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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO 
DIRETORIA GERAL - CORNÉLIO PROCÓPIO 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS
CORNÉLIO PROCÓPIO 

PROGR POS-GRAD ASSOCIADO ENG. ELETRICA

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA 06/20 – PPGAEE-UEL/UTFPR-CP

 

Revoga a Instrução Normativa 06/17 – PPGAEE-UEL/UTFPR-CP

  

Estabelece normas e procedimentos para
admissão de Aluno Externo no PPGAEE-
UEL/UTFPR-CP, Nível Doutorado - Câmpus
UTFPR - Cornélio Procópio.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica–UEL/UTFPR-CP (nível
Doutorado) do Câmpus UTFPR de Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de
formular as normas e os procedimentos para a admissão de Aluno Externo no PPGAEE-CP, resolve:

 

ADMISSÃO DE ALUNO EXTERNO

 

1 - Aluno externo é aquele matriculado apenas em disciplinas isoladas sem vínculo com o Programa.

2 - Para ser admi�do como aluno externo, o candidato deve atender no mínimo uma das condições a seguir,
de acordo com a Instrução Norma�va 02/2014-PROPPG:

a. Ser portador de diploma de mestrado em áreas do Programa ou em áreas correlatas;

b. Ser aluno de mestrado dos cursos de engenharia ou áreas afins da UTFPR;

c. Ser aluno de doutorado em áreas do Programa ou em áreas correlatas.

3 - O período de matrícula de alunos externos é definido em calendário.

a - A matrícula de aluno externo é feita mediante um formulário próprio.

6 - O aluno externo pode cursar até o limite total de 06 (seis) disciplinas.
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7 - A matrícula do aluno externo deve ser aprovada pela Comissão/Coordenação do Programa, sendo
necessárias as condições a seguir:

a - Deve-se ter o aval do docente responsável pela disciplina, e

b - Deve-se ter disponibilidade de vagas na disciplina.

8 - O aluno externo terá direito a uma declaração de aprovação em disciplinas, expedido pela Secretaria
Acadêmica do Programa.

9 - Caso o aluno externo venha a ser admi�do como regular, poderá solicitar a convalidação dos créditos
ob�dos durante a condição de aluno externo;

10 – A convalidação dos créditos cursados como aluno externo apenas será concedida ao aluno que ob�ver
conceito B ou A na(s) disciplina(s) cursada(s) como aluno externo no Programa.

 

Essa Resolução Específica entra em vigor a par�r da data de sua publicação.

 

 

Cornélio Procópio, 26 de novembro de 2020.
 
 

_____________________________________

Prof. Dr. Sérgio Augusto Oliveira da Silva

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica

UEL/UTFPR-CP – Nível Doutorado

UTFPR – Câmpus Cornélio Procópio
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