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RESOLUÇÃO INTERNA 04 – PPGSAU 

– Dispõe sobre os trâmites para a passagem de Aluno Especial 

para Regular no Doutorado do PPGSAU. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Ambiental Urbana 

– PPGSAU, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em conformidade com 

o Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UTFPR – Artigo 52 e 53, com o 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Urbana – Artigo 

30, § 2 e § 4, e no uso das suas atribuições, resolve que: 

Art. 1  o aluno especial segue o mesmo trâmite de entrada no Programa estabelecido no 

Processo de Seleção Continuada do Programa, considerando que: 

§ 1 o aluno especial só será admitido se houver capacidade de orientação disponível e 

terá aceite homologado pelo Colegiado do Programa. 

§ 2 a admissão obedecerá a disposição na classificação final do Edital de Seleção 

considerado. 

Art. 2 O aluno especial pode permanecer matriculado no máximo por três  quadrimestres do 

mesmo ano letivo. 

Art. 3 O aluno especial terá uma orientação homologada pelo Colegiado do Programa. 

Art. 4 O aluno especial matricula-se em no máximo uma disciplina no quadrimestre letivo 

indicada pela Orientação. 

Art. 5 O aluno especial passará para a categoria de aluno regular se e somente se: 

§ 1 Obtiver no mínimo conceito B em todas as disciplinas cursadas. 

§ 2 Elaborar projeto de pesquisa em conjunto com a Orientação, demonstrando 

avanços em relação à proposta de pesquisa entregue para o Processo de 

Seleção.    

§ 3 Obtiver parecer favorável da Orientação.   

Art. 6 O processo de passagem de especial para regular será feito via Requerimento à 

Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu Ecoville, com deliberação na Comissão 

Permanente de Pós-Graduação –  CPG. Deverão ser anexados ao Requerimento: 1) o Projeto 

de Pesquisa do aluno, delineado e aprimorado sob a supervisão do Orientador; 2) o Parecer 

favorável do Orientador para a passagem de aluno especial para aluno regular. A 

Coordenação, mediante aprovação da CPG, fará a mudança no Sistema Acadêmico.     

COLEGIADO – PPGSAU. 
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