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Aprovada em 9 de fevereiro de 2018. 
  

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 01/2018 – DOS REQUISITOS PARA DEFESA E 

PARA EMISSÃO DE DIPLOMA DE DOUTORADO 

 

Dispõe sobre os requisitos mínimos 

necessários para solicitação de defesa de 

doutorado e requisitos mínimos para a 

emissão de diploma.  

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em decisão de seu colegiado altera os 

requisitos para defesa e para emissão de diploma.  

 

 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Para solicitação de defesa de doutorado o discente deve cumprir os seguintes 

requisitos:  

I. Obter os créditos exigidos; 

II. Ser aprovado no Projeto de Tese;  

III. Demonstrar nível de proficiência no domínio da língua inglesa; 

IV. Se estrangeiro, obter aprovação em exame de proficiência em leitura 

e escrita da língua portuguesa; 

V. Ser aprovado na Defesa de Projeto de Tese; 

VI. Apresentar cópia de artigo e comprovante de submissão em 

periódico que atenda o parágrafo único do Art. 2° desta normativa. 

VII. Apresentar termo de concordância com as alterações previstas neste 

regulamento. 

 

Art.2º - Para a solicitação de emissão de diploma e consequente obtenção do grau de 

doutor, o discente de doutorado deve atender os seguintes requisitos:  

 

I. Cumprir com os requisitos previstos no Art. 1° desta normativa;  

II. Ser aprovado na defesa final do trabalho de tese; 



III. Entregar a versão final da tese no formato impresso e digital em até 

noventa (90) dias após a defesa da tese; 

IV. Apresentar produção científica e/ou tecnológica de pelo menos um 

artigo publicado em periódico relevante, relacionada com a 

Dissertação; 

Parágrafo Único – O artigo deve apresentar Qualis mais recente em 

Engenharias III maior ou igual a B2, ou JCR ou SNIP 

maior ou igual a 0,3 ou SJR maior ou igual a 0,5. 

Art.3º - A presente resolução normativa foi aprovada na Reunião do Colegiado de 09 de 

fevereiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.  
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