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Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
FAQ (PERGUNTAS PREQUENTES) DOS CANDIDATOS STRICTO SENSU
QUAIS SÃO OS CURSOS DE
MESTRADO E DOUTORADO
OFERECIDOS PELA
UTFPR?
ONDE POSSO TER MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE O
PROGRAMA?

COMO FAÇO PARA
CURSAR UMA DISCIPLINA
COMO ALUNO EXTERNO?

QUANDO E COMO
ACONTECE O INGRESSO
NOS CURSOS DE
MESTRADO?

QUANDO E COMO
ACONTECE O INGRESSO
NOS CURSOS DE
DOUTORADO?

QUAL O VALOR DO
CURSO?

HÁ BOLSAS DE ESTUDOS?

A UTFPR Câmpus Curitiba possui três sedes em locais distintos (Centro,
Ecoville e Neoville). Os cursos de Stricto Sensu oferecidos no Câmpus
Curitiba constam no Portal da UTFPR, basta filtrar por Câmpus Curitiba
Para mais informações sobre áreas de concentração, linhas de pesquisas,
pesquisas recentes, corpo docente e regulamentos, você deve acessar a
página do programa em que está interessado.
Se você está no último ano da graduação da UTFPR, é aluno de outro
programa de pós-graduação ou um interessado no programa, é possível
cursar disciplinas como aluno externo à instituição. Para isso, é necessário
acompanhar o calendário de matrículas dos alunos do programa, uma vez
que é o mesmo período, além de preencher uma ficha de matrícula para
alunos externos (disponível nas páginas dos programas) e entregar na
secretaria no período determinado.
ATENÇÃO: As vagas são limitadas.
O ingresso nos cursos de mestrado é anual. Sendo assim, o processo
seletivo ocorre sempre no segundo semestre para ingresso no início do ano
seguinte, com divulgação do edital de seleção no início de agosto. O período
de inscrições e o processo seletivo varia de programa para programa, mas
normalmente acontece a partir de setembro. É preciso acompanhar as
páginas dos programas.
ATENÇÃO: Os envelopes devem ser entregues lacrados na secretaria
do programa e não será feita conferência de documentação no ato da
inscrição.
O ingresso nos cursos de doutorado pode seguir o calendário de seleção
dos cursos de mestrado ou acontecer na modalidade de fluxo contínuo.
Sendo assim, é necessário seguir as instruções dispostas no último edital
publicado e entregar a documentação na secretaria do programa. Cada
proposta de ingresso é analisada de modo individual, por meio de parecer
de um professor relator e decisão em Colegiado.
ATENÇÃO: Os envelopes devem ser entregues lacrados e não será
feita conferência de documentação no ato da inscrição.
Os cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela UTFPR são gratuitos.
Os programas acadêmicos possuem cotas de bolsas de estudos, que são
distribuídas por meio de edital da Comissão de Bolsas, após o início das
aulas. As bolsas de Demanda Social são fornecidas pela CAPES, com
duração de até 24 meses para mestrado e de até 48 meses para doutorado.
O valor atual é de R$ 1.500,00 mensais para mestrado e de R$ 2.200,00
para doutorado. A disponibilidade de bolsas é limitada e definida no início de
cada ano letivo, bem como a distribuição dessas bolsas entre os alunos
interessados e que atendem os requisitos. Há programas que possuem
cotas de bolsas de projetos ou de outras agências de fomento, como
Fundação Araucária e CNPq.
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