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TÍTULO I 

DA FINALIDADE E OBJETIVO 

 

CAPÍTULO - I 

Da Finalidade do Regulamento 

Art. 1 - O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de 

Materiais da UTFPR, doravante denominado PPGEM, adotará o presente 

Regulamento para as atividades institucionais relacionadas ao ensino de Pós-

Graduação Stricto Sensu nos campos da Engenharia Mecânica e Engenharia 

de Materiais e suas áreas afins. 

 

CAPÍTULO - II  

Do Objetivo 

Art. 2 - O PPGEM tem por objetivos: 

I. Formar recursos humanos qualificados a: 

a) criar novos conhecimentos científicos; 

b) executar atividades de pesquisa e desenvolvimento; 

c) atuar de forma autônoma na preparação especializada de pessoal 

para essas atividades. 

II. Definir, propor, coordenar e executar projetos de pesquisa e/ou 

desenvolvimento dentro das Áreas de Concentração, em nível 

local, nacional ou internacional; 
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TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

CAPÍTULO - I 

Da Organização Geral 

Art. 3 - O PPGEM oferece Cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia 

Mecânica e de Materiais. 

Art. 4 - A coordenação técnica e acadêmica do PPGEM é executada por um 

Colegiado e um Coordenador. 

Art. 5 - O Programa é organizado em Áreas de Concentração e suas 

respectivas Linhas de Pesquisa.  

 

CAPÍTULO - II 

Do Colegiado 

Art. 6 - O Colegiado do PPGEM da UTFPR determina a orientação e as 

diretrizes didático-científicas do Programa que são executadas pela 

Coordenação. 

Art. 7 - O Colegiado do PPGEM é constituído pelos seguintes membros: 

I. Coordenador, como presidente;  

II. Um professor do Programa oficialmente indicado pelo 

Coordenador, como vice-presidente; 

III. Todos os professores permanentes do programa, que tenham sido 

informados como tais ao final do ano anterior para a Diretoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa, ou órgão equivalente, conforme Inciso 

XV do Artigo 19 deste Regulamento; 

IV. Um representante discente, aluno regular do Programa, eleito por 
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seus pares, com mandato máximo de um ano. 

Art. 8 - Será excluído do Colegiado o membro que, sem justificativa 

encaminhada ao Coordenador e aceita pelo Colegiado, faltar a duas (2) 

reuniões consecutivas ou quatro (4) reuniões intercaladas, durante o período 

de doze (12) meses. 

Parágrafo Único - o respectivo suplente ocupará a vaga existente e, no 

caso dos docentes, um novo suplente será indicado pela área. 

Art. 9 - Compete ao Colegiado do PPGEM:  

I. Atender ao disposto no Regulamento Geral dos Programas Stricto 

Sensu da UTFPR; 

II. Elaborar uma lista tríplice de candidatos a Coordenador a ser 

apresentada pelo coordenador à Gerência de Pesquisa e Pós-

Graduação da Instituição; 

III. Propor normas, diretrizes e alterações deste Regulamento, 

submetendo-as aos órgãos responsáveis para aprovação; 

IV. Aprovar as ementas das disciplinas; 

V. Definir os critérios para credenciamento e descredenciamento de 

professores e pesquisadores no Programa; 

VI. Credenciar e descredenciar os professores e pesquisadores que 

integrarão o corpo docente do Programa, de acordo com os 

critérios definidos pelo Colegiado, publicando todas as inclusões e 

desligamentos; 

VII. Aprovar os planos de aplicação de recursos postos à disposição do 

Programa pela UTFPR ou por agências financiadoras externas; 

VIII. Definir os critérios para a concessão de bolsas aos alunos do 

Programa; 
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IX. Deliberar sobre a composição das Bancas Examinadoras de 

defesa de Dissertação de Mestrado; 

X. Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso; 

XI. Julgar recurso contestando as deliberações do Coordenador, que 

tenha sido apresentado no prazo de até 10 dias úteis a contar da 

data da deliberação; 

XII. Analisar o relatório anual do Programa; 

XIII. Deliberar sobre convênios propostos para o Programa; 

XIV. Estabelecer e/ou redefinir Áreas de Concentração ou Linhas de 

Pesquisa do Programa; 

XV. Deliberar sobre as Linhas de Pesquisa de cada Área de 

Concentração; 

XVI. Deliberar sobre casos de interesse do Programa não explicitados 

neste Regulamento. 

Art. 10 - O Colegiado reunir-se-á ordinariamente com periodicidade mensal 

com calendário definido semestralmente e com pauta definida.  

Art. 11 - O Colegiado reunir-se-á extraordinariamente por convocação do 

Coordenador, com pauta definida. 

§ 1o – Em casos especiais, a reunião poderá ser convocada pela 

subscrição de pelo menos a metade (1/2) dos membros do Colegiado, 

também com pauta definida. 

§ 2o - Nos períodos de recesso, cabem apenas convocações 

extraordinárias, quando matéria de urgência assim o recomendar. 

Art. 12 - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência 

mínima de uma semana, quando os membros do Colegiado devem receber por 
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escrito (via memorando ou correio eletrônico) o horário, o local e a pauta da 

reunião. 

Art. 13 - O quorum mínimo para início de uma reunião do Colegiado no horário 

marcado é de dois terços (2/3) dos membros do Colegiado e, após quinze (15) 

minutos, será iniciada com quantos se fizerem presentes. 

Art. 14 - As reuniões serão presididas pelo Coordenador e, na sua falta, pelo 

Vice-Presidente do Colegiado, exceto no caso previsto no Art. 11, parágrafo 

primeiro, com a presidência do Professor mais idoso, membro do Colegiado.  

Art. 15 - Todas as decisões do Colegiado serão tomadas por meio do voto. 

§ 1o - Qualquer questão posta em votação será considerada aprovada se 

obtiver a maioria simples dos votos presentes. Quando mais de duas 

propostas para uma mesma questão forem submetidas à votação e 

nenhuma delas obtiver a maioria simples dos votos presentes, haverá um 

segundo turno de votação, com apenas as duas propostas mais votadas 

no primeiro turno. 

§ 2o - As resoluções e alterações deste regulamento devem ser 

aprovadas com pelo menos dois terços (2/3) dos votos do Colegiado. 

§ 3o - Nas decisões do Colegiado não é válido o voto por procuração. 

§ 4o - Ao presidente do Colegiado cabe somente o voto de desempate. 

Art. 16 - As votações serão sempre nominais com voto aberto.  

Parágrafo Único - O resultado de cada votação constará em Ata da 

Reunião do Colegiado. 

 

CAPÍTULO - III 

Do Coordenador 

Art. 17 - O mandato recomendado para cada Coordenador é de três (3) anos. 
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Art. 18 – Um novo coordenador somente é empossado após o seu antecessor 

ter encaminhado o relatório anual do Programa para a CAPES relativo ao ano 

anterior. 

Art. 19 - Compete ao Coordenador: 

I. Atender ao disposto no Art. 10 do Regulamento Geral dos 

Programas Stricto Sensu da UTFPR; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 

III. Coordenar e supervisionar os trabalhos referentes ao 

desenvolvimento do Programa; 

IV. Coordenar a elaboração do planejamento estratégico do PPGEM, 

submetendo-o à aprovação do Colegiado; 

V. Propor planos de aplicação e administrar os fundos, bem como 

fazer as respectivas prestações de contas; 

VI. Encaminhar ao Colegiado do Programa os processos de 

composição das Bancas Examinadoras de Dissertação de 

Mestrado; 

VII. Delegar a execução de tarefas específicas; 

VIII. Decidir, ad-referendum do Colegiado, os assuntos urgentes de 

competência do Colegiado; 

IX. Atuar em conjunto com os chefes de departamentos e 

coordenadores dos cursos de Graduação na definição das 

disciplinas desses cursos e dos professores responsáveis pelas 

mesmas, bem como no que tange a participação de alunos de Pós-

Graduação matriculados na disciplina "Estágio de Docência";  

X. Manter contatos e entendimentos com organizações nacionais e 

estrangeiras interessadas em fomentar o desenvolvimento do 
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Programa; 

XI. Encaminhar ao Colegiado as solicitações de convênios com o 

Programa; 

XII. Tomar as medidas necessárias à divulgação do Programa; 

XIII. Decidir sobre requerimentos de alunos quando envolverem 

assuntos de rotina administrativa; 

XIV. Elaborar e encaminhar aos setores competentes o relatório anual 

do Programa; 

XV. Atualizar, anualmente, a relação de nomes dos seus docentes, 

informando à Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG); 

XVI. Manter controle sobre o número de orientandos, por orientador, de 

forma a assegurar efetivas condições de orientação; 

XVII. Solicitar a formação e homologar a Comissão de Seleção de 

Bolsas com representantes de todas as Áreas de Concentração;  

XVIII. Deliberar sobre a validação de créditos obtidos em outras 

instituições nos termos do disposto no Título IV, Capítulos V e VI, 

deste regulamento. 

Art. 20 - Em caso de faltas, impedimentos e vacância, a qualquer época, 

assumirá interinamente a função de Coordenador, o Vice-Presidente do 

Colegiado. 

CAPÍTULO - IV 

Das Áreas de Concentração 

Art. 21 - Os professores, pesquisadores, alunos, estagiários, pessoal técnico-

administrativo e infraestrutura necessários ao desenvolvimento das atividades 

concentram-se em Linhas de Pesquisa e projetos, que podem envolver uma ou 

mais áreas de concentração. 
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§ 1o - Por Área de Concentração entende-se a unidade organizacional 

que reúne disciplinas, atividades afins e Linhas de Pesquisa. 

§ 2o - Linha de Pesquisa é definida como um domínio ou núcleo temático 

da atividade de pesquisa do Programa, que encerra o desenvolvimento 

sistemático de trabalhos com objetos ou metodologias comuns. 

§ 3o - O processo de criação de Área de Concentração no PPGEM deverá 

ser analisado pelo Colegiado do Programa. 

Art. 22 - São atribuições do grupo de docentes que compõe cada Área de 

Concentração: 

I. Oferecer um conjunto harmônico de disciplinas específicas 

relativas à própria área; 

II. Zelar pela manutenção de estrutura que propicie a realização dos 

trabalhos nos prazos previstos neste Regulamento; 

III. Definir suas Linhas de Pesquisa e submetê-las à aprovação do 

Colegiado; 

IV. Elaborar e atualizar as ementas das disciplinas, fixar pré-requisitos 

e requisitos paralelos; 

V. Conduzir o processo de seleção de novos alunos do Programa, 

observando o número limite de orientandos por professor; 

VI. Indicar representantes para as comissões solicitadas pela 

coordenação. 

 

CAPÍTULO - V 

Das Comissões de Seleção de Ingresso de Novos Alunos e de 

Classificação para Bolsas 

Art. 23 - Os processos de seleção de novos alunos e de classificação para 
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concessão de bolsas serão executados por comissões internas homologadas 

pelo Coordenador, respeitando os seguintes pontos: 

I. A Comissão de Seleção de Ingresso será constituída por Área de 

Concentração, sendo composta por todos os seus docentes; 

II. A Comissão de Classificação para a Concessão de Bolsas será 

constituída por um professor representante de cada área, 

preferencialmente aqueles que não tenham alunos candidatos à 

bolsa. 

Art. 24 - As comissões acima se reunirão sempre que necessário e produzirão 

relatórios a serem apreciados pelo Colegiado. 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO - I 

Do Currículo 

Art. 25 - A unidade básica de avaliação da duração da atividade discente em 

disciplinas, seminários, ou outras atividades acadêmicas é o crédito. 

Parágrafo Único - Um crédito equivale a quinze (15) horas de trabalho 

acadêmico efetivo por período letivo. 

Art. 26 - Para obtenção do título de Mestre em Engenharia, o estudante deverá 

cumprir os seguintes requisitos: 

I. Obter vinte e quatro (24) créditos; 

II. Obter aprovação em exames de suficiência em leitura da língua 

inglesa; 
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III. Se estrangeiro, obter aprovação em exame de suficiência em 

leitura e escrita da língua portuguesa; 

IV. Entregar juntamente com a solicitação de aprovação de banca a 

publicação de um artigo científico publicado em congresso ou 

periódico referente ao seu trabalho de pesquisa, ou a primeira 

versão de um artigo segundo modelo elaborado pelo Programa 

V. Apresentar Dissertação de Mestrado e ter a mesma aprovada por 

uma banca examinadora em sessão pública; 

VI. Uma vez aprovado na apresentação de sua Dissertação de 

Mestrado, o candidato terá um prazo de sessenta (60) dias para 

entregar a versão final da dissertação impressa e em formato 

digital, para divulgação pública.  

§ 1o - Dos vinte e quatro (24) créditos necessários, obrigatoriamente  

dezoito (18) deverão ser em disciplinas e três (3) em Projeto de 

Dissertação.  

§ 2o - Como alternativa às Disciplinas formais, atividades de Estudo 

Dirigido poderão ser definidas para alunos específicos, em função da 

especificidade do seu trabalho de dissertação. O estabelecimento de 

atividades de Estudo Dirigido será feito por proposição do orientador, que 

definirá o seu conteúdo. 

§ 3o - O aluno de mestrado poderá obter no máximo três (3) créditos em 

atividades complementares, como: Estudo Dirigido, Estágio-Docência, 

publicação comprovada de trabalhos científicos e participação em 

seminários oficializados pelo PPGEM. 

Parágrafo Único – As atividades complementares para validação de 

créditos seguirão resolução específica. 

§ 4o - O Mestrado terá a duração mínima de doze (12) e máxima de vinte 

e quatro (24) meses. O prazo poderá ser prorrogado por até seis (6) 
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meses se, por solicitação justificada do professor orientador e decisão 

favorável do Colegiado do Programa: o aluno tenha cumprido os vinte e 

quatro (24) créditos necessários, obtido aprovação em exames de 

proficiência em inglês e em português, se estrangeiro, defendido Projeto 

de Dissertação e realizado Estágio Docência (se bolsista). 

§ 5o - Caso o estudante não efetue a entrega da versão final de sua 

Dissertação dentro do prazo previsto neste artigo, todos os créditos e 

exames já obtidos perderão a validade no âmbito do Programa, sendo 

sua matrícula automaticamente cancelada. 

§ 6o - Não será fornecida ao candidato declaração de defesa ou cópia da 

ata correspondente à apresentação da Dissertação, antes da 

apresentação da versão final. 

Art. 27 - Para obtenção do título de Doutor em Engenharia, o estudante deverá 

cumprir os seguintes requisitos: 

I. Obter quarenta e oito (48) créditos; 

II. Obter aprovação em exames de suficiência em leitura e escrita da língua 

inglesa; 

III. Se estrangeiro, obter aprovação em exame de suficiência em leitura e 

escrita da língua portuguesa; 

IV. Entregar juntamente com a solicitação de aprovação de banca a 

publicação de um artigo científico publicado em periódico referente ao 

seu trabalho de pesquisa 

V. Apresentar Tese de Doutorado e ter a mesma aprovada por uma banca 

examinadora em sessão pública; 

VI. Uma vez aprovado na apresentação de sua Tese de Doutorado, o 

candidato terá um prazo de sessenta (60) dias para entregar a versão 

final da dissertação impressa e em formato digital, para divulgação 
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pública.  

§ 1o - Dos quarenta e oito (48) créditos necessários, obrigatoriamente  

trinta e nove (39) deverão ser em disciplinas e seis (6) em Projeto de 

Tese.  

§ 2o - Como alternativa às Disciplinas formais, atividades de Estudo 

Dirigido poderão ser definidas para alunos específicos, em função da 

especificidade do seu trabalho de tese. O estabelecimento de atividades 

de Estudo Dirigido será feito por proposição do orientador, que definirá o 

seu conteúdo. 

§ 3o - O aluno de doutorado poderá obter no máximo três (3) créditos em 

atividades complementares, como: Estudo Dirigido, Estágio-Docência, 

publicação comprovada de trabalhos científicos e participação em 

seminários oficializados pelo PPGEM. 

Parágrafo Único – As atividades complementares para validação de 

créditos seguirão resolução específica. 

§ 4o - O aluno de doutorado poderá obter validação de disciplinas feitas 

no curso de Mestrado, obtendo no máximo vinte e quatro (24) créditos. 

Parágrafo Único – A avaliação do processo de validação de disciplinas de 

Mestrado deve ter anuência da Coordenação de Curso. 

§ 5o - O Doutorado terá a duração mínima de vinte e quatro (24) e 

máxima de quarenta e oito (48) meses. O prazo poderá ser prorrogado 

por até seis (6) meses se, por solicitação justificada do professor 

orientador e decisão favorável do Colegiado do Programa: o aluno tenha 

cumprido os vinte e quatro (48) créditos necessários, obtido aprovação 

em exames de suficiência em inglês, e em português se estrangeiro, 

defendido Projeto de Dissertação e realizado o Estágio de Docência (se 

bolsista). 

§ 5o - Caso o estudante não efetue a entrega da versão final de sua Tese 
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dentro do prazo previsto neste artigo, todos os créditos e exames já 

obtidos perderão a validade no âmbito do Programa, sendo sua matrícula 

automaticamente cancelada. 

§ 6o - Não será fornecida ao candidato declaração de defesa ou cópia da 

ata correspondente à apresentação da Tese, antes da apresentação da 

versão final. 

 

CAPÍTULO - II 

Da Programação Periódica do Programa 

Art. 28 - O ano letivo do PPGEM será constituído de três períodos.  

Parágrafo Único - O período letivo é constituído de doze semanas de 

duração. 

Art. 29 - A programação de cada período letivo do Programa especificará as 

disciplinas e suas exigências, bem como as demais atividades acadêmicas 

com o respectivo número de créditos, cargas horárias e ementas. 

 

CAPÍTULO - III 

Do Corpo Docente 

Art. 30 - O PPGEM é composto por Professores e Pesquisadores, sendo que 

os Professores podem ser enquadrados, segundo denominação da CAPES, 

em:  

I. Professores permanentes, constituindo o núcleo principal de 

professores do PPGEM; 

II. Professores colaboradores; e 

III. Professores visitantes. 
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Art. 31 - Para credenciamento no Programa são requisitos básicos: 

I. A titulação de Doutor em área compatível com a Engenharia 

Mecânica, Ciência e/ou Engenharia de Materiais. 

II. Vínculo funcional com a UTFPR, ou, em caráter excepcional, que 

receba bolsa de fixação de professor ou de pesquisador de agência 

de fomento. 

§ 1o - O notório-saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado na área, poderá suprir a exigência do doutorado para fins de 

credenciamento como Professor ou Pesquisador. 

§ 2o - Mediante aprovação do Colegiado, professores ou pesquisadores 

de outras instituições, que satisfaçam as exigências do inciso I deste 

artigo, poderão ser credenciados no Programa. 

§ 3o - Além destes requisitos, o Colegiado deverá definir, em resolução 

específica, outros critérios relevantes para o credenciamento. 

Art. 32 – No âmbito do Programa, a categoria de visitante corresponde àqueles 

professores com vínculo funcional com outras instituições que sejam liberados 

das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborarem com o PPGEM, 

por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral. 

Parágrafo Único - os professores visitantes devem ter sua atuação no 

PPGEM viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a 

instituição ou por bolsa concedida, para esse fim, pela própria instituição 

ou por agência de fomento. 

Art. 33 - A permanência e as atribuições dos Professores e Pesquisadores no 

Programa serão regulamentadas por resolução específica aprovada pelo 

Colegiado.  

 

TÍTULO IV 
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DO REGIME ACADÊMICO 

 

CAPÍTULO - I 

Do Corpo Discente 

Art. 34 - O corpo discente do PPGEM será constituído de alunos regulares e 

não regulares. 

§ 1o - Entende-se como aluno regular aquele que se dedica ao Programa 

em regime de tempo integral ou parcial, regularmente matriculado. 

§ 2o - Os alunos que não se enquadram na definição disposta no 

parágrafo anterior são sujeitos à resolução específica.  

 

CAPÍTULO - II 

Da Inscrição 

Art. 35 - Os candidatos ao ingresso no PPGEM deverão apresentar à 

secretaria do Programa, na época fixada pelo calendário do Programa, os 

seguintes documentos: 

I. Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

II. Cópia autenticada: do Diploma de Graduação ou Certificado de 

Conclusão de Curso ou Declaração Oficial de Conclusão de Curso 

de Graduação; 

III. Histórico escolar do(s) Curso(s) de graduação e, quando for o 

caso, do(s) de pós-graduação, incluindo eventuais reprovações; 

IV. Curriculum Vitae impresso devidamente documentado, incluindo 

atividades de pesquisa, publicações científicas e participações em 

congressos (recomenda-se a utilização do currículo modelo Lattes 

do CNPq); 
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V. Proposta do Plano de Trabalho; 

VI. Duas cartas de recomendação; 

VII. Comprovante de visto ou declaração competente, se estrangeiro; 

VIII. Cópia do documento de identidade e CPF; 

IX. Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento. 

Art. 36 - A inscrição no Programa poderá ser realizada a cada quadrimestre, 

em datas específicas e divulgadas pela Coordenação.  

 

CAPÍTULO - III 

Da Matrícula  

Art. 37 - Para ser matriculado o candidato deverá ter sido selecionado pelo 

processo previsto neste Regulamento. 

Art. 38 - O calendário do Programa fixará o período de matrícula em disciplinas 

e/ou demais atividades.  

§ 1o - Em cada quadrimestre, em data prevista em calendário, o aluno 

deverá matricular-se em pelo menos uma das seguintes atividades do 

Programa: a) Disciplina ou Estudo Dirigido, b) Projeto de Dissertação e c) 

Dissertação. 

§ 2o - Até o final da quarta semana de cada período letivo, o aluno poderá 

cancelar matrícula em qualquer atividade, excetuando matrícula em 

Dissertação, respeitando o Parágrafo anterior. 

§ 3o - Disciplinas ou atividades canceladas na forma do Parágrafo anterior 

não constarão no Histórico Escolar. 

§ 4o - A matrícula de estudantes estrangeiros fica condicionada à 

apresentação de visto temporário vigente, de visto permanente ou de 



 18 

declaração da Polícia Federal, atestando situação regular no país para tal 

fim. 

Art. 39 - O aluno poderá trancar matrícula no Programa pelo período máximo 

de oito (8) meses, através de processo devidamente justificado, sujeito à 

aprovação do Colegiado do Programa. 

§ 1o - O trancamento de matrícula implicará no imediato corte da bolsa 

que o aluno porventura detenha, sem garantia de seu restabelecimento 

quando de seu retorno ao Programa. 

§ 2o - O período de trancamento será computado para a integralização do 

curso. 

§ 3o - É vedado o trancamento de matrícula no Programa nos três meses 

iniciais. 

§ 4o - O Histórico Escolar registrará o período em que o aluno esteve com 

a matrícula trancada. 

Art. 40 - O aluno terá sua matrícula cancelada, sendo desligado 

automaticamente do Programa se: 

I. Esgotar o prazo máximo para a conclusão do curso; 

II. Apresentar desempenho insatisfatório, nas condições previstas no 

Art. 45; 

III. Não se matricular em atividade do Programa (conforme Art. 38); 

IV. O Colegiado do Programa aprovar solicitação fundamentada do 

orientador, solicitando o seu desligamento, devendo o aluno ser 

cientificado da solicitação. 

Parágrafo Único - A readmissão do aluno desligado será avaliada pelo 

Colegiado, mediante apresentação de requerimento com a anuência do 

orientador, contendo: a) justificativa, b) etapas já realizadas para a 
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obtenção do título e c) cronograma de execução. 

 

CAPÍTULO – IV 

Da Proficiência em Língua Estrangeira e Portuguesa 

Art. 41 – Todos os alunos, em qualquer nível, deverão demonstrar suficiência 

em leitura da língua inglesa. 

§ 1o - O aluno deverá apresentar esta suficiência no primeiro ano do 

curso. 

§ 2o - As provas de suficiência em língua inglesa serão realizadas, no 

mínimo, uma vez a cada ano letivo. 

§ 3o - Nenhum aluno em débito com essa exigência poderá submeter-se à 

defesa da Dissertação ou Tese. 

§ 4o - A Secretaria do Programa, através de edital, divulgará, com a 

devida antecedência, a realização das provas de suficiência em língua 

inglesa, fornecendo as informações pertinentes. 

Art. 42 - Para alunos estrangeiros, cuja língua materna não seja o Português, é 

necessário, além da suficiência em língua inglesa, demonstrar suficiência em 

leitura e escrita da língua portuguesa. 

§ 1o - O aluno deverá apresentar esta suficiência no primeiro ano do 

curso. 

§ 2o - As provas de suficiência em língua portuguesa serão realizadas, no 

mínimo, uma vez a cada ano letivo, se houver demanda. 

 

CAPÍTULO – V 

Da Transferência e das Validações 



 20 

Art. 43 - Poderão ser aceitos créditos em disciplinas ou atividades obtidos em 

outros Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, mediante 

solicitação do aluno, com anuência do orientador e aprovação da coordenação 

do Programa. 

§ 1o - Será designado pela coordenação um relator para análise do 

pedido. 

§ 2o - Para a validação das disciplinas cursadas, o aluno deve apresentar 

à secretaria do PPGEM documentos com as seguintes informações: 

ementa, carga horária, número de créditos, conceito e/ou nota atribuídos 

à disciplina, histórico atualizado do aluno, bem como outras informações 

que o relator julgar necessárias para a validade do aproveitamento. 

§ 3o - O relator definirá em seu parecer, para cada disciplina ou atividade 

validada, um número de créditos correspondente, de acordo com o Art. 

25. 

§ 4o - As disciplinas ou atividades correspondentes constarão do Histórico 

Escolar do aluno com a indicação V (Validado), se os créditos aceitos na 

forma deste Artigo tiverem sido obtidos externamente à UTFPR. No caso 

destes serem obtidos internamente à UTFPR ou em Programas de Pós-

graduação com os quais existam acordos específicos, constará o conceito 

obtido na disciplina. 

§ 5o - Fica limitado em nove (9) o número de créditos validados, sem 

limite de crédito por disciplina. 

§ 6o - Só poderão ser validados créditos com conceito igual ou superior a 

B ou nota igual ou superior a sete vírgula cinco (7,5). 

§ 7o - Só poderão ser validadas disciplinas cursadas nos últimos cinco (5) 

anos. 
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CAPÍTULO - VI 

Da Freqüência, da Avaliação e do Aproveitamento 

Art. 44 - O aproveitamento em cada disciplina, bem como em Projetos de 

Dissertação ou Tese e Estudos Dirigidos, será expresso por meio de conceitos 

conforme Art. 45. 

Parágrafo Único - A freqüência não poderá ser inferior a setenta e cinco 

por cento (75%) da carga horária programada, por disciplina. 

Art. 45 - O aproveitamento do aluno será determinado pelo seu Coeficiente de 

Rendimento (CR), aplicando a tabela de equivalência de conceitos e a seguinte 

fórmula:  

( )

∑
∑ ∗

=

C

CV

i

ii
CR  

onde, 

Vi= o valor numérico correspondente ao conceito obtido na i-ésima 

disciplina, Estudo Dirigido e Projeto de Dissertação, de acordo com a 

Tabela de Equivalência de Conceitos; 

Ci= o número de créditos associados à mesma. 

Parágrafo Único - Os créditos validados com atribuição V (conforme Art. 

43) de outros programas não entrarão no cálculo do coeficiente de 

rendimento do estudante. 

 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE CONCEITOS 

Conceito Significado Equivalência numérica 

A Excelente 10 
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B Bom 8 

C Regular 6 

D Insuficiente 4 

E Desistente 0 

I Incompleto - 

V Validado - 

  

Art. 46 - Estará aprovado, fazendo jus aos créditos correspondentes, o aluno 

que tiver freqüência conforme Art. 44 e obtiver conceito A, B ou C. 

§ 1o - Será, também, facultado ao aluno repetir disciplinas ou atividades 

em que tenha sido aprovado, com o propósito de melhorar seu CR.  

§ 2o - No cômputo do CR, na situação do parágrafo anterior, será 

considerado apenas o resultado mais recente, excluindo-se, no Histórico 

Escolar, o resultado anterior. 

Art. 47 - Ao aluno que, por motivo plenamente justificado, deixar de realizar 

avaliações previstas em disciplina ou atividade, até a data limite para o 

encaminhamento dos resultados à Secretaria do Programa, será atribuído 

provisoriamente o conceito I (Incompleto). 

Parágrafo Único - Cessado o motivo que impedia a realização da 

avaliação, o aluno cumprirá a mesma, e o professor notificará à Secretaria 

do Programa o conceito definitivo do aluno. 

Art. 48 - Será desligado do Programa o aluno que: 

I. Obtiver, em qualquer período letivo, CR inferior a seis (6) no 

conjunto das disciplinas e atividades desenvolvidas; 
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II. Obtiver, em dois períodos letivos consecutivos, CR inferior a oito 

(8) no conjunto das disciplinas e atividades destes dois períodos; 

III. Obtiver, no final de todos os créditos requeridos, um CR inferior a 

oito (8) no conjunto das disciplinas e atividades.  

 

CAPÍTULO - VII 

Da Orientação 

Art. 49 - O candidato deverá indicar em sua ficha de inscrição pelo menos um 

orientador e no máximo três, sendo a orientação homologada pela Comissão 

de Seleção. 

§ 1o - O aluno poderá contar também com um co-orientador com 

atribuições complementares à do orientador. 

§ 2o - O aluno poderá solicitar a mudança de Orientador através de um 

requerimento fundamentado ao Colegiado do Programa, com a anuência 

do Orientador atual e do futuro Orientador. 

§ 3o - O Orientador também poderá solicitar interrupção do trabalho de 

orientação do aluno, ou desligamento do Programa, através de 

requerimento fundamentado ao Colegiado do Programa, do que deverá 

ser cientificado o aluno. 

Art. 50 - São atribuições do Professor Orientador: 

I. Orientar na escolha das disciplinas adequadas à formação e 

preparo do candidato à pesquisa e assinar a respectiva ficha de 

matrícula;  

II. Assistir o aluno ao longo do período de créditos; 

III. Orientar o aluno para a definição de temática e para a elaboração 

do Projeto de Dissertação ou de Tese; 
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IV. Orientar as tarefas de pesquisa, desenvolvimento da Dissertação 

ou Tese e cumprimento dos prazos; 

V. Dar anuência, quando em concordância, aos requerimentos dos 

seus orientandos.  

Art. 51 - Obedecida a regulamentação específica, o Colegiado poderá 

determinar a indisponibilidade temporária de algum orientador para assumir 

novas orientações. 

 

CAPÍTULO VIII 

Do Projeto de Dissertação e do Projeto de Tese 

Art. 52 - A regulamentação dos Projetos de Dissertação e de Tese seguirá 

resolução específica. 

 

CAPÍTULO - IX 

Dos Trabalhos de Dissertação ou Tese 

Art. 53 - Para matricular-se em Dissertação, o mestrando deve ter o Projeto de 

Dissertação aprovado. 

Art. 54 - Para matricular-se em Tese, o doutorando deve ter o Projeto de Tese 

aprovado. 

Art. 55 - A concessão do grau de Mestre ou Doutor está condicionada à 

aprovação em defesa pública de Dissertação (segundo o Art. 56) ou Tese 

(segundo o Art. 57). 

Art. 56 - As Dissertações do Programa deverão ser julgadas por Banca 

Examinadora composta de um mínimo de três (3) doutores, sendo pelo menos 

um de outra Instituição e um do Programa, que não seja o orientador.  

§ 1o - O orientador pode ser um dos membros da banca. 
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§ 2o - Se existir co-orientador, este não pode ser considerado membro 

externo, se for de origem de outra instituição, e também não pode ser o 

único membro do Programa, além do orientador. 

§ 3o - A presidência da Banca Examinadora será exercida pelo orientador, 

co-orientador ou, na ausência destes, pelo membro da banca mais idoso 

da Instituição. 

Art. 57 - As Teses do Programa deverão ser julgadas por Banca Examinadora 

composta de um mínimo de cinco (5) doutores, sendo pelo menos dois de outra 

Instituição e um do Programa, que não seja o orientador. 

§ 1o - O orientador pode ser um dos membros da banca. 

§ 2o - Se existir co-orientador, este não pode ser considerado membro 

externo, se for de origem de outra instituição, e também não pode ser o 

único membro do Programa, além do orientador. 

§ 3o - A presidência da Banca Examinadora será exercida pelo orientador, 

co-orientador ou, na ausência destes, pelo membro da banca mais idoso 

da Instituição. 

Art. 58 - A Banca Examinadora, pela maioria de seus membros, poderá 

aprovar; aprovar com restrições ou reprovar a Dissertação ou Tese.  

§ 1o - Para as Dissertações ou Teses aprovadas com restrições, por meio 

de parecer específico, a Banca Examinadora explicitará as modificações 

desejadas, que deverão ser realizadas em prazo não superior a sessenta 

(60) dias. 

§ 2o - Em caso de reprovação, é vetada ao candidato qualquer forma de 

recurso. 

Art. 59 - Após a aprovação final, o aluno entregará à Coordenação do 

Programa três (3) exemplares da Dissertação e uma cópia em meio digital para 

disponibilização via internet (on-line). 
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Parágrafo Único - O aluno deverá entregar uma Declaração à 

Coordenação permitindo ou não a divulgação da Dissertação em meio 

digital em locais de acesso livre.  

 

TÍTULO V 

DA CONCESSÃO DE TÍTULO 

Art. 60 - Ao aluno do PPGEM que satisfizer as exigências deste Regulamento 

e do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UTFPR será conferido 

o Título de Mestre ou Doutor em Engenharia. 

§ 1o - O diploma explicitará a Área de Concentração em que se 

desenvolveu a atividade do aluno. 

§ 2o - A emissão do diploma estará condicionada ao cumprimento das 

exigências administrativas finais junto à secretaria do Programa. 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 61 - Em caso de pesquisa que envolva sigilo industrial, inovação 

tecnológica ou outra situação que exija sigilo de informação, caberá ao 

Colegiado do Programa deliberar sobre os procedimentos de defesa e 

publicação da dissertação, observando regulamentação da Instituição sobre 

este tema.  

Art. 62 - Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos pelo 

Colegiado do Programa, de acordo com suas atribuições regimentais. 

Art. 63 - Este Regulamento entra em vigor imediatamente após sua 

homologação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação da 

Instituição, revogadas as disposições em contrário. 




