Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO - MESTRADO
Versão: 1º semestre 2017.
Nome do candidato: ___________________________________________________________

1. Formação acadêmica:
( ) 2 pontos: atribuídos para quem é graduado em curso de engenharia, física, matemática,
computação ou informática com carga horária igual ou superior a 2.400 horas.
( ) 1 ponto: atribuído para quem é graduado em curso de engenharia, física, matemática,
computação ou informática com carga horária inferior a 2.400 horas.
( ) 1,0 ponto: histórico do curso de graduação com média igual ou superior a 7,5.
( ) 0,5 pontos: histórico do curso de graduação com média igual ou superior a 5,5 e inferior a 7,5.
Máximo 3 pontos neste item.
2. Língua Inglesa
( ) 1 ponto: se tem suficiência em língua inglesa comprovada através de exame (p.ex. TOEFEL)
nos últimos 4 anos (incluir documento comprobatório)
( ) 0,5 pontos: se é capaz de ler e compreender um texto ou artigo técnico em língua inglesa. O
aluno deve fazer uma declaração de próprio punho atestando como adquiriu esta capacidade.
Máximo 1,0 ponto neste item.
3. Pós-graduação:
( ) 1,0 ponto: atribuído para quem possui pelo menos um curso de especialização relacionado
com Engenharia Elétrica (nas áreas de concentração do programa de pós-graduação). Obrigatório
incluir na documentação certificado de conclusão.
( ) 1,5 pontos: 5 ou mais créditos realizados com conceito A ou B em disciplinas de mestrado/
doutorado em cursos de pós-graduação em engenharia.
( ) 1 ponto: 1 a 4 créditos com conceito A ou B em disciplinas de mestrado/doutorado em cursos
de pós-graduação em engenharia.
Obs: Créditos incompletos serão contabilizados pela metade, desde que seja apresentada
declaração do professor que o aluno está frequentando regularmente disciplina do PPGEE
através de formulário disponível em:
https://www.eletrica.ufpr.br/p/_media/ppgee:declaracaofrequencia2016.pdf
Máximo 3 pontos neste item.
4. Experiência em Pesquisa:
( ) 1 ponto por ano completo de iniciação científica (PIBIC formal ou bolsista IC em projeto de
pesquisa aprovado por agência de fomento). Máximo 2 pontos neste subitem.
( ) 1 ponto por artigo publicado em revista científica ou congresso classificados no QUALIS da
área Engenharias IV da CAPES. Incluir o artigo na integra na documentação. Máximo 2 pontos
neste subitem.
Máximo 3 pontos neste item.
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5. Experiência em Docência:
( ) 1 ponto se possui 1 ou mais semestres de experiência como docente em curso técnico ou curso
superior em áreas afins à engenharia elétrica.
( ) 0,5 pontos se possui 1 ou mais semestres letivos de iniciação a docência (PID formal).
Máximo 1 ponto neste item.
6. Experiência Profissional:
( ) 1 ponto: se possui 1 ou mais anos de experiência profissional de trabalho como engenheiro
formado em área com relação direta com o projeto de pesquisa pretendido (Justificar através de
documento anexado).

Total de pontos __________
(3.0 pontos é a nota mínima para aprovação)

Data: ____/____/____

Assinatura do Candidato:

O CANDIDATO NÃO DEVE ESCREVER ABAIXO DESTA LINHA

Nota da Entrevista: __________ pontos
(5,0 pontos é a nota mínima para aprovação)

Nota Final: __________ pontos

( ) Aprovado

( ) Não Aprovado

Data:_____/_____/_____

Assinatura Presidente da Banca Examinadora:

