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RESOLUÇÃO 02/2014 

 

Assunto:  Regulamenta a realização de “Estudos Especiais”, “Trabalho Individual” e 
“Outras Atividades” no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica.  

 

Estudos Especiais é uma atividade complementar do PPGEE, devendo ser 
atribuído conceito V (validado). O requerimento para validação dos 
créditos, juntamente com os documentos comprobatórios, deverão ser 
entregues à coordenação ao término da atividade para avaliação do 
colegiado e validação dos créditos. O número máximo de créditos em 
Estudos Especiais é 3 (três).  

Trabalho Individual é uma disciplina e ficará vinculada ao coordenador do PPGEE, 
que preferencialmente deverá ser realizada no terceiro quadrimestre do 
ingresso do discente, como proposta de dissertação ou tese, e sua 
avaliação será realizada pelo colegiado do PPGEE, considerando 
pareceres do orientador e relator designado pelo colegiado. Para esta 
disciplina serão concedidos 2 (dois) créditos. 

Outras Atividades  

I -  O Estágio de Docência deverá ser realizado em instituição de 
ensino público, sendo obrigatório para os estudantes bolsistas e 
facultativo para os demais estudantes. A carga horária total do 
Estágio de Docência é de 15 (quinze) horas (equivalente a 1 
crédito) para alunos de Mestrado e de 30 (trinta) horas 
(equivalente a 2 créditos) para alunos de Doutorado. As normas 
para realização do estágio de docência seguirão o Regulamento 
do Estágio de Docência para Discentes de Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorandos da UTFPR.  

II -  Aos Seminários, de grupo ou geral, será concedido 1 crédito, 
limitado a 1 crédito, mediante a participação do aluno em 75% 
daqueles que forem devidamente registrados na secretaria do 
PPGEE. Os seminários serão contabilizados ao final de cada ano 
letivo.   

III -  Para as Publicações serão atribuídos 3 créditos para publicação 
em periódicos Qualis CAPES na área de Engenharias IV A1, A2, 
B1 e B2, 1 crédito para publicação em periódicos Qualis CAPES 
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na área de Engenharias IV B3, B4 e B5 e 1 crédito por artigo 
publicado em anais de eventos internacionais e nacionais.  

 

 

 

Aprovado pelo colegiado do PPGEE em 24 de fevereiro de 2014. Esta Resolução substitui 

integralmente a Resolução 01/2010. 

 

 


