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Resolução nº 14/20 - PPGTAL 

 

Estabelece os critérios para oferta de 

disciplinas para participantes externos ao 

Programa. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTAL) do 

Mestrado Profissional dos Câmpus de Londrina e Francisco Beltrão, no uso de 

suas atribuições, com base no Regulamento da Pós-Graduação Stricto sensu da 

UTFPR (Res. 07/2016-COPPG), e considerando a necessidade de regulamentar 

os critérios para oferta de disciplinas para participantes externos ao Programa, 

conforme Art. 41 do Regulamento Interno do PPGTAL (Res. 046/2018-PPGTAL), 

Resolve: 

 

Art. 1° - A categoria Participante Externo abrange alunos de graduação da UTFPR 

ou de Instituição de Ensino Superior conveniada, alunos de pós-graduação stricto 

sensu de outros Programas da UTFPR ou de outras instituições e profissionais 

portadores de diploma de nível superior. 

 

Art. 2° - A inscrição e seleção para participante externo nas disciplinas ofertadas 

pelo Programa serão realizadas por meio de Edital próprio, divulgado no sítio 

eletrônico. 

 

Art. 3° - A oferta de vagas em disciplinas para participante externo está sujeita a 

existência de vagas, após a matrícula dos alunos regulares e especiais. 

 

Parágrafo único: A inscrição do participante externo está condicionada ao 

número de vagas definido pelo(s) Docente(s) responsável(is) pela disciplina. 
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Art. 4° - Caso o número de requerimentos de matrícula de alunos externos 

exceda o número de vagas ofertadas para a disciplina, poderão ser utilizados 

os seguintes critérios para classificação e/ou desempate em Edital: 

- Coeficiente de rendimento na Graduação;  

- Ser graduado em Engenharia ou Tecnologia de Alimentos ou áreas afins; 

- Ter vínculo empregatício com indústria de alimentos; 

- Maior tempo de formação; 

- Maior idade. 

 

Art. 5º – Os casos omissos a esta deliberação, desde que relacionados a 

participantes externos, serão dirimidos pelo Colegiado do Programa. 

 

Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

    Londrina, 27 de maio de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Rodrigo Coelho 

Coordenador PPGTAL – UTFPR 

 

* A versão impressa e assinada encontra-se na coordenação do programa. 


