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Pelo presente, fazemos saber aos interessados, os critérios que definem a seleção dos 

candidatos para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

(MODALIDADE SEMIPRESENCIAL), Edital 02/2018 DIRPPG-FB, cujo funcionamento foi 

aprovado pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR - COPPG, conforme sua 

Resolução nº 031/2018, de 12 DE junho de 2018, de acordo com o Regulamento da Organização 

Didático-Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UTFPR, aprovado pela 

Resolução 35/2012 do COPPG, e em concordância com a Resolução 1/2007 CNE/CES. 

 

A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão constituída por servidores da 

UTFPR (Câmpus Francisco Beltrão), envolvidos neste curso, designados pela Portaria do Diretor-

Geral nº 142, de 07 de agosto de 2018. A comissão estabeleceu como critério de seleção a soma 

dos coeficientes obtidos da média aritmética entre o histórico escolar da graduação e a análise do 

currículo que compreenderá os seguintes itens: 

 

1) Análise do Currículo Lattes/Vitae dos candidatos (máximo 100 pontos). Na avaliação 

do Currículo Lattes/ Vitae, serão atribuídos os seguintes valores: 

 

a) livro: 20 pontos por livro; 

b) capítulo de livro: 10 pontos por capítulo; 

c) trabalhos em periódicos listados no Qualis da área de Engenharias III: 

 

 Qualis A1: 20 pontos por trabalho; 

 Qualis A2: 17 pontos por trabalho; 

 Qualis B1: 15 pontos por trabalho; 

 Qualis B2: 12 pontos por trabalho; 

 Qualis B3: 10 pontos por trabalho; 

 Qualis B4: 7 pontos por trabalho; 

 Qualis B5: 5 pontos por trabalho; 

 Qualis C ou sem extrato: 2 pontos por trabalho. 

 

d) trabalhos completos: 

 

 em eventos científicos internacionais: 5 pontos por trabalho; 

 em eventos científicos nacionais: 3 ponto por trabalho; 

 em eventos científicos regionais: 2 ponto por trabalho; 

 em eventos científicos locais: 1 ponto por trabalho; 



 Caso o certificado do evento não especifique qual sua abrangência, este será 

considerado local. 

 

e) experiência profissional: 

 

 tempo de exercício de magistério na área do curso: 3 pontos por ano; 

 tempo de experiência profissional, exceto magistério na área do curso, na área do 

curso: 3 pontos por ano. 

 

f) formação: 

 

 Graduação concluída na área de Engenharia de Produção, Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas: 20 pontos; 

 Graduação concluída em outras áreas: 10 pontos; 

 Especialização Lato Sensu concluída na área do curso: 10 pontos; 

 Mestrado concluído: 15 pontos; 

 Doutorado concluído: 20 pontos. 

 

 

2) Análise do Histórico Escolar do Curso de Graduação (0 a 100 pontos). 

 

Para análise do histórico escolar será considerada a nota média das disciplinas ponderada 

pela carga horária. 

 

No caso de empate, dar-se-á preferência pelo candidato com: 

 

 melhor desempenho na análise de currículo 

 maior Idade; 

 mais experiência profissional. 

 

Francisco Beltrão, 08 de agosto de 2018. 
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