
 
 

 
 
 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Campus de Ponta Grossa 

Gerência de Pesquisa e Pós-Graduação 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
DOUTORADO 

 

 
 
Considerando o item 4.1 do edital 24/2016 – DIRPPG, DIVULGA o resultado final do              
processo seletivo para o curso de Doutorado em Engenharia de Produção para o ano de               
2017 e informações referente à matrícula. 
 

 
1. PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA 
 
 

1.1  Participação OBRIGATÓRIA em reunião no dia 06/03/2017, às 08h30min, na sala P-203; 
 

1.2 As matrículas serão realizadas na Secretaria do PPGEP da UTFPR - Campus Ponta             
Grossa, nos dias 06 a 08 de março de 2017, no endereço e horários a seguir, mediante                 
entrega de fotocópia da seguinte documentação, caso não tenha sido entregue: 

 
Endereço: Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 4 – CEP 84016-210 – Ponta Grossa – PR. 
Horários: das 09h às 12h e das 14h às 17h30min. 

 
a) Uma cópia de documento de identificação (RG) emitido pelas Secretarias de Segurança            

Pública dos Estados ou Distrito Federal, ou passaporte, se estrangeiro; 

b) Uma cópia do CPF. Se estrangeiro, passaporte válido para período do curso de mestrado e               

visto para exercer atividade acadêmica no Brasil; 

c) Uma cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 

d) Uma cópia do Título de eleitor; 

e) Uma cópia do Certificado de reservista (para homens); 

f) Caso ainda não tenha sido entregue durante a inscrição, uma cópia dos seguintes documentos: 

f.1) Diploma de graduação: 
Para graduação no Brasil, o candidato poderá apresentar comprovante de          
diploma em trâmite sendo-lhe concedido 12 meses para a apresentação do           
respectivo diploma.  
Para graduação no exterior, o candidato deve apresentar o diploma com visto            
do Consulado Brasileiro sediado no país onde o mesmo foi expedido. Sem            
prejuízo de outros acordos multinacionais que possam existir, para os diplomas           
emitidos na França não é exigido tal formalidade e para os diplomas emitidos             
na Argentina exige-se a legalização junto ao Ministério de Educación e           
Ministério de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto da         
Argentina, anexando cópia do referido diploma com tradução juramentada         
realizada no Brasil. 
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f.2) Histórico Escolar referente ao diploma especificado no item anterior. 
 

f.3) Diploma de Mestrado 
  
Para mestrado no exterior, o candidato deve apresentar o diploma com visto do             
Consulado Brasileiro sediado no país onde o mesmo foi expedido. Sem           
prejuízo de outros acordos multinacionais que possam existir, para os diplomas           
emitidos na França não é exigido tal formalidade e para os diplomas emitidos             
na Argentina exige-se a legalização junto ao Ministério de Educación e           
Ministério de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto da         
Argentina, anexando cópia do referido diploma com tradução juramentada         
realizada no Brasil. 

f.4) Histórico Escolar referente ao diploma especificado no item anterior. 

 

Observação: As cópias deverão estar perfeitamente legíveis, sem cortes ou rasuras e            

serem autenticadas ou acompanhadas dos originais para autenticação no local. 

1.3 Considera-se o aluno regularmente matriculado no Programa, após a obtenção de           

Registro Acadêmico (RA) no Sistema Acadêmico da UTFPR e após a matrícula            

entende-se que o aluno está ciente e de acordo com o regulamento vigente do Programa               

http://ppgep.pg.utfpr.edu.br/site/wp-content/uploads/2015/05/Regulamento-PPGEP-2015.p
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1.4 Perderá o direito à vaga o candidato que: 

a) Não efetuar sua matrícula no PPGEP-PG no período estabelecido; 

b) Deixar de apresentar a documentação exigida ou não observar os procedimentos           

estabelecidos neste Edital. 

1.4 O início das aulas será no dia 13/03/2017.  

 

 

 

 
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 
 
 
Grupo de Pesquisa: Gestão de Recursos Humanos para o Ambiente Produtivo - GRHAP 

Nº Nome Situaçã
o 

Orientador Co-orientador 

1. Sandra Martins Moreira Regular Luis Alberto Pilatti Claudia Tania Picinin 
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http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/dippg/mestrado/ppgep/grupos-de-pesquisa/grhap
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=1981308OFR6YQD


 

Grupo de Pesquisa: Gestão da Inovação Agroindustrial - GIA 

Nº Nome Situaçã
o 

Orientador Co-orientador 

1. Bethânia Ávila Rodrigues Regular Juliana Vitoria Messias 
Bittencourt 

- 

 

Grupo de Pesquisa:  Gestão da Transferência de Tecnologia - GTT 

Nº Nome Situaçã
o 

Orientador Co-orientador 

1. Marcela Marçal Alves pinto Regular João Luiz Kovaleski - 

2. Clerito Kaveski Peres Espera - - 

 

Grupo de Pesquisa: Sustentabilidade Em Sistemas Produtivos - LESP 

Nº Nome Situaçã
o 

Orientador Co-orientador 

1. Eliane Pinheiro Regular Antonio Carlos de Francisco - 

2. Jovani Taveira de Souza Espera - - 

 

Grupo de Pesquisa: Desenvolvimento de Produtos e Processos de Manufatura - DPPM 

Nº Nome Situaçã
o 

Orientador Co-orientador 

1. Não houve selecionado - - - 

 

Grupo de Pesquisa: Engenharia Organizacional e Rede de Empresas - EORE 

Nº Nome Situaçã
o 

Orientador Co-orientador 

1 Gustavo Dambiski Gomes 
de Carvalho 

Regular Luis Mauricio Martins de Resende - 

2 Franciele Bonatto Espera   

3 Marcos WIlliam Kaspchak 
Machado 

Espera   

4 João Felema Espera   

5 Julio Cesar Ferreira Espera   

 

Grupo de Pesquisa: Otimização e Tomada de Decisão - OTD 
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http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=1981308OFR6YQD
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=1981308ZW4H2P6
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=1981308W3DPY6F
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=19813083UGPCST
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=1981308NU4Y7FO


Nº Nome Situaçã
o 

Orientador Co-orientador 

1. Não houve selecionado - - - 

 

Ponta Grossa, 23 de novembro de 2016 
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