização dos estudos, que dependerá da apuração da frequência e da avaliação do 
aproveitamento escolar na forma prevista neste Regimento, será expressa em unidades de créditos.  
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Art. 12° Cada disciplina tem uma carga horária expressa em créditos e cuja unidade de crédito corresponde 
a 15 (quinze) horas-aula independente da natureza da disciplina. 
 
Art. 13° O currículo mínimo do curso no PPGEP é representado pelo número mínimo de 30 (trinta) créditos 
requeridos para alunos regulares não bolsistas e de 33 (trinta e três) créditos requeridos para alunos 
regulares bolsistas, assim definidos: 
 

 12 (doze) créditos em disciplinas obrigatórias, a seguir; 
  3 (três) créditos em disciplina obrigatória Probabilidade e Estatística Aplicada 
  3 (três) créditos em disciplina obrigatória Projeto e Gestão de Sistemas de Produção 
  3 (três) créditos em disciplina obrigatória de Método de Pesquisa; 
  3 (três) créditos em disciplina obrigatória Seminários em Engenharia de Produção; 
 3 (três) créditos em disciplinas de linha própria; 
 3 (três) créditos em disciplinas da outra linha; 
 6 (seis) créditos em disciplinas gerais;  
 6 (seis) créditos da defesa da dissertação e entrega final do documento; 
 3 (três) créditos em disciplina prática de docência em ensino superior. 

 
§ 1° Os alunos devem cursar ao menos 3 (três) créditos em disciplinas da outra linha na linha 

oposta àquela que o aluno está regularmente vinculado. 
 
§ 2° As disciplinas obrigatórias somente poderão ser cursadas no Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Produção, não sendo passíveis de equivalência, aproveitamento ou qualquer outra 
modalidade de validação ou substituição. 

 
Art. 14° - O prazo mínimo para conclusão do Mestrado é de 12 (doze) meses e o prazo máximo para 
conclusão é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da matrícula inicial como aluno regular até a 
data da efetiva defesa de dissertação. 
 

§ 1° Este prazo máximo poderá ser prorrogado em até 6 (seis) meses pelo Colegiado à vista de 
justificativa apresentada pelo aluno e aprovada pelo orientador. 

 
§ 2° O descumprimento deste prazo implicará no desligamento do discente, por ato do Colegiado.  

 
Da prática de docência 

 
Art. 15° A prática de docência é parte integrante da formação do pós-graduando objetivando a preparação 
para a docência. Constitui disciplina do currículo, tendo caráter obrigatório para os alunos bolsistas, segundo 
exigências dos órgãos de fomento, não cria vínculo empregatício e tampouco será remunerada. 

 
§ 1° A disciplina de prática de docência em ensino superior é optativa para os demais alunos não 

bolsistas e deverá ser solicitada com anuência do orientador. 
 
§ 2° A matrícula deverá ser registrada na secretaria do PPGEP antes do início de seu cumprimento e 

dentro do período de formação do aluno tanto para aluno bolsista ou não bolsista; 
 
§ 3° Para a efetivação da matrícula o aluno deverá apresentar plano de trabalho aprovado pelo 

orientador e professor da disciplina em prática a ser realizada pelo pós-graduando.  
 
§ 4° Para serem validadas as atividades da prática de docência deverão ser compatíveis com a área 

de pesquisa no Programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. 
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§ 5° Caberá ao professor responsável pela disciplina de graduação acompanhar, orientar e avaliar o 

pós-graduando ao término das atividades da disciplina de Prática de Docência, emitindo um parecer sobre o 
desempenho e frequência do pós-graduando e recomendando (ou não) ao Colegiado do Programa de 
pós-graduação a sua aprovação. 

 
I-O parecer com a anuência do orientador deverá ser protocolado na secretaria da coordenação no 

prazo máximo de 30(trinta) dias após a conclusão letiva da disciplina em prática. Sob pena de não o fazendo, 
o registro/matrícula da disciplina ser cancelada pela coordenação; 

 
§ 6° É vedado aos alunos matriculados na disciplina de Prática de Docência: 
 
I-assumir a totalidade das atividades de ensino; 
II-conferir notas aos alunos das disciplinas às quais estiverem vinculados; e 
III-atuar sem a presença de docente. 

 
§ 7° O discente que apresente experiência comprovada em prática docente no ensino superior 

poderá ser dispensado da prática de docência, a critério do colegiado, com anuência do orientador desde 
que, no mínimo: 

 
I-Apresentem relatório e documentação de comprovação do desempenho da prática; 
II-As práticas deverão ser compatíveis com a área de Engenharia de Produção; 
III-Terem sido realizadas em carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas ou superior em uma só 
disciplina; 
IV-Serem protocoladas com no mínimo 90(noventa) dias antes da data prevista para a defesa. 
 

Da disciplina Seminários 
 
Art. 19° A disciplina seminários tem como objetivo o desenvolvimento de atividades formativas que visem o 
aperfeiçoamento do aluno no período do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP da 
UFPR, bem como a divulgação à comunidade dos avanços e trabalhos científicos proporcionados pelos seus 
docentes e discentes. 
 
Art. 20° A disciplina será ministrada por um professor permanente do PPGEP de acordo com o rol de 
atividades formativas constantes do ANEXO II, destacando-se o item 1.” Apresentação de trabalhos no 
Seminário - SEPEP - Relativos ao trabalho de pesquisa da Dissertação - pontuação obrigatória para 
disciplina” que é de pontuação obrigatória para os alunos que cursam o 2º ano, sem o que a disciplina não 
terá sido considerada aprovada, independente de outra pontuação apresentada pelo aluno. 
 
Art. 21° O professor da disciplina seminários tem integrado em suas atividades a organização do SEPEP 
(Seminário de Pesquisa em Engenharia de Produção) ou evento similar do PPGEP do ano em curso para 
apresentação pelos alunos. 
 
Art. 22° Para a integralização da disciplina o mestrando deverá entregar até a décima semana do último 
trimestre letivo um processo à secretaria do PPGEP que contenha os documentos comprobatórios da 
participação em atividades formativas bem como o Quadro (Anexo II) preenchido e com a indicação das 
páginas dos documentos. Estará aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 65 pontos e 
tenha atendido a integralidade do Artigo 20°. 
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III - PROGRAMAÇÃO PERIÓDICA DO CURSO 
 
Art. 23° A programação periódica do curso especificará as disciplinas e suas exigências, bem como as demais 
atividades acadêmicas, com o respectivo número de créditos, cargas horárias e ementas.  
 
Art. 24° O calendário escolar do PPGEP, aprovado e divulgado pelo colegiado, estabelecerá as datas do 
período letivo e dos demais eventos acadêmicos.  
 
Art. 25° O Anexo I contempla as disciplinas do rol de disciplinas regularmente registradas com possibilidade 
de oferta no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 
 

§ 1° Poderá ser proposta nova oferta disciplina pelos professores do programa, desde que: 
 
I-Sejam apresentados antecipadamente a ementa, o plano de ensino e justificativas para sua oferta. 
II-A oferta somente poderá ser realizada após aprovação em reunião colegiada e de acordo com o 
calendário acadêmico do PPGEP; 

 
CAPÍTULO IV  

 
DO CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DOCENTE 

 
Art. 26° O corpo docente será constituído por Professores Permanentes, Colaboradores e Visitantes, 
credenciados pelo Colegiado do PPGEP. 
 
Art. 27° Definições 

a) Credenciamento é o processo de entrada de um novo professor no quadro de docentes do 
PPGEP; 

b) Recredenciamento é o processo de avaliação periódica de professores que já atuam no 
PPGEP, podendo resultar em manutenção ou alteração das categorias do artigo 28°. 

c) Descredenciamento é o processo de retirada ou saída de professor do corpo docente do 
PPGEP. Este processo perdura enquanto o professor tiver aluno sob sua orientação. 

d) Docente credenciado é o professor aprovado em processo de credenciamento ou 
recredenciamento; 

 
Art. 28° Cada docente credenciado no PPGEP deve ser classificado em uma das seguintes categorias: 
 

a)Professor permanente: Constitui o núcleo principal de docentes do programa. 

 
§ 1° Integram a categoria de docentes permanentes aqueles assim enquadrados, declarados e 

relatados anualmente pelo programa, e que atendam a todos os seguintes pré-requisitos: 

 

I)-Desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação e graduação; 

II)-Participem de projetos de pesquisa do programa; 

III)-Orientem alunos de mestrado do programa, sendo devidamente credenciados como 

orientador pelo PPGEP e pela instância para esse fim considerada competente pela 

instituição; 

IV)-Tenham vínculo funcional-administrativo com a UFPR ou, em caráter excepcional 

considerado as especificidades da área, instituições e regiões, se enquadrem em uma das 

seguintes condições especiais: 
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1) Quando recebem bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências 

federais ou estaduais de fomento; 

2) Quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham 

firmado com a UFPR termo de compromisso de participação como docente do 

programa; 

3) Quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do 

programa; 

4) Quando, a critério do programa, o docente permanente não atender ao 

estabelecido pelo inciso I destes requisitos devido à não programação de 

disciplina sob sua responsabilidade ou ao seu afastamento para a realização 

de estágio pós-doutoral, estágio sênior, desde que atendidos os demais 

requisitos fixados por este artigo para tal enquadramento. 
 

§ 2º Professor permanente deve atender aos critérios da Tabela do Art. 31°; 

 

b)Professor visitante: Integram a categoria de docentes visitantes os docentes ou pesquisadores com 

vínculo funcional-administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam liberados, 

mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborarem, por um 

período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou 

atividades de ensino no programa, permitindo-se que atuem como coorientadores e em atividades 

de extensão. 

 

§ 1° Os docentes visitantes devem atender aos critérios da Tabela do Art. 31° para docente 

Permanente, desconsiderando-se os critérios 2, 4, 5, 7, 9, 10 e 11; 

 

§ 2° Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao estabelecido no caput deste artigo 

e tenham sua atuação no programa viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado 

com a instituição ou por bolsa concedida, para esse fim, pela UFPR ou por agência de fomento. 

 

c)Professor colaborador: Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do 

corpo docente do programa que não atendem a todos os requisitos para serem enquadrados como 

docentes permanentes ou como visitantes, mas participem de forma sistemática do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e da coorientação de 

estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a UFPR. 

 

§ 1° O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca de exame ou 

coautor de trabalhos, não caracteriza um profissional como integrante do corpo docente do 

programa, não podendo, pois, o mesmo ser enquadrado como docente colaborador. 

 

§ 2° Professor colaborador deve atender aos critérios da Tabela do Art. 31°; 

 

Art. 29° O processo de credenciamento deve atender ao seguinte: 
 

a)Época de solicitação: Por edital a qualquer momento, nos seguintes casos: por interesse da linha e 

área de pesquisa de ingresso do professor por meio de solicitação formal e justificada e, por 

interesse da coordenação por meio de solicitação formal e justificada; 
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b)Fontes de dados: currículo Lattes do interessado, formulário de credenciamento de docente no 

PPGEP e entrevista; 

c)Execução: Colegiado de curso; 

d)Divulgação: o resultado do credenciamento, aprovado pelo Colegiado, deve ser divulgado por meio 

de Portaria do PPGEP, informando para cada docente credenciado a sua categoria, e linha de 

pesquisa e área de concentração do PPGEP nas quais atuará predominantemente no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias a partir da solicitação. 
 

§ 1° O parecer do relator ao colegiado sobre o credenciamento de um novo docente deve 

considerar o seu impacto nas notas do PPGEP, na avaliação da CAPES, em vigor seguindo os 

indicadores do documento de área. 

 

§ 2° O número de professores colaboradores deverá ser de no máximo 25% do total de professores 

do PPGEP. 

 

§ 3° O professor credenciado, deverá ingressar na qualidade de professor colaborador por um 

prazo mínimo de 1(um) ano, exceto em casos excepcionais devidamente justificados, que sejam de 

interesse exclusivo do programa e aprovado pelo colegiado do programa. 

 

Art. 30° O processo de recredenciamento deve atender ao seguinte: 
 

a)Frequência: anual. 

b)Fontes de dados: registros no PPGEP no período avaliativo e dados enviados a CAPES, currículo 

Lattes de cada professor e entrevista de cada professor, se necessário. 

c)Época de realização: dezembro de cada ano com reflexos imediatos no mesmo mês. 

d)Execução: Comissão de Avaliação Docente (CAD). 

f)Divulgação: o resultado do recredenciamento, aprovado pelo Colegiado, deve ser divulgado por meio 

de Portaria do PPGEP, informando para cada docente recredenciado a sua categoria, e linha de 

pesquisa e área de concentração do PPGEP nas quais atua predominantemente. 

 

§ 1° Docentes que são pesquisadores do CNPq (bolsas PQ ou DT) ou equivalentes à época da 

avaliação, não precisam ser submetidos ao recredenciamento. Eles são automaticamente 

recredenciados. 

 

§ 2° Em função do resultado do recredenciamento anual, o Coordenador do PPGEP ou a Comissão 

de Avaliação Docente (CAD) poderá propor ao Colegiado, se necessário, medidas para reestruturar 

as linhas de pesquisa e áreas de concentração do PPGEP. 

 

§ 3° Ao se promover professores colaboradores a permanentes, deverá ser considerado o disposto 

no parágrafo 1º do Art. 4º. 

 

Art. 31° Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de Professores no PPGEP obedecera aos 
critérios contidos no ANEXO III deste Regimento. 
 
Art. 32° Em relação aos professores credenciados no PPGEP que deixarem de atender aos critérios mínimos 
da Tabela do Art. 31°, a CAD recomendará ao Colegiado as medidas a serem adotadas, cabendo: 
comunicado; descredenciamento imediato; professor Permanente passa a ser Colaborador; não lecionar; 
não receber novos alunos; transferir orientandos para outros professores. 
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Art. 33° Em relação à mudança de categoria: o Professor Colaborador deve evoluir para Permanente no 
Mestrado permanecendo no mínimo durante um ano e no máximo durante três anos após o seu 
credenciamento como Colaborador senão será desligado do PPGEP; 
 
Art. 34° Todos os casos de desligamento docente deverão ser obrigatoriamente aprovados pelo Colegiado 
do Programa; 
 
Art. 35° A composição da Comissão de Avaliação Docente (CAD) e seu mandato deverão ser definidos e 
aprovados pelo Colegiado do PPGEP. 
 
Art. 36° Uma proposta de revisão dos critérios desta Seção deverá ser feita pela CAD quando a CAPES alterar 
seus critérios para a área Engenharias III. 
 

CAPÍTULO IV  
 

O REGIME ESCOLAR 
 

I – ADMISSÃO E PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Art. 37° O PPGEP admitirá a inscrição ao Curso de portadores de diploma de curso de nível superior, 
fornecido por curso reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação, devidamente registrado.  
 

§ 1° No ato de inscrição para o processo de seleção, o candidato deverá apresentar ao programa os 
seguintes documentos:  
 
a. Requerimento de inscrição;  

b. Cópia do diploma de curso de graduação em Engenharia, ou em cursos que forneçam uma base 
substancial em Métodos Quantitativos, a critério da Comissão de Seleção, ou declaração de estar 
cursando o último período do curso de graduação; nesse caso, até a data da efetivação da 
matrícula o aluno aprovado deverá comprovar a conclusão do curso;  

c. Histórico escolar do curso de graduação;  

d. Curriculum vitae modelo da base Lattes do CNPq, com os documentos que comprovem o 
currículo e organizada de acordo com a sequência de itens do currículo;  

e. Documentos pessoais: cópia da carteira de identidade, CPF, e quando estrangeiro fotocópia da 
folha de identificação do passaporte e do visto de permanência no país; 

f. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição em conformidade com o definido no edital de 
seleção; 

g.Outros exigidos no ato da inscrição por exigência do edital.  

 
§ 2° – Para admissão no programa o candidato deverá ser aprovado em processo seletivo instituído 
pelo colegiado do PPGEP e publicado em edital específico.  
 

Art. 38° A seleção para admissão ao curso será feita por comissão designada especificamente para este fim 
pelo Colegiado do curso.  
 
Art. 39° A relação dos candidatos selecionados, observado o número máximo de vagas, será encaminhada 
pela comissão de seleção ao Colegiado do curso, para homologação.  
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Art. 40° Ao aluno desligado por iniciativa do programa e/ou por ter mais do que um 1 (um) conceito D em 
seu histórico escolar, tendo sua matrícula cancelada será exigido um interstício mínimo de 4 (quatro) anos 
para nova admissão através de processo seletivo. 
 

§ 1° o aluno não enquadrado no artigo 40° poderá reingressar por processo seletivo mais uma vez 
consecutivamente, sendo que após será exigido um interstício mínimo de 4 (quatro) anos para nova 
admissão através de processo seletivo. 

 
Art. 41° Poderão se candidatar ao mestrado em Engenharia de Produção da UFPR os alunos que estiverem 
cursando o último período ou tiverem concluído o curso no primeiro semestre do ano do processo seletivo 
do curso de Engenharia de Produção da UFPR que preencherem aos seguintes requisitos: 
 

I- Ter atingido até o período anterior à inscrição o IRA ≥ 80 (Índice de rendimento acadêmico  
maior ou igual a oitenta);  
II- Ter cursado pelo menos 80% da carga horária até o período anterior ao da inscrição do curso no 
Departamento de Engenharia de Produção da UFPR;  
III- Ter participado por pelo menos 1(hum) ano em projeto de pesquisa ou extensão na área de 
Engenharia de Produção de Professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFPR; 
IV- Ter publicado artigo na área em anais de congressos, eventos de iniciação científica ou 
extensão, ou em periódicos classificados; 
V- A existência do currículo Lattes e do registro atualizado do candidato em grupo de pesquisa 
cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq; 
VI- Carta de recomendação, conforme modelo, do professor orientador do projeto de 
pesquisa/extensão;  
VII- Carta de intenção de orientação, de docente vinculado ao programa que tenha ofertado no 
mínimo duas vagas ao processo seletivo, não podendo ofertar para atender a esta resolução mais 
do que uma;  
 

Art. 42° As vagas totais destinadas a atender à esta resolução serão definidas pelo colegiado quando da 
instalação do processo seletivo regular. 
 
Art. 43° O processo seletivo proposto para atender ao Art. 41° desta resolução integrará o processo seletivo 
regular do mestrado e deverá ser conduzido por comissão determinada para tal. 
 

§ Único: Os prazos para inscrição, seleção e divulgação dos resultados, seguem os prazos do 
processo seletivo regular;  

 
Art. 44° O Não atendimento a quaisquer das exigências dos itens I à VII do Art. 41° implica no indeferimento 
sumário da solicitação do candidato independentemente de outras exigências do edital do processo 
seletivo. 
 

II - A MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 
 
Art. 45° Para ser matriculado, o candidato deverá ter sido selecionado pelo PPGEP ou ter obtido 
transferência de outro curso stricto sensu credenciado, com nível de recomendação igual ou superior ao do 
PPGEP. 
 

§ 1° O ingresso por transferência só poderá ser efetivado mediante a aprovação do Colegiado do 
PPGEP.  
 

Art. 46° Nos pedidos de equivalência ou convalidação de disciplinas, a critério do Colegiado, poderão ser 
aceitos créditos obtidos em outros programas de pós-graduação stricto sensu integrantes do sistema 
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nacional de pós-graduação, desta ou de outra instituição, desde que compatíveis com o plano de estudo do 
aluno, e com parecer do professor orientador.  
 

§ 1° Ao requerer o aproveitamento de créditos obtidos em curso de pós-graduação stricto sensu o 
interessado deverá apresentar os programas das disciplinas cursadas e os conceitos obtidos;  
 
§ 2° No caso de haver aproveitamento de créditos de cursos de mestrado e/ou doutorado, de um 
mesmo candidato, o total de créditos aproveitados não poderá ser superior a 06 (seis).  
 
§ 3° O aproveitamento dos créditos obtidos na forma dos parágrafos precedentes não isenta o 
candidato da matrícula, participação e prestação de avaliação nas disciplinas obrigatórias previstas 
no Currículo do curso e não integralizadas.  
 
§ 4° Aplicam-se ainda as demais exigências da Resolução 32/17 – CEPE, Seção VI.  
 

Art. 47° Poderá ser permitida matrícula em disciplinas isoladas a interessados que tenham concluído ou 
estejam nos dois últimos períodos do curso de graduação e, poderá ser permitida a matrícula de alunos não 
regulares em disciplinas isoladas, para complementação ou atualização de conhecimentos. 
 

§ 1° Não poderão ser abertas vagas em disciplinas que sejam obrigatórias ou tenham caráter de 
prática de docência, bem como de seminários preparatórios para redação de dissertação ou tese. 

 
Art. 48° A Coordenação do PPGEP estabelecerá de acordo com as disponibilidades, ouvidos os docentes das 
disciplinas ofertadas, o número de vagas às disciplinas para atender os candidatos em matrícula isolada. Os 
alunos em matrícula isolada ficarão submetidos ao mesmo processo de avaliação dos alunos regulares. 
 
Art. 49° O interessado em cursar disciplina isolada da pós-graduação deverá dirigir requerimento de 
matrícula à coordenação do Programa, conforme prazos e condições divulgados em edital próprio. 
 
Art. 50° O aluno que abandonar o Curso, ou dele desistir por vontade expressa, a ele retornará somente 
após submeter-se e classificar-se em novo processo de seleção.  
 
Art. 51° Esgotado o prazo máximo de permanência no Curso e ocorrendo nova matrícula, após nova seleção, 
será permitido ao aluno aproveitar créditos obtidos anteriormente limitados a 50% (cinquenta por cento) 
dos créditos exigidos no curso.  
 

III - FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO ESCOLAR  
 
Art. 52° Para aproveitamento e frequência mínima, aplicam-se as exigências da Resolução 32/17 – CEPE, Art. 
33°, Art. 34°, Art. 35° e Art. 36°. 
 

§ 1° O aluno deverá alcançar o conceito mínimo “B” (isto é, para cada conceito “C” alcançado é 
necessário um conceito “A”), no conjunto de todas as disciplinas cursadas com aprovação e que 
integram a totalidade dos créditos exigidos. 
 
§ 2° Visando alcançar tal conceito, o aluno poderá repetir, no máximo uma vez, qualquer disciplina 
valendo o último conceito cursado. 
 
§ 3° O aluno que não alcançar tal conceito será desligado do programa por desempenho 
insuficiente; 

 
IV – DA SEGUNDA CHAMADA 
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Art. 53° É assegurado o direito à segunda chamada ao aluno que não tenha comparecido à avaliação do 
rendimento escolar, nos casos e condições constantes neste artigo. 
 

§ 1° Considera-se impedimento do aluno para comparecer à avaliação: 
a) exercícios ou manobras efetuadas na mesma data em virtude de matrícula no NPOR 

(Lei nº 4375, de 17.08.64), devidamente comprovadas por atestado da unidade militar; 
b) internamento hospitalar devidamente comprovado pelo hospital; 
c) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um 

atestado médico avaliado pelo Corpo Médico responsável da UFPR; 
d) luto pelo falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo 

grau, comprovável pelo correspondente atestado de óbito; 
e) convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou 

assemelhado, devidamente comprovado; 
f) convocação, com coincidência de horário, devidamente comprovada, para eleições em 

entidades oficiais; 
g) viagem propiciada por convênio da UFPR, devidamente comprovada; 
h) participação, devidamente comprovada, em atividades relacionadas ao PPGEP. 

 
§ 2° O aluno ou seu representante deverá requerer a coordenação da segunda chamada no prazo 
de três (3) dias úteis, contados a partir da data da realização da avaliação do rendimento escolar, 
apresentando a documentação comprobatória correspondente, devendo a coordenação do 
programa manifestar-se no prazo máximo de três (03) dias úteis, sendo que nos casos previstos no 
§ 1° deste artigo que impliquem em viagens, os três (3) dias úteis para requerimento serão 
contados a partir do retorno do aluno. 

 
§ 3° Deferido o requerimento, a coordenação do programa fixará em edital o local e a data para a 
realização da segunda chamada, com, no mínimo, três (03) dias úteis de antecedência. 
 

V - O EXAME DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO - QUALIFICAÇÃO 
 

Art. 54° O exame do projeto de dissertação (qualificação) será realizado após o candidato ter cumprido ou 
validado no mínimo 09 (nove) créditos correspondentes às disciplinas obrigatórias e 03 (três) créditos 
correspondentes às disciplinas optativas previstas no currículo do curso, nos prazos definidos pelo 
Colegiado.  

 
§ 1° Neste exame o candidato deverá apresentar e defender seu projeto de dissertação perante 
uma comissão examinadora presidida pelo professor orientador, devendo o projeto, 
necessariamente, conter uma clara definição do problema investigado, bem como uma revisão 
bibliográfica atualizada e a metodologia da pesquisa;  
 
§ 2° O professor orientador solicitará à Coordenação, com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência, a definição de data para a defesa do projeto e indicará a constituição da banca de 
defesa;  
 
§ 3° Em caso de reprovação, o aluno terá direito a repetir o exame num prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, obedecido sempre o prazo máximo de conclusão, e, em caso de nova reprovação, o aluno será 
desligado do Curso; 
 
§ 4° Em caso da não apresentação da defesa do projeto de dissertação até a data definida pelo 
colegiado o aluno será considerado reprovado na defesa do projeto de dissertação devendo 
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apresentá-lo até (30) trinta da data definida pelo colegiado sem direito à nova defesa e, não o 
fazendo será considerado como nova reprovação e, o aluno será desligado do curso; 
 
§ 5° A banca examinadora da defesa do projeto será composta por, no mínimo, 3 (três) 
examinadores titulares e 1 (um) suplente, todos com titulação de doutor ou equivalente, sendo 2 
(dois) examinadores internos ao PPGEP e o outro externo ao PPGEP como titulares, deste que 
respeitados os critérios da Resolução 32/17 – CEPE; 
 
§ 6° O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca examinadora, sem direito a 
julgamento, podendo ser substituído nesta posição pelo coorientador, por membro do comitê de 
orientação ou por representante designado pelo Colegiado; 
 
§ 7° A exposição oral da defesa terá o tempo de até 30 (trinta) minutos;  
 

Art. 55° Os membros das bancas examinadoras deverão receber um exemplar com antecedência mínima de 
15(quinze) dias da data da defesa, sendo facultado ao examinador a preferência pela versão impressa ou 
digital, que ficará ao encargo do discente. 

 
§ 1° A versão enviada pelo discente deverá ter anuência formal do orientador e/ou comitê de 
orientação. 
 

Art. 56° A sessão pública de defesa de dissertação consistirá na apresentação e defesa do trabalho pelo 
candidato e seguirá os ritos definidos pelo colegiado. 

 
§ 1° A defesa poderá ser realizada à distância, por videoconferência ou suporte eletrônico 
equivalente, para até um dos examinadores. 
 
§ 2° O projeto de dissertação, uma vez aprovado na defesa, deverá ser homologado pelo Colegiado.  
 

VII - A DISSERTAÇÃO E A ORIENTAÇÃO 
 
Art. 57° A convalidação de disciplinas deverá ser requerida com antecedência mínima de 30 dias da data 
solicitação de defesa da dissertação; 
 
Art. 58° O pedido de exame da dissertação deverá ser solicitado com 30(trinta dias) de antecedência e 
somente deverá ser autorizado pelo colegiado se o candidato tiver cumprido todos os requisitos exigidos 
pelo Regimento e resolução 32/17-CEPE, restando apenas a defesa pública e a entrega da versão final com a 
documentação pertinente. 
 
Art. 59° O aluno para a realização da defesa de sua dissertação deve ter cumprido os seguintes requisitos: 
 

I. Ter cumprido os créditos em disciplinas de acordo com Art. 13° deste regimento; 
II. Ter publicado conjuntamente com o orientador acadêmico pelo menos um artigo completo 

sobre assunto correlato a sua Dissertação, atestado por seu orientador, em congressos 
nacionais ou internacionais recomendados pela área de conhecimento,  

III. Ter submetido pelo menos um artigo completo sobre a sua Dissertação, conjuntamente com o 
orientador acadêmico, para publicação em periódico de nível A1, A2, B1 ou B2, conforme 
classificação QUALIS/CAPES da área Engenharias III;  
§1 A referida submissão é requisito para aprovação da solicitação do pedido de banca de 
defesa que deve acontecer com antecedência de 30 dias da data da Banca; 

IV. Ter demonstrado suficiência em língua estrangeira – Inglês entendendo por teste de suficiência 
ou proficiência em língua estrangeira o exame realizado com o objetivo específico de verificar 
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se o discente é suficiente ou proficiente em leitura e interpretação de textos científicos, 
artísticos ou culturais. 
§ 1°A critério do Colegiado os candidatos que possuam certificados de suficiência ou 
proficiência na(s) língua(s) estrangeira(s) emitidos por outras instituições poderão ser 
dispensados dos testes previstos, desde que emitidos há menos de 5 (cinco) anos. 

V. Ter mantido atualizados os documentos exigidos pela secretaria; 
VI. Ter sido aprovado na defesa de projeto de dissertação; 

VII. Ter cumprido todas as exigências da obtenção e/ou manutenção de bolsa; 
VIII. Ter cumprido os prazos e demais exigências definidas neste Regimento. 

 
Art. 60° Do candidato ao grau de Mestre em Engenharia de Produção é exigida a aprovação de um trabalho 
de Dissertação, de sua autoria, elaborado sob a supervisão de seu Professor orientador.  

 
§ 1° Na Dissertação o candidato deve evidenciar sua capacidade de pesquisa, atualização e 
sistematização com relação ao tema escolhido; 
 
§ 2° Em caso de suspeita de fraude ou plágio será constituída comissão para avaliar a questão, e, 
caso comprovada, o aluno será imediatamente jubilado do Curso.  
 

Art. 61° Para a realização da dissertação o professor orientador poderá requerer ao Coordenador do curso a 
designação de um coorientador, da UFPR ou de outra Instituição de Pesquisa ou de Ensino Superior, 
nacional ou estrangeira, que deverá ser aprovado pelo Colegiado do PPGEP, conforme suas normas para 
credenciamento de professores com atendimento as exigências para professor colaborador. 
 
Art. 62° A mudança de Professor orientador, por iniciativa do aluno ou do próprio orientador, é permitida 
desde que autorizada pelo Colegiado do PPGEP.  

 
§ 1° A mudança referida no caput deste artigo só poderá ser autorizada com expressa concordância 
de outro professor credenciado pelo Colegiado do PPGEP em assumir a orientação do aluno.  
 

Art. 63° O número máximo de orientandos por cada professor será de 8 (oito) na totalidade de todos os 
programas de pós-graduação em que atua. 

 
Art. 64° Na defesa pública da dissertação, o desempenho do mestrando perante a Comissão Examinadora 
constituir-se-á de duas partes:  

 
a) exposição oral da dissertação, com o tempo de até 30 (trinta) minutos; 
 
b) sustentação da dissertação diante da arguição dos membros da Comissão Examinadora.  
 
§ 1° A cada membro da Comissão será concedido o tempo de até 20 (vinte) minutos para arguir o 
candidato, cabendo a este tempo igual para responder às questões que forem formuladas.  

 
DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 
Art. 65° Os alunos beneficiários de bolsas concedidas sob a mediação da Pós-graduação, terão suas 
atividades desenvolvidas em tempo integral. 
 
Art. 66° A reprovação em disciplina, por conceito ou frequência insuficiente determinará o cancelamento da 
bolsa a critério do Colegiado ou agência de fomento e também consistirá em fator de impedimento para o 
recebimento de quaisquer outras bolsas do Programa.  
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Art. 67° Periodicamente, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP) publicará edital definindo o processo seletivo para conceder bolsas de estudo gerenciadas pelo 
PPGEP; 
 

§ 1° Poderão participar alunos regulares do PPGEP e candidatos inscritos e aprovados para 
ingressar como alunos regulares no PPGEP, desde que não tenham tido suas bolsas anteriormente 
canceladas; 
 
§ 2° O edital deverá informar no mínimo: período, forma e documentos necessários para inscrição; 
número de bolsas de estudo a serem concedidas; tipo de bolsa; e data prevista para divulgação do 
resultado; 

 
Art. 68° Será constituída uma comissão composta pelo coordenador do programa e um professor de cada 
área de concentração do PPGEP para realizar a classificação dos candidatos e manutenção das bolsas; 
 
Art. 69° A nota de classificação dos candidatos inscritos será atribuída em função dos seguintes critérios: 
 

I. Dedicação ao PPGEP (40%) – de acordo com os seguintes pesos: 1 (dedicação exclusiva*), 1/2 
(dedicação parcial**), 0 (outros***); 
II.Publicações (30%) – Nota atribuída pelos critérios CAPES/Qualis vigente, normalizada; III. Nota 
final de ingresso normalizada no PPGEP (30%); 

 
*Dedicação exclusiva: não realiza nenhuma atividade extra ao programa. 
**Dedicação parcial: realiza atividade extra as obrigações do PPGEP de até 20 horas semanais. 
***Outros: Demais casos 
 
Art. 70° O resultado do processo seletivo de bolsas, homologado pelo Colegiado do PPGEP, será divulgado 
pela Comissão em edital contendo nome e classificação dos candidatos, no limite do número de bolsas 
concedidas; 
 
Art. 71° Ao final de cada trimestre letivo, a partir da concessão da bolsa o aluno favorecido deverá realizar 

sua "manutenção da bolsa" comprovando ter atendido as seguintes exigências: 

 

I. Atender as exigências do órgão concessor da bolsa de estudos;  

II. Não reprovação em disciplinas;  

III. Ter disponibilizado um mínimo de 8 horas semanais para atender às necessidades acadêmicas 

da coordenação em atividades exclusivas do programa, sob supervisão da coordenação, 

comprovado por meio de declaração emitida pela coordenação; 

IV. Não ter alteradas as condições iniciais de concessão da bolsa especialmente no que diz respeito 

à dedicação ao PPGEP, quando isto representar uma redução na carga horária da respectiva 

dedicação, comprovado por meio de declaração do aluno  

 

§1 Ao final de cada ano letivo, independentemente da quantidade de parcelas de bolsas recebidas, o 

aluno que tenha sido favorecido, estando com a bolsa vigente ou não, deverá realizar sua "manutenção 

da bolsa" comprovando ter atendido às seguintes exigências: 

 
I. Submissão de artigo em revista classificadas A ou B, na área de Engenharias do Qualis, 

do ano de submissão e se não houver do ano imediatamente anterior, em conjunto 

com o professor orientador a cada ano considerando como data limite o último dia útil 
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do mês de janeiro a partir do ingresso do aluno a cada ano. O artigo somente será 

considerado uma vez por aluno; I.a Um artigo somente poderá ser validado para um 

autor bolsista. No caso de haverem dois autores bolsistas em um mesmo artigo, o 

artigo será validado para aquele que constar primeiro na lista de autores.  

II. Submissão de artigo para congresso área de Engenharias III, em conjunto com o 

professor orientador a cada ano, considerando como data limite o término o último 

dia útil do mês de janeiro a partir do ingresso do aluno a cada ano; IIa. Um artigo 

somente poderá ser validado para um autor bolsista. No caso de haverem dois autores 

bolsistas em um mesmo artigo, o artigo será validado para aquele que constar 

primeiro na lista de autores.  

III. Não ter ultrapassado os prazos regulamentares de qualificação e defesa;  

 

 

§ 2° Os elementos comprobatórios utilizados para a manutenção da bolsa devem vir na forma de relatório 

aprovado e assinado pelo Orientador, juntamente com a documentação comprobatória e acompanhado de 

currículo Lattes atualizado do aluno e do orientador do período da orientação;  

  

§3 o aluno que não atender aos requisitos de manutenção de bolsas, terá sua situação reportada pelo 

Programa de Programa de Pós-Graduação ao órgão de fomento responsável pela bolsa, para que este tome 

as medidas cabíveis. 

 
Art. 72° O aluno deverá informar imediatamente a ocorrência de alteração nas condições iniciais de 
concessão de bolsas sob pena de incorrer no parágrafo único deste artigo e, ser responsabilizado pela falta 
da informação na data efetiva; 
 

§ 1° O Não atendimento a quaisquer das exigências desta resolução implica no cancelamento 
imediato da bolsa do aluno por ato da comissão de bolsas; 

 
CAPÍTULO V  

 
CONCESSÃO DE TÍTULO 

 
Art. 73° Ao aluno do PPGEP que satisfizer as exigências deste Regimento e além do disposto na Resolução 
32/17 – CEPE será concedido o grau de Mestre em Engenharia de Produção, com a comprovação do: 
 

I- cumprimento dos créditos em disciplinas;  
II- a aprovação nos ritos de defesa do projeto de dissertação e defesa de sua dissertação;  
III- a aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira; 
IV- ao cumprimento das demais exigências definidas neste regimento; e 
V-Prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da versão final devidamente atestada 
pela banca de avaliação de acordo com a forma e critérios exigidos sob pena de perda da titulação 
pretendida. 

 
CAPÍTULO VI  

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 74° Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as resoluções 03/2014, 
01/2016, 02/2016 e regimento anterior. 
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Art. 75° Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção. 
 
Art. 76° As decisões do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, são suscetíveis de recurso 
ao Conselho Setorial. 
 
 

Curitiba, em 14 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
Obs.: atualização realizada em 14/02/2019 em decisão colegiada na 56 Reunião Ordinária 
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ANEXO I – ROL DE DISCIPLINA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENEGNHARIA DE PRODUÇÃO 

 

TIPO Disciplina Carga Horária Créditos 

PO ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS 45 3 

TI ANÁLISE E OPERAÇÕES LOGISTICAS 45 3 

PO ANÁLISE MULTIVARIADA APLICADA À PESQUISA 45 3 

PO APLICAÇÕES DA PESQUISA OPERACIONAL 45 3 

TI CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 45 3 

TI ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO 45 3 

TI GESTÃO AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUTIVAS 45 3 

TI GESTÃO DA PRODUÇÃO 45 3 

TI GESTÃO DE MULTINACIONAIS 45 3 

TI GESTÃO DE PROJETOS 45 3 

TI GESTÃO DO CONHECIMENTO 45 3 

PO IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL EM P.O. 45 3 

TI INOVAÇÃO NO PROCESSO DE DESENV.DE PRODUTO 45 3 

TI MANUFATURA AUXILIADA POR COMPUTADOR 45 3 

PO METAHEURÍSTICAS E APLICAÇÕES 45 3 

TI/PO MÉTODO DE PESQUISA 45 3 

PO METODOLOGIAS MULTICRITÉRIO 45 3 

TI PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 45 3 

TI PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 45 3 

PO PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA 45 3 

PO PROGRAMAÇÃO EM R 45 3 

PO PROGRAMAÇÃO INTEIRA E OTIMIZAÇÃO EM REDES 45 3 

PO PROGRAMAÇÃO LINEAR 45 3 

PO PROGRAMAÇÃO NÃO LINEAR 45 3 

TI PROJETO E GESTÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO: 45 3 

TI QUALIDADE ESTRATÉGICA 45 3 

TI/PO SEMINARIOS EM ENGENHARIA PRODUÇÃO 45 3 

PO SIMULAÇÃO EM CADEIAS DE SUPRIMENTO 45 3 

PO 
TÉCNICAS ESTATÍSTICAS APLICADAS À ENGENHARIA DA 
QUALIDADE 

45 3 

TI TECNOLOGIA APLICADA AO ENSINO SUPERIOR 45 3 

PO TEORIA DA LOCALIZAÇÃO 45 3 

TI TÓPICOS AVANÇADOS EM FABRICAÇÃO 45 3 

PO TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL 45 3 

TI TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 45 3 

TI/PO TÓPICOS ESPECIAIS I 15 1 

TI/PO TÓPICOS ESPECIAIS II 30 2 
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ANEXO II – SEMINÁRIOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Item ATIVIDADES FORMATIVAS Documento Comprobatório Pontos

Quantidad

e Máxima 

Permitida

Quantida

de 

Realizada

Pontuaç

ão aluno

1*

Apresentação de trabalhos no Seminário - 

SEPEP - Relativos ao trabalho de pesquisa 

da Dissertação - pontuação obrigatória par 

a disciplina

Certificado SEPEP com atesto do 

orientador sobre o tema de pesquisa
40 1

2
Apresentação de trabalhos no Seminário - 

SEPEP
Certificado SEPEP 5 1

3
Participação voluntária em atividades da 

coordenação do PPGEP
Declaração coordenação 5 1

4

Assistir defesas de dissertação ou 

qualificação em Programas de 

mestr/doutor em Engenharia

Declaração coordenação 4 2

5

Publicação ou aceite em revista com 

Qualis B2 e/ou acima com orientador na 

área de engenharias III

Documento do periódico onde conste, 

ISSN equivalente, nome do aluno nome 

do orientador com dados de publicação 

do artigo

35 5

6

Publicação ou aceite em revista com 

Qualis B5 à B3 com orientador na área de 

Engenharias III

Documento do periódico onde conste, 

ISSN equivalente, nome do aluno nome 

do orientador com dados de publicação 

do artigo

10 5

7 Publicação em Congressos Certificado do congresso 3 5

8
Participação em projeto de pesquisa do 

orientador em área de Engenharias III

Cópia da página do Lattes do orientador  e 

cópia da página do Lattes do aluno 

indicando a participação 

3 1

9
Prática docente voluntária em Cursos de 

Engenharia de produção

Documentos exigidos para prática de 

docencia do bolsista ( Planos e 

avaliações) o professor da disciplina 

deverá atestar junto com o orientador

7 1

10

Cursar outras disciplinas nível de 

mestrado ou doutorado em programas de 

engenharia com anuência do orientador 

além dos créditos obrigatórios

Declaração da coordenação do Programa 

na qual o aluno cursou a disciplina
5 1

11
Atividade acadêmica definida pelo 

professor da disciplina
Critério definido pelo professor 20 1

1* Total

0

APROVAÇÃO --> A 91 - acima Aprovado pontos

O professor da disciplina deverá se comprometer em organizar o SEPEP do ano em curso B 76 - 90 Aprovado pontos

C 65 - 75 Aprovado pontos

D <=64 Reprovado pontos

Pontuação obrigatória-É atividade obrigatória para alunos no 2º ano sem oque não serão consideradas 

outras pontuações
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ANEXO III – CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO (Art. 31°) 

 
Equação 1 – Critério 1 acima 

Pt= 1,0 x A1 + 0,85 x A2 + 0,70 x B1 + 0,50 x B2 + 0,20 x B3 + 0,10 x B4 + 0,05 x B5, onde 

Pt = número total de pontos de publicações em periódicos qualificados 
A1 = número total de artigos em revistas Qualis/CAPES/EngenhariasIII de nível A1 
A2 = número total de artigos em revistas Qualis/CAPES/EngenhariasIII de nível A2 
B1 = número total de artigos em revistas Qualis/CAPES/EngenhariasIII de nível B1 
B2 = número total de artigos em revistas Qualis/CAPES/EngenhariasIII de nível B2 
B3 = número total de artigos em revistas Qualis/CAPES/EngenhariasIII de nível B3 
B4 = número total de artigos em revistas Qualis/CAPES/EngenhariasIII de nível B4 
B5 = número total de artigos em revistas Qualis/CAPES/EngenhariasIII de nível B5 
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Quadro 1 (critério 8 acima) 
 

São consideradas áreas e subáreas de conhecimento tipicamente aplicadas e afetas à 
Engenharia de Produção as seguintes: 

1. ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO 

1.1. Gestão de Sistemas de Produção e Operações 

1.2. Planejamento, Programação e Controle da Produção. 

1.3. Gestão da Manutenção 

1.4. Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais: organização industrial, layout/arranjo 
físico. 

1.5. Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e sequencias. 

1.6. Engenharia de Métodos 

2. LOGÍSTICA 

2.1. Gestão da Cadeia de Suprimentos 

2.2. Gestão de Estoques 

2.3. Projeto e Análise de Sistemas Logísticos 

2.4. Logística Empresarial 

2.5. Transporte e Distribuição Física 

2.6. Logística Reversa 

3. PESQUISA OPERACIONAL 

3.1. Modelagem, Simulação e Otimização 

3.2. Programação Matemática 

3.3. Processos Decisórios 

3.4. Processos Estocásticos 

3.5. Teoria dos Jogos 

3.6. Análise de Demanda 

3.7. Inteligência Computacional 

4. ENGENHARIA DA QUALIDADE 

4.1. Gestão de Sistemas da Qualidade 

4.2. Planejamento e Controle da Qualidade 

4.3. Normalização, Auditoria e Certificação para a Qualidade 

4.4. Organização Metrológica da Qualidade 

4.5. Confiabilidade de Processos e Produtos 

5. ENGENHARIA DO PRODUTO 

5.1. Gestão do Desenvolvimento de Produto 

5.2. Processo de Desenvolvimento do Produto 

5.3. Planejamento e Projeto do Produto 

6. ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

6.1. Gestão Estratégica e Organizacional 

6.2. Gestão de Projetos 

6.3. Gestão do Desempenho Organizacional 

6.4. Gestão da Informação 

6.5. Redes de Empresas 

6.6. Gestão da Inovação 

6.7. Gestão da Tecnologia 

6.8. Gestão do Conhecimento 

7. ENGENHARIA ECONÔMICA 

7.1. Gestão Econômica 
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7.2. Gestão de Custos 

7.3. Gestão de Investimentos 

7.4. Gestão de Riscos 

8. ENGENHARIA DO TRABALHO 

8.1. Projeto e Organização do Trabalho 

8.2. Ergonomia 

8.3. Sistemas de Gestão de Higiene e Segurança do Trabalho 

8.4. Gestão de Riscos de Acidentes do Trabalho 

9. ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE 

9.1. Gestão Ambiental 

9.2. Sistemas de Gestão Ambiental e Certificação 

9.3. Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 

9.4. Gestão de Efluentes e Resíduos Industriais 

9.5. Produção mais Limpa e Ecoeficiência 

9.6. Responsabilidade Social 

9.8. Desenvolvimento Sustentável 

10. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

10.1. Estudo da Formação do Engenheiro de Produção 

10.2. Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa e da Extensão em Engenharia 
de Produção 

10.3. Estudo da Ética e da Prática Profissional em Engenharia de Produção 

10.4. Práticas Pedagógicas e Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem em 
Engenharia de Produção 

10.5. Gestão e Avaliação de Sistemas Educacionais de Cursos de Engenharia de Produção 

 


