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Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Construção Civil (COECC)

REGIMENTO INTERNO
Dispõe sobre as normas internas do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Construção Civil, do Setor Tecnologia da Uni-
versidade Federal do Paraná, de acordo com a Resolução no 32/09
do CEPE.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Construção Civil da Universidade Federal do Paraná, no uso das
atribuições regimentais e de acordo a Resolução n.o 32/17 – CEPE/UFPR, resolve aprovar este regimento nos termos seguintes:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS, DA CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO
PROGRAMA.

Art. 1o O Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Construção Civil - PPGECC, promovido pelo Departamento de
Construção Civil do Setor de Tecnologia, da Universidade Federal do Paraná, tem por objetivos:

I – Ampliar e aprofundar conhecimentos e desenvolver pesquisa nas áreas de Engenharia da Construção Civil;

II – Qualificar pessoal para o exerćıcio das atividades profissionais de ensino superior e de pesquisa na área de Engenharia da
Construção Civil.

Art. 2o Para tal deśıgnio, o PPGECC compreende 5 (cinco) áreas de concentração para o mestrado e doutorado:

I – Ambiente Constrúıdo

II – Gestão na Construção Civil;

III – Geotecnia;

IV – Estruturas;

V – Materiais;

Art. 3o O PPGECC outorgará o t́ıtulo de Mestre e de Doutor em Engenharia de Construção Civil.

Art. 4o A coordenação e administração do programa, assim como da composição do COECC são regidos de acordo com o
Caṕıtulo II, seções I, II e III, Artigos 4o a 9o da CEPE 32/17.

Art. 5o Cabe a coordenação do PPGECC através de reunião plenária extraordinária, aprovar o planejamento financeiro do
programa para o ano corrente logo após a liberação do recurso direcionado ao programa;

Art. 6o A secretaria de curso será de responsabilidade do secretário, de acordo com o Caṕıtulo II, Seção III, Artigo 10 da CEPE
32/17.

Parágrafo único. Cabe à secretaria:

I – Atender aos alunos e professores nas solicitações de caráter administrativo, tais como: redação de of́ıcios, declarações
pareceres, atas, históricos escolares e demais solicitações correlatas;

II – Secretariar as reuniões do COECC e plenárias;

III – Manter atualizados e em segurança os arquivos de documentação de alunos e professores do PPGECC, especialmente os
que registram o histórico escolar dos alunos;

IV – Providenciar as solicitações à PRPPG de acordo com a demanda do PPGECC em função do planejamento financeiro do
programa;
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V – Realizar os trâmites necessários e verificar os pré-requisitos para as solicitações (qualificações, defesas, diplomas, tran-
camentos, afastamentos, etc.), matŕıculas e andamento de disciplinas do programa tanto para alunos internos quanto para
externos;

VI – Organizar e publicar, a cada peŕıodo letivo, o elenco das disciplinas e outros eventos do programa (qualificações, defesas,
palestras, etc.) a serem oferecidos, especificando o conteúdo, local e horário;

VII – Informar aos docentes, alunos do PPGECC e demais interessados sobre as decisões do COECC através de atualizações
constantes no site e edital f́ısico do PPGECC;

VIII – Assistir ao coordenador e vice-coordenador na realização das atividades burocráticas do Programa;

IX – Prezar pela boa conduta e bom andamento do Programa.

CAPÍTULO II

FLUXO DE DOCENTES DO PPGECC.

Seção I

Definições Gerais.

Art. 7o Sobre o fluxo de docentes:

a) Credenciamento é o processo de entrada de um novo docente no quadro de docentes do PPGECC;

b) Recredenciamento é o processo de avaliação periódica de docentes que atuam no PPGECC;

c) Docente credenciado é aquele que passou pelo processo de credenciamento ou recredenciamento;

d) Descredenciamento é a desvinculação ao programa com retirada do docente da lista de docentes do PPGECC.

Art. 8o Para efeito de credenciamento e recredenciamento junto ao Programa de Pós-graduação em Engenharia da Construção
Civil (PPGECC), os docentes serão designados de acordo com a portaria no 174 CAPES de 29 de dezembro de 2014.

Art. 9o O processo de recredenciamento deverá atender ao seguinte:

I – Periodicidade: anual;

II – Peŕıodo para coleta dos dados: quatro anos civis (Lei no 810 de 6 de setembro de 1949) anteriores;

III – Época de realização: segundo trimestre;

IV – Cada docente deve solicitar o seu recredenciamento ao COECC, sob pena de descredenciamento automático;

V – Divulgação: o resultado da avaliação deverá ser aprovado pelo COECC e será divulgado por meio de Portaria do PPGECC
contendo a listagem dos docentes recredenciados no peŕıodo.

Seção II

Descredenciamento e Recredenciamento de Docentes

Art. 10 Será exigido para o recredenciamento de docentes no PPGECC um conjunto mı́nimo de atividades relativas à sua produção
cient́ıfica, envolvimento em projetos de pesquisa, orientação e docência no PPGECC, verificada anualmente e contabilizada a partir
dos dados coletados nos quatro anos civis anteriores.

§ 1o Os valores mı́nimos a serem atingidos pelos docentes do programa, para cada ı́ndice definido, serão publicados quadrie-
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nalmente pelo COECC em função do resultado da avaliação do programa pela CAPES do quadriênio anterior.

§ 2o Em função do resultado do recredenciamento anual, o Coordenador do PPGECC deverá propor ao COECC, se necessário,
medidas para reestruturar as linhas de pesquisa e áreas de concentração do PPGECC, de acordo com o Caṕıtulo III, Seção
IV, Artigo 20 da CEPE 32/17.

§ 3o O docente que não atingir os critérios mı́nimos em três processos seguidos de recredenciamento será considerado automa-
ticamente descredenciado do PPGECC.

§ 4o Em cada recredenciamento, o docente que for descredenciado poderá concluir a orientação de seus alunos atuais, mas não
poderá ministrar disciplinas do PPGECC e nem orientar novos discentes.

Seção III

Do Credenciamento de Docentes

Art. 11 O processo de credenciamento poderá ser solicitado a qualquer momento, a pedido do interessado.

Art. 12 O credenciamento de novo docente no programa será objeto de decisão do COECC a partir de justificativa da Área de
Concentração, emitida pelo representante da área no COECC e assinada pela maioria dos professores da área, e de parecer de um
docente representante de outra Área de Concentração do PPGECC, analisando:

I – A necessidade de ingresso de um novo docente na Área de Concentração;

II – A afinidade das linhas de pesquisa do candidato com a Área de Concentração do PPGECC;

III – A disponibilidade para lecionar disciplinas da grade curricular do curso;

IV – A disponibilidade para orientação de alunos do PPGECC;

V – A qualidade e a regularidade de publicações cient́ıficas e tecnológicas do candidato, obedecendo aos critérios mı́nimos
relativos à sua produção cient́ıfica, envolvimento em projetos de pesquisa, orientação e docência, contabilizados a partir dos
dados coletados nos quatro anos anteriores ao momento da solicitação do credenciamento.

§ 1o Os valores mı́nimos a serem atingidos pelos interessados ao credenciamento no programa, para cada ı́ndice definido,
serão publicados quadrienalmente pelo COECC em função do resultado da avaliação do programa pela CAPES do quadriênio
anterior;

§ 2o Cada professor credenciado deve vincular-se, para fins organizacionais, a uma única área de concentração.

CAPÍTULO III

DO FLUXO DE DISCENTES.

Art. 13 As vagas discentes, seleção, admissão e matŕıcula no PPGECC estão definidas no Caṕıtulo III, Seção IV, Artigos de 22
a 29 da CEPE 32/17 e são complementadas nesse Caṕıtulo.

Seção I

Das Vagas tanto para o Curso de Mestrado quanto para o Curso de Doutorado e Estágio
Pós-Doutoral.

Art. 14 O número de vagas de cada área de concentração será fixado pelo COECC, anualmente de acordo com o Art. 31,
observando-se:

I – O número de professores dispońıveis para orientação de dissertação ou tese;

II – As Linhas de Pesquisa do Programa;
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III – A capacidade financeira;

IV – O espaço f́ısico.

Seção II

Do Processo Seletivo e Admissão ao Curso de Mestrado.

Art. 15 O ingresso no curso de mestrado no PPGECC será anual com o processo de admissão envolvendo avaliações definidas
em edital espećıfico.

Art. 16 Para a admissão como estudante regular do mestrado, o candidato será submetido a um processo seletivo eliminatório
e classificatório institúıdo em edital, no qual constarão os prazos, os requisitos para inscrição, as datas de exames de seleção,
os documentos necessários e outras informações consideradas relevantes, que serão definidos pelo COECC, ou por Comissão de
Processo Seletivo especificamente designada pela Coordenação do Programa.

Art. 17 Não serão aceitas transferências de alunos de mestrado de outros programas de pós-graduação. Alunos de outros
programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC deverão participar do processo seletivo para entrada no programa, de acordo
com esta seção e validar os créditos obtidos fora do PPGECC de acordo com o Art. 50.

Art. 18 Os candidatos aprovados com orientador definido, indicados no resultado final do processo seletivo, serão matriculados
automaticamente como alunos de mestrado do PPGECC e receberão as credenciais para acesso ao SIGA (Sistema Integrado de
Gestão Acadêmica).

Seção III

Do Processo Seletivo e Admissão ao Curso de Doutorado.

Art. 19 O ingresso no curso de doutorado no PPGECC será trimestral com o processo de admissão envolvendo avaliações
definidas em edital espećıfico.

Art. 20 Para a admissão como estudante regular do doutorado, o candidato será submetido a um processo seletivo eliminatório e
classificatório institúıdo em edital, no qual constarão os prazos, os requisitos para inscrição, a forma de análise da documentação, as
pontuações e ponderações utilizadas, os documentos necessários e outras informações consideradas relevantes, que serão definidos
pelo COECC, ou por Comissão de Processo Seletivo especificamente designada pela Coordenação do Programa.

Parágrafo único. O candidato ao doutorado deverá se inscrever somente após contato com professor do PPGECC que aceite
ser seu orientador, de acordo com o estabelecido no artigo 57.

Art. 21 O COECC nomeará para a análise das candidaturas uma comissão especial, composta por 3 (três) professores doutores
membros permanentes do PPGECC.

§ 1o A comissão deverá exarar parecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhando o processo para homologação do
COECC do programa.

§ 2o O professor do PPGECC indicado na carta de aceitação de orientação, não poderá fazer parte da comissão especial de
análise da inscrição do candidato ao doutorado.

Art. 22 Candidatos aprovados no processo seletivo com mestrado conclúıdo no PPGECC terão validados 21 créditos.

Art. 23 Candidatos aprovados no processo seletivo com mestrado conclúıdo em outras instituições poderão requerer a validação
de créditos obtidos durante o mestrado, no doutorado do PPGECC, nas seguintes condições:

I – Inicialmente, o COECC deverá analisar a pertinência da área do mestrado do requerente;

II – Sendo aprovada a pertinência, o número de créditos validados será aprovado pelo COECC limitado a 21 créditos;

Art. 24 Não serão aceitas transferências de alunos de doutorado de outros programas de pós-graduação. Alunos de outros
programas de pós-graduação strictu sensu reconhecidos pelo MEC deverão participar do processo seletivo para entrada no programa,

Regimento Interno PPGECC - Página 4
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de acordo com esta seção e validar os créditos obtidos fora do PPGECC de acordo com o Art. 50.

Art. 25 Os candidatos aprovados indicados no resultado final do processo seletivo, serão matriculados automaticamente como
alunos de doutorado do PPGECC e receberão as credenciais para acesso ao SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica).

Seção IV

Do Processo Seletivo e Admissão ao Pós-Doutorado.

Art. 26 O ingresso no curso de pós-doutorado no PPGECC será trimestral com o processo de admissão envolvendo avaliações
definidas em edital espećıfico.

Art. 27 Para a admissão como estudante regular do pós-doutorado, o candidato será submetido a um processo seletivo eliminatório
e classificatório institúıdo em edital, no qual constarão os prazos, os requisitos para inscrição, a forma de análise da documentação,
as pontuações e ponderações utilizadas, os documentos necessários e outras informações consideradas relevantes, que serão definidos
pelo COECC, ou por Comissão de Processo Seletivo especificamente designada pela Coordenação do Programa.

Parágrafo único. O candidato ao pós-doutorado deverá se inscrever somente após contato com professor do PPGECC que
aceite ser seu supervisor e que atenda ao disposto no artigo 57.

Art. 28 O COECC nomeará para a análise das candidaturas uma comissão especial, composta por 3 (três) professores doutores
membros permanentes do PPGECC.

§ 1o A comissão deverá exarar parecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhando o processo para homologação do
COECC do programa.

§ 2o O professor do PPGECC indicado na carta de aceitação de supervisão, não poderá fazer parte da comissão especial de
análise da inscrição do candidato ao doutorado.

Art. 29 Os candidatos aprovados indicados no resultado final do processo seletivo, serão matriculados automaticamente como
alunos de pós-doutorado do PPGECC e receberão as credenciais para acesso ao SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica).

CAPÍTULO IV

DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO DO PROGRAMA.

Seção I

Definições Gerais

Art. 30 As condições mı́nimas sobre as disciplinas são definidas nos Art. 16, 17 e 18 da CEPE 32/17 e complementadas neste
caṕıtulo.

Art. 31 Próximo ao final de cada ano letivo, os Discentes e Docentes do PPGECC deverão aprovar o calendário de atividades
para o ano seguinte, as reuniões do colegiado e plenárias, as datas de inscrição para os processos seletivos, as datas limites para a
entrega dos trabalhos de conclusão e solicitação de defesas, as disciplinas a serem ofertadas e as vagas para mestrado, doutorado e
pós-doutorado através de reunião plenária denominada “Reunião Plenária de Fechamento Anual”.

Seção II

Da Vida Acadêmica.

Art. 32 O discente de mestrado, doutorado e pós-doutorado aprovado no processo seletivo será acompanhado a partir de então
por um docente credenciado no Programa, que exercerá as funções de orientador ou supervisor acadêmico, conforme estabelece a
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seção VI, desta Resolução.

Art. 33 O aluno matriculado, tanto no curso de mestrado quanto no curso e doutorado, deverá requerer, a cada trimestre,
inscrição em disciplinas, de acordo com seu plano de estudo e com a aprovação do seu orientador.

§ 1o Após a conclusão dos créditos obrigatórios ou pela ocorrência de matricula somente em disciplina de outro Programa de
Pós-graduação Stricto Sensu reconhecido pelo MEC no trimestre letivo, o aluno de Mestrado deverá se matricular na disciplina
“Trabalho Individual - Dissertação” e o aluno de Doutorado na disciplina “Trabalho Individual - Tese”, em todo o trimestre
até sua defesa para fins de validação de sua matŕıcula no programa, de acordo com o Caṕıtulo III, Seção VI, Artigo 25 da
CEPE 32/17.

§ 2o A falta de justificativa da não inscrição trimestral em alguma disciplina do PPGECC tanto no curso de mestrado quanto no
curso de doutorado no prazo de 10 (dez) dias contado do final do trimestre acarretará no desligamento do aluno do programa.

Art. 34 O cancelamento de matŕıcula em uma ou mais disciplinas no Programa é regido pelo Art. 27 da CEPE 32/17.

Art. 35 O trancamento de matŕıcula no curso de Mestrado ou Doutorado do Programa é regido pelo Art. 28 da CEPE 32/17.

Parágrafo único. Pedidos de trancamento de matŕıcula nos cursos de Mestrado e Doutorado não alteram a contagem do
tempo para a defesa da dissertação ou tese.

Art. 36 Afastamentos dos alunos do programa podem ser solicitados ao COECC mediante justificativa, somente nos casos de
doença que impeça o aluno a participar das atividades do curso ou maternidade, comprovados por atestado médico de profissional
especializado na doença, com CID (Código Internacional de Doenças) e prazo definidos, de autenticidade e duração verificados e
julgados pelo COECC.

Parágrafo único. O peŕıodo de afastamento do aluno conta automaticamente como extensão do prazo para sua qualificação
e/ou defesa.

Art. 37 Alunos de outros programas de pós-graduação em engenharia civil ou áreas correlatas ao PPGECC poderão requerer
inscrição isolada em disciplinas do PPGECC, desde que existam vagas remanescentes não ocupadas por alunos do PPGECC.

Art. 38 Alunos de graduação em engenharia ou áreas correlatas com mais de 75% da carga horária do curso integralizados, ou
alunos sem v́ınculo com outros Programas de Pós-graduação com diploma de graduação ou mestrado em engenharia civil ou áreas
correlatas poderão cursar disciplinas isoladas no PPGECC, desde que existam vagas remanescentes não ocupadas por alunos do
PPGECC.

Art. 39 O prazo máximo de duração do curso no PPGECC, inclúıda a elaboração, entrega e solicitação de defesa da dissertação
ou da tese, é de até 24 (vinte e quatro) meses para o mestrado e até 48 (quarenta e oito) meses para o doutorado (de acordo com
o documento de área de Engenharias I de 2016, seção III, item 3.4 e portaria 76 da CAPES de 14 de Abril de 2010, Art. 10),
admitindo-se excepcionalmente a prorrogação de até 06 (seis) meses para o mestrado e até 01 (um) ano para o doutorado, após
apreciação pelo COECC da justificativa apresentada pelo professor orientador corroborada pelo discente. Os prazos mı́nimos são
estabelecidos pela CEPE 32/17, artigo 35, parágrafo 2o.

Parágrafo único. Tal prorrogação deverá ser requerida ao COECC com no mı́nimo 01 (um) mês de antecedência do venci-
mento do prazo.

Seção III

Das Disciplinas.

Art. 40 As disciplinas obrigatórias serão aprovadas pelo COECC, de acordo com a solicitação justificada da área de concentração
respectiva, sempre respeitando o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência da Reunião Plenária de Fechamento Anual para sua
aprovação no ano letivo seguinte.

Parágrafo único. A única disciplina obrigatória para todas as áreas de concentração do PPGECC é a disciplina de Métodos
de Pesquisa.

Art. 41 As disciplinas eletivas também serão aprovadas pelo COECC, de acordo com a solicitação justificada do docente
permanente do programa encaminhada juntamente com justificativa plauśıvel, sempre respeitando o prazo de 60 (sessenta) dias de
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Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
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antecedência da Reunião Plenária de Fechamento Anual para sua aprovação no ano letivo seguinte.

Art. 42 O COECC poderá aceitar, para fins de integralização curricular, créditos obtidos em Programas afins de outras
instituições, cursos estes reconhecidos e recomendados pela CAPES, através de pedidos de equivalência ou covalidação, desde que
compat́ıveis com o plano de estudo do pós-graduando, respeitando o definido no Art. 50 desta resolução e de acordo com o Art. 18
da Resolução 32/17-CEPE.

Art. 43 A abertura de turma da disciplina de prática de docência, de acordo com a Seção III, Art. 19 da CEPE 32/17, pode ser
solicitada antes do ińıcio de cada trimestre pelo docente com a devida justificativa, indicando o nome do aluno, atividades a serem
desenvolvidas, plano de aula, o nome da disciplina de graduação ou pós-graduação e ementa na qual o aluno fará o estágio, sempre
respeitando o prazo de 15 dias da data de ińıcio do trimestre letivo.

§ 1o Alunos de mestrado devem fazer prática de docência em disciplinas da graduação;

§ 2o A disciplina de prática de docência é obrigatória para todos os alunos bolsistas do PPGECC e eletiva para alunos não
bolsistas.

Art. 44 A abertura de turma da disciplina de estudos dirigidos pode ser solicitada antes do ińıcio de cada trimestre pelo docente
com a devida justificativa, indicando o(s) nome(s) do(s) aluno(s), o tema, ementa e bibliografia, sempre respeitando o prazo de 30
dias da data de ińıcio do trimestre letivo, devendo ser aprovada pelo COECC.

Art. 45 O prazo de lançamento de notas deve ser respeitado pelos docentes sob a penalidade da não oferta de disciplinas nos
trimestres seguintes, sendo o prazo definido no Artigo 33, parágrafo 2o da CEPE 32/17.

Seção IV

Do Aproveitamento das Disciplinas.

Art. 46 O aproveitamento nas disciplinas será avaliado ao menos por uma prova e/ou trabalho escolar, expressado de acordo
com os conceitos e equivalência de notas constantes do Seção VIII Art. 33 da Resolução 32/17-CEPE.

Art. 47 O aluno deverá alcançar, no conjunto das disciplinas cursadas com aprovação, o conceito médio “B” ou superior, sendo
que para cada conceito “C” alcançado é necessário um conceito “A”.

Art. 48 O aluno será automaticamente desligado do programa ao obter o segundo conceito “D” em qualquer disciplina ou dois
conceitos “D” na mesma disciplina.

Art. 49 O conjunto de disciplinas obrigatórias e não obrigatórias cursadas deve totalizar um mı́nimo de 21 (vinte e um) créditos
no caso do mestrado e um mı́nimo de 36 (trinta e seis) créditos no caso do doutorado, sem considerar as disciplinas de “Trabalho
Individual - Dissertação” ou “Trabalho Individual - Tese”.

Parágrafo único. Os créditos da disciplina de prática de docência serão contabilizados apenas uma vez para a soma da
integralização dos créditos de mestrado e doutorado.

Art. 50 Nos pedidos de equivalência ou convalidação de disciplinas poderão ser aceitos créditos obtidos em outros Programas de
pós-graduação stricto sensu integrantes do sistema nacional de Pós-Graduação, da UFPR, ou de outra instituição ou no PPGECC1

em disciplinas cursadas como isoladas, como aluno externo, desde que sejam compat́ıveis com o plano de estudo do aluno e
concordância expressa do orientador, respeitando o definido no Art. 18 da resolução CEPE 32/17.

§ 1o Os pedidos de equivalência ou convalidação de disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação stricto sensu
ou no PPGECC2 como disciplina isolada, como aluno externo, são limitados ao máximo de 6 (seis) créditos para o Mestrado
e 15 (quinze) créditos para o Doutorado, em respeito ao Art. 18, parágrafo 1o da resolução CEPE 32/17.

§ 2o As disciplinas serão consideradas equivalentes, a critério do COECC, quando houver similaridade de tópicos ou temários
didáticos e compatibilidade de carga horária e deverão ser citadas e contabilizadas no histórico escolar do aluno de modo a
contribuir para a integralização dos créditos.

§ 3o As disciplinas sem equivalência, mas de conteúdo compat́ıvel com a área de concentração do Programa de pós-graduação,
poderão ter seus créditos admitidos pelo COECC (convalidação), sendo computadas como disciplinas de conteúdo variável com

1 Alterado pela Portaria 02-2020
2 Alterado pela Portaria 02-2020
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carga horária equivalente.

§ 4o Nos casos de mestrado-sandúıche ou doutorado-sandúıche, caberá ao COECC convalidar as disciplinas cursadas em outra
instituição e determinar os ajustes necessários.

§ 5o Os créditos de disciplinas solicitadas como equivalentes ou convalidadas no doutorado não podem ter sido cursados durante
o mestrado.

Art. 51 Disciplinas de formação transversal ofertadas pela PRPPG (Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR) serão
consideradas como disciplinas internas do programa, tendo seus créditos automaticamente contabilizados sem a necessidade de
solicitação de equivalência ou convalidação.

Seção V

Da concessão de bolsas do PPGECC.

Art. 52 O interessado deve pleitear a bolsa junto ao COECC. A concessão está condicionada à existência de bolsa, à classificação
do aluno no momento de ingresso no Programa ou em critérios de edital interno do PPGECC para distribuição de bolsas, respeitando
o disposto nos editais espećıficos de agências de fomento.

§ 1o Quaisquer alterações na situação do aluno bolsista que venham a violar as regras definidas no caput desse artigo, devem
ser imediatamente comunicadas ao COECC, sob pena de devolução dos valores recebidos incorretamente corrigidos à CAPES.

§ 2o A reprovação em 1 (uma) disciplina do programa acaretará no cancelamento automático da bolsa.

Art. 53 Uma parte das bolsas dispońıveis do PPGECC de Mestrado deverá ser distribúıda entre os primeiros colocados no
processo seletivo, as demais distribúıdas aos alunos internos de acordo critérios publicados em edital espećıfico.

Parágrafo único. A(s) bolsa(s) de doutorado deve(m) ser pleiteada(s) pelo(s) interessado(s) em edital espećıfico publicado
sempre que alguma(s) bolsa(s) estiver(em) dispońıvel(is).

Art. 54 O coordenador do PPGECC constituirá a comissão de bolsas, que deverá ser composta pelo próprio coordenador do
PPGECC, por um representante do corpo docente de cada área de concentração, um representante discente de mestrado e um
representante discente do doutorado, respeitados os seguintes requisitos:

I – Os representantes do corpo docente deverão fazer parte do quadro permanente de professores do PPGECC e os nomes,
indicados pelos respectivos professores de cada área, deverão ser homologados pelo COECC;

II – O representante discente deverá estar matriculado no PPGECC, ser bolsista e não ser representante discente no COECC;

III – O presidente da comissão de bolsas será designado pelo coordenador do PPGECC;

IV – O mandato dos membros da comissão de bolsas será coincidente com o da coordenação do PPGECC.

Art. 55 A comissão de bolsas tem as seguintes competências:

I – Sugerir critérios para concessão e manutenção de bolsas;

II – Os critérios devem ser estabelecidos após a avaliação quadrienal da CAPES, serem válidos pelos próximos quatro anos e
aprovados pelo COECC;

III – Propor edital para a concessão ou manutenção das bolsas dispońıveis no PPGECC, adotando os critérios aprovados pelo
COECC;

IV – Conduzir o resultado do edital para a alocação de bolsas ao COECC para aprovação.

Seção VI

Do Professor Orientador de Dissertação ou Tese e Supervisor de Pós-Doutorado.

Art. 56 A partir de sua matŕıcula no Programa todo aluno de mestrado, doutorado e pós-doutorado deverá ter a supervisão de um
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professor orientador, definido por área de concentração durante o processo de seleção, que poderá ser substitúıdo, posteriormente,
no caso de haver interesse de uma ou ambas as partes.

Art. 57 Os professores orientadores de dissertação, tese ou supervisão de estágio pós-doutoral serão docentes do Programa,
portadores do grau de Doutor:

§ 1o O professor orientador, em comum acordo com o aluno, poderá indicar, considerando a natureza da dissertação ou tese,
um ou mais coorientadores doutores, cuja indicação deverá ser aprovada pelo COECC;

§ 2o O docente do PPGECC somente poderá orientar doutorado se já tiver conclúıdo com sucesso, como orientador principal,
no mı́nimo 1 (uma) dissertação de mestrado ou superior;

§ 3o A supervisão de estágio de pós-doutorado é regulamentada pela CEPE 16/18, Art. 2o, parágrafo 1o.

Art. 58 Valores norteadores da participação em orientação, o número de orientandos novos ou veteranos, contando entre mestrado
e doutorado, para cada professor credenciado no PPGECC são sugeridos na Tabela IV.1.

Tabela IV.1. Número de orientandos.

Categoria Categoria
Docente permanente 8
Docente visitante 3
Docente colaborador 3

Art. 59 Qualquer mudança de orientador ou coorientador deverá ser aprovada pelo COECC.

Art. 60 Das competências do professores orientadores e supervisores:

§ 1o Competirá ao professor orientador e/ou coorientador de dissertação ou tese o estabelecido na CEPE 32/17, Seção VII,
Art. 31.

§ 2o Ao professor responsável pelo acompanhamento do pós-doutorando caberá assist́ı-lo em suas atividades durante o peŕıodo
do estágio pós-doutoral, além do estabelecido na CEPE 16/18, Art. 12, parágrafo 2o e 3o e .

Seção VII

Do Exame de Qualificação.

Art. 61 O exame de qualificação do mestrado deverá ser prestado após a conclusão dos 21 (vinte e um) créditos mı́nimos em
disciplinas obrigatórias e não obrigatórias, em até 16 (dezesseis) meses após o ingresso do aluno no Programa (até final de junho
do ano seguinte para ingresso em março do ano anterior), através de seção de apresentação e defesa pública.

§ 1o No que se refere à avaliação do exame de qualificação do mestrado, a banca examinadora deverá ter no mı́nimo 3 (três)
professores doutores, sendo composta pelo orientador presidente nato da banca e não avaliador, e demais professores internos
ou externos ao PPGECC, devendo ser aprovada pelo COECC;

I – A qualificação poderá ser a distância por videoconferência;

II – A critério do orientador e com a anuência do mestrando poderá ser adicionado à banca avaliador(es) externo(s), além
dos 3 (três) especificados no caput desse artigo, podendo a participação ser através de parecer sobre o documento escrito
da qualificação, o qual deverá ser lido pelo orientador no dia da seção pública durante a defesa.

§ 2o O aluno reprovado no exame de qualificação do mestrado poderá ser submetido a nova avaliação, qualificação final, em
no máximo 60 (sessenta) dias (2 meses) após a data do primeiro exame.

I – Após esse prazo e sem um of́ıcio ao COECC solicitando prorrogação com justificativa plauśıvel enviada pelo professor
orientador, o aluno será automaticamente desligado do programa;

II – Caso o COECC indefira o pedido de prorrogação para a qualificação final, o aluno será automaticamente desligado do

Regimento Interno PPGECC - Página 9
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programa;

III – A banca de avaliação da qualificação final, no caso de reprovação, deverá ser a mesma da qualificação;

IV – A manutenção da reprovação na qualificação final implicará no desligamento do aluno do Programa.

Art. 62 O exame de qualificação do doutorado deverá ser prestado após a conclusão dos 36 (trinta e seis) créditos mı́nimos
em disciplinas obrigatórias e não obrigatórias, em até 24 (vinte e quatro) meses após o ingresso no doutorado, quando deverão ser
apresentados resultados preliminares que comprovem o ineditismo da tese de doutorado.

§ 1o No que se refere à avaliação do exame de qualificação do doutorado, a banca examinadora deverá ter no mı́nimo 4
(quatro) professores doutores, sendo composta pelo orientador presidente nato da banca e não avaliador, por 1 (um) docente
do PPGECC, por 2 (dois) docentes obrigatoriamente externos ao PPGECC;

I – A qualificação poderá ser a distância por videoconferência;

II – A critério do orientador e com a anuência do doutorando poderá ser adicionado à banca avaliador(es) externo(s), além
dos 4 (quatro) especificados no caput desse artigo, podendo a participação ser através de parecer sobre o documento escrito
da qualificação, o qual deverá ser lido pelo orientador no dia da seção pública durante a defesa.

§ 2o O aluno reprovado no exame de qualificação do doutorado poderá ser submetido a nova avaliação, qualificação final, que
deverá ocorrer em no máximo 180 (cento e oitenta) dias (6 meses) após a data do primeiro exame.

I – Após esse prazo e sem um of́ıcio ao COECC solicitando prorrogação com justificativa plauśıvel enviada pelo professor
orientador, o aluno será automaticamente desligado do programa;

II – Caso o COECC indefira o pedido de prorrogação para a qualificação final, o aluno será automaticamente desligado do
programa.

III – A banca de avaliação da qualificação final, no caso de reprovação, deverá ser a mesma da qualificação;

IV – A manutenção da reprovação na qualificação final implicará no desligamento do aluno do Programa.

Art. 63 Admite-se excepcionalmente a prorrogação do exame de qualificação por até 02 (dois) meses para mestrado e 06 (seis)
meses para doutorado e prorrogação da qualificação final por até 01 (um) mês para mestrado e 03 (três) meses para doutorado,
após apreciação pelo COECC da justificativa apresentada pelo aluno com o consentimento do professor orientador.

§ 1o Tal prorrogação deverá ser requerida ao COECC com no mı́nimo 01 (um) mês de antecedência do vencimento do prazo;

Art. 64 Caso o aluno não cumpra os prazos estabelecidos na seção, será automaticamente desligado do programa.

Seção VIII

Da Dissertação ou Tese.

Art. 65 A dissertação de mestrado poderá ser organizada na forma tradicional, de preferência com o disposto na disciplina de
Métodos de Pesquisa, com texto uńıvoco contendo parte introdutória, intermediária e final, onde o mestrando deverá demonstrar
domı́nio do tema escolhido, rigor metodológico e capacidade de pesquisa, sistematização e expressão, com no mı́nimo 1 (um) artigo
completo pronto (para periódico indexado), derivado da dissertação, entregue separadamente do texto da dissertação. A dissertação
e o artigo poderão ser escritos em inglês adicionando t́ıtulo e resumo necessariamente em português.

Parágrafo único. A critério do aluno, com aprovação do orientador, a dissertação de mestrado poderá ser em forma de
coletânea de artigos com a seguinte estrutura:

I – Elementos pré-textuais (capa, segunda capa, ı́ndices, resumo);

II – Elementos textuais contendo introdução, revisão da literatura, problematização e apresentação dos artigos;

III – Um número mı́nimo de 2 (dois) artigos completos prontos (para periódico indexado), sendo o aluno o primeiro autor
e o(s) orientador(es) como co-autor(es), desenvolvidos durante o peŕıodo de mestrado e relacionados com a problematização
apresentada;
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IV – Considerações finais gerais;

V – Se a dissertação estiver escrita em inglês (Elementos pré-textuais, Elementos textuais, Artigos e Considerações finais),
deve-se acrescentar à estrutura da dissertação, ao final, t́ıtulo, resumo, elementos textuais e as considerações finais condensadas
escritas em português.

Art. 66 A tese de doutorado poderá ser organizada na forma tradicional, desde que esteja clara a relevância da hipótese,
a contribuição da pesquisa e o caráter inovador, com texto uńıvoco contendo parte introdutória, intermediária e final, onde o
doutorando deverá demonstrar domı́nio do tema escolhido, rigor metodológico e capacidade de pesquisa, sistematização e expressão,
com no mı́nimo 2 (dois) artigos completos prontos (para periódico indexado) escritos em inglês (exceto se já aceitos), derivados da
tese, entregue separadamente do texto da tese. A tese poderá ser escrita em inglês adicionando t́ıtulo e resumo necessariamente
em português.

Parágrafo único. A critério do aluno, com aprovação do orientador, a tese de doutorado poderá ser em forma de coletânea
de artigos com a seguinte estrutura:

I – Elementos pré-textuais (capa, segunda capa, ı́ndices, resumo);

II – Elementos textuais contendo introdução, revisão da literatura, problematização e apresentação dos artigos, deixando clara
a relevância da hipótese, a contribuição da pesquisa e o caráter inovador;

III – Um número mı́nimo de 4 (quatro) artigos completos prontos (para periódico indexado), sendo o aluno o primeiro autor
e o(s) orientador(es) como co-autor(es), desenvolvidos durante o peŕıodo de doutorado e relacionados com a problematização
apresentada;

IV – Considerações finais gerais;

V – Se a tese estiver escrita em inglês (Elementos pré-textuais, Elementos textuais, Artigos e Considerações finais), deve-se
acrescentar à estrutura da tese, ao final, t́ıtulo, resumo, elementos textuais e as considerações finais condensadas escritas em
português.

Art. 67 Conclúıda a dissertação ou tese, o professor orientador deverá requerer ao COECC, com prazo mı́nimo de 60 dias de
antecedência, a homologação da Banca Examinadora bem como a data de realização do exame.

CAPÍTULO V

DA CONCLUSÃO, TÍTULO E DIPLOMA.

Seção I

Definições Gerais

Art. 68 Após a homologação da banca pelo COECC o orientador deverá promover a entrega dos exemplares da dissertação ou
tese aos membros da Comissão Examinadora com no mı́nimo 20 (vinte) dias para dissertação de mestrado e 30 (trinta) dias para
tese de doutorado, de antecedência da data de realização do exame do trabalho de pesquisa.

Art. 69 No caso de aprovação após a arguição da Banca Examinadora e em seguida a dissertação ou tese estar com as correções
indicadas pela banca, o aluno encaminhará no prazo máximo de 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses mediante
justificativa enviada pelo professor orientador e aprovada pelo COECC, um exemplar em formato PDF da dissertação ou tese à
Secretaria do Programa.

Parágrafo único. O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem efeito, implicando na perda
do direito ao diploma pretendido.

Art. 70 Para a obtenção do t́ıtulo de Mestre ou Doutor, após o cumprimento de todas as exigências regimentais descritas neste
caṕıtulo, a Secretaria do Programa remeterá os documentos exigidos pela Unidade de Registro de Diplomas da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação na UFPR.
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Seção II

Do Grau Acadêmico de Mestre e Diploma de Mestrado.

Art. 71 Ao término do peŕıodo de sua permanência na instituição, Art. 39, o aluno de mestrado deverá apresentar em audiência
pública organizada e presidida pelo professor orientador, os resultados da pesquisa executada, os quais serão avaliados por uma
banca avaliadora, sendo:

I – Banca de avaliação de dissertação de mestrado deverá ser composta por no mı́nimo 3 (três) professores doutores, sendo
o orientador presidente nato da banca e não avaliador, e 2 (dois) professores avaliadores (exceto o coorientador) sendo pelo
menos um externo ao PPGECC, devendo ser aprovada pelo COECC;

II – A apresentação deverá ser direta e objetiva, dando ênfase à hipótese levantada, aos resultados e às conclusões obtidas,
com duração de no máximo 40 minutos;

III – Ao final da apresentação será aberta a palavra aos membros da banca para suas considerações;

IV – Professor coorientador, se houver, não conta como avaliador da banca, assim como o professor orientador;

V – Não deve existir grau de parentesco direto entre o aluno avaliado e os professores avaliadores da banca.

Parágrafo único. Complementa-se esse artigo com o Art. 43 da CEPE 32/17.

Art. 72 Em caso de reprovação, o aluno poderá apresentar a defesa final de dissertação, desde que dentro do prazo máximo
previstos no Art. 39.

Parágrafo único. A banca de avaliação da defesa final de dissertação, no caso de reprovação, deverá ser a mesma da defesa,
exceto em em casos onde o avaliador da banca não possa participar. A manutenção da reprovação na defesa final de dissertação
implicará no desligamento do aluno do Programa.

Art. 73 Para a obtenção do grau de Mestre, o aluno deverá satisfazer as exigências deste regimento no prazo disposto no Art.
39, obtendo:

I – No mı́nimo 27 créditos em disciplinas sendo 21 (vinte e um) créditos no conjunto das disciplinas obrigatórias e não
obrigatórias e 06 (seis) créditos em disciplinas relativas aos trabalhos de dissertação (Trabalho Individual - Dissertação);

II – Comprovar proficiência em Inglês:

a) O COECC deverá emitir portaria espećıfica com a lista de testes aceitos, a respectiva nota mı́nima e validade.

III – Aprovação da dissertação pela Banca Examinadora em sessão pública de defesa;

IV – Comprovar o aceite de 1 (um) artigo da dissertação em revista especializada, indexada e classificada com conceito
QUALIS-CAPES B2 ou superior na área de engenharias I:

a) Revistas indexadas não classificadas no QUALIS-CAPES serão avaliadas de acordo com portaria espećıfica publicada
pelo COECC.

V – Comprovar a apresentação e/ou publicação de trabalho em evento cient́ıfico em ńıvel de pós-graduação nacional ou
internacional reconhecido pelo COECC.

Parágrafo único. Em todas as publicações necessárias citadas acima deve constar o nome do(s) orientador(es) e referências
adequadas ao programa ou agradecimentos ao programa e agência de fomento, se for o caso, e com o mestrando como primeiro
autor.

Seção III

Do Grau Acadêmico de Doutor e Diploma de Doutorado.

Art. 74 Ao término do peŕıodo de sua permanência na instituição, Art. 39, o aluno de doutorado deverá apresentar em audiência
pública organizada e presidida pelo professor orientador, os resultados da pesquisa executada, os quais serão avaliados por uma
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banca avaliadora, sendo:

I – Banca de avaliação da tese de doutorado deverá ter no mı́nimo 4 (quatro) professores doutores, sendo composta pelo
orientador presidente nato da banca e não avaliador, e 3 (três) professores avaliadores (exceto o coorientador), sendo pelo
menos 1 (um) deles externo ao PPGECC e 1 (um) externo à UFPR;

II – A apresentação deverá ser direta e objetiva, dando ênfase à hipótese levantada, aos resultados e às conclusões obtidas,
com duração de 50 minutos;

III – Ao final da apresentação será aberta a palavra aos membros da banca para suas considerações;

IV – Professor coorientador, se houver, não conta como avaliador da banca, assim como professor orientador;

V – Não deve existir nenhum grau de parentesco direto entre o aluno avaliado e os professores avaliadores da banca.

Art. 75 Em caso de reprovação, o aluno poderá apresentar a defesa final de tese, desde que dentro do prazo máximo previstos
no Art. 39.

Parágrafo único. A banca de avaliação da defesa final de tese, no caso de reprovação, deverá ser a mesma da defesa, exceto
em em casos onde o avaliador da banca não possa participar. A manutenção da reprovação na defesa final de tese implicará
no desligamento do aluno do Programa.

Art. 76 Para a obtenção do grau de Doutor, o aluno deverá satisfazer as exigências deste regimento no prazo disposto no Art.
39, obtendo:

I – Obter o mı́nimo de 48 (quarenta e oito) créditos em disciplinas, 36 (trinta e seis) créditos no conjunto das disciplinas
obrigatórias e não obrigatórias e 12 (doze) créditos nas disciplinas relativas ao desenvolvimento da tese de doutorado (Trabalho
Individual - Tese);

II – Comprovar proficiência em Inglês:

a) O programa deverá emitir portaria espećıfica com a lista de testes aceitos, a respectiva nota mı́nima e validade.

III – Aprovação da tese pela Banca Examinadora em sessão pública de defesa;

IV – Comprovar o aceite de 2 (dois) artigos em revista indexada e classificada com conceito QUALIS-CAPES B1 ou superior
na área de engenharias I;

V – Comprovar a apresentação e/ou publicação de trabalho em evento cient́ıfico em ńıvel de pós-graduação nacional ou
internacional reconhecido pelo COECC.

Parágrafo único. Em todas as publicações necessárias citadas acima deve constar o nome do(s) orientador(es) e referências
adequadas ao programa ou agradecimentos ao programa e agência de fomento, se for o caso, e com o doutorando como primeiro
autor.

Seção IV

Do final do Estágio Pós-Doutoral e Certificado.

Art. 77 Ao final do estágio pós-doutoral devem ser atendidos os dispostos no Art. 12 da CEPE 16/18.

Art. 78 Além da audiência pública, o pós-doutorando em estágio pós-doutoral de duração igual ou superior a 6 (seis) meses, para
fins de obtenção de certificado, deverá comprovar o aceite de um artigo cient́ıfico à revista especializada, indexada e classificada
com conceito A1 ou A2 na lista de periódicos QUALIS na área de engenharias I, com o nome do supervisor e referências adequadas
ao programa ou agradecimentos ao programa e agência de fomento, se for o caso, e com o pós-doutorando como primeiro autor;

Parágrafo único. Pós-doutorando deverá obrigatoriamente lecionar pelo menos 1 (uma) disciplina espećıfica no PPGECC.

Art. 79 Após a audiência pública e a comprovação do aceite do artigo ou finalização da disciplina lecionada, a Coordenação do
PPGECC deverá solicitar à PRPPG a expedição de certificado competente, de acordo com o Art. 13 da CEPE 16/18.

Art. 80 O pós-doutorado, por ser um estágio de aperfeiçoamento, não confere grau e t́ıtulo.
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CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS.

Art. 81 Os casos omissos serão resolvidos pelo COECC.

Art. 82 Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Marco André Argenta
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia da Construção Civil
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