
 

  Ministério da Educação 

  Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

  Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

  Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais 

                                  

 

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA 02/2018 - INTEGRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS E 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Dispõe sobre os critérios e condições para a 

Integralização de Créditos e a validação de Atividades 

Complementares. 

 

Considerando: 

1.   Os termos do “Regulamento Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica e de Materiais” vigente, aprovado pela Resolução nº 

050-2018 do COPPG, de 07 de agosto de 2018; 

2.   A necessidade de normatizar os critérios e condições para a Integralização 

de Créditos em Disciplinas e os procedimentos operacionais para validação 

das Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa, conforme o disposto 

nos artigos 41 e 42 do citado Regulamento. 

 

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

Materiais da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso das suas 

atribuições, RESOLVE: 

 

Art. 1º - O discente de mestrado deve integralizar vinte e quatro (24) créditos em 

Disciplinas e Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa.  

§1 O discente deve obrigatoriamente integralizar no mínimo nove (9) 

créditos em Disciplinas e Atividades Complementares de Estudo e 

Pesquisa no PPGEM durante seu período de aluno regular.  

I. Caso forem cursados somente nove (9) créditos no período de aluno 

regular, no máximo três (3) podem ser em Atividades 

Complementares. 



§2 A disciplina Projeto de Dissertação é obrigatória, deve ser cursada no 

período de aluno regular, e integraliza três (3) créditos, sendo que o 

Exame de Qualificação de Mestrado é realizado ao final desta 

disciplina. 

§3 As Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa são limitadas a 

quatro (4) créditos e definidas no Art. 3º desta resolução. 

§4 O discente de mestrado pode cursar no máximo dois (2) créditos em 

disciplinas de Estudo Dirigido, as quais só poderão ser cursadas 

durante o período de aluno regular. 

§5 Discentes que pretendem passar direto para o curso de doutorado, sem 

finalizar o curso de mestrado, serão regidos por resolução específica. 

 

Art. 2º - O discente de doutorado deve integralizar quarenta e oito (48) créditos em 

Disciplinas e Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa. 

§1 O mestrado finalizado e comprovado com diploma tem equivalência de 

vinte e quatro (24) créditos, independente da carga horária do curso de 

origem. 

§2 O discente deve obrigatoriamente integralizar no mínimo doze (12) 

créditos em Disciplinas e Atividades Complementares de Estudo e 

Pesquisa no PPGEM durante seu período de aluno regular. 

I. Caso forem cursados somente doze (12) créditos no período de 

aluno regular, no máximo três (3) podem ser em Atividades 

Complementares. 

§3 A disciplina Projeto de Tese é obrigatória, deve ser cursada no período 

de aluno regular e integraliza seis (6) créditos, sendo que o Exame de 

Qualificação de Doutorado é realizado ao final desta disciplina. 

§4 As Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa são limitadas a 

sete (7) créditos e definidas no Art. 3º desta resolução. 

§5 O discente de doutorado pode cursar no máximo quatro (4) créditos em 

disciplinas de Estudo Dirigido, as quais só poderão ser cursadas 

durante o período de aluno regular. 



§6 O Estágio Docência é obrigatório para todos os discentes de doutorado 

e pode ter equivalência de dois (2) créditos para 30 horas de atividades 

ou um (1) crédito para 15 horas de atividades. 

 

Art. 3º - As Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa são definidas abaixo. 

§1 Entende-se por Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa: 

Estágio Docência, publicação comprovada de trabalhos científicos em 

anais de congressos e em periódicos (conforme §4 deste artigo) e 

participação em seminários reconhecidos pelo PPGEM (conforme §6 

deste artigo).   

§2 O número máximo de créditos que podem ser validados como 

Atividades Complementares de Estudo e Pesquisa é quatro (4) créditos 

para o mestrado e sete (7) créditos para o doutorado. 

§3 Para a efetivação da matrícula em Estágio Docência, devem ser 

seguidas as orientações da Instrução Normativa 001/2014 

PROPPG/PROGRAD e os documentos necessários encaminhados à 

Coordenação do Programa. 

I. A atividade de Estágio Docência está limitada a um (1) crédito para 

alunos de mestrado e dois (2) créditos para alunos de doutorado, 

conforme número de horas definido no §6 do Art. 2o. A atividade é 

obrigatória para alunos de Doutorado, conforme decisão do 

colegiado em reunião do dia 13 de fevereiro de 2015. 

II. Doutorandos com comprovada experiência em docência podem 

solicitar a dispensa desta atividade. Esta solicitação deverá 

obrigatoriamente ter a anuência do orientador. A dispensa não 

concede crédito. 

§4 A publicação: em congresso nacional ou internacional, em periódico 

sem Qualis na área de Engenharias III ou em periódico com Qualis 

inferior a B2 na área de Engenharias III, equivale a um (1) crédito, e a 

publicação em periódico com Qualis maior ou igual a B2 na área de 

Engenharias III ou com índice JCR (Journal Citation Report), equivale a 

dois (2) créditos, se atendidos os seguintes requisitos: 



I. Constar o nome do aluno, nome do orientador e o nome da UTFPR; 

II. A publicação tenha ocorrido durante o período como aluno regular 

do PPGEM; 

III. Caso na lista de autores conste mais de um estudante, a 

publicação para efeitos de crédito será considerada apenas para 

um deles, a ser definido pelo orientador. 

§5 Para discentes de doutorado, limita-se a um (1) crédito a validação de 

publicação em congresso nacional, internacional, periódico sem Qualis 

ou em periódico com Qualis inferior a B2. 

§6 Até um (1) crédito pode ser obtido caso o aluno comprove a 

participação durante o período de aluno regular em seis (6) ou mais 

seminários reconhecidos pelo PPGEM. 

I. Os seminários reconhecidos pelo PPGEM são aqueles registrados 

no Livro de Seminários, tais como palestras convidadas, defesas de 

dissertação e de tese, defesas de projeto de tese e evento anual de 

alunos promovido pelo Programa ou pela DIRPPG. 

II. Alternativamente, defesas e palestras proferidas em outros 

programas de pós-graduação stricto sensu com controle de 

frequência podem ser aceitas. 

 

Art. 4º - Os termos da presente resolução foram aprovados na Reunião 

Extraordinária do Colegiado de 22 de fevereiro de 2018.  

 

Art. 5º - A presente Resolução Específica entra em vigor a partir de 10 de 

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

 

 

 

                        Marco Antônio Luersen 

Coordenador do PPGEM-CT 


