
 

 
 

EDITAL 07/2018 PPU - DO PROCESSO SELETIVO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 

MESTRADO EM PLANEJAMENTO URBANO – TURMA 2019 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do 

Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando: 

- a Resolução 32/17-CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do Paraná; 

- a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional; 

- a Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal; 

- o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná; 

- as normas internas do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da Universidade 

Federal do Paraná; e 

- a Recomendação n° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná; 

RESOLVE: 

Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão ao Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano, na forma deste Edital. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 1º     Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso no Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, 

daqui para frente denominado Programa, para o ingresso no primeiro semestre de 2019. 

 

DAS VAGAS 

Art. 2º     Serão ofertadas 15 (quinze) vagas no Mestrado, dentro das linhas de pesquisa do 

Programa (i) Dinâmicas Urbanas e (ii) Políticas e Instrumentos do Planejamento Urbano, 

conforme Anexo I deste Edital. 



 

 
 

§ 1º     A lista dos aprovados e classificados obedecerá ao limite máximo de vagas previstas 

neste edital e à capacidade de orientação de cada professor integrante do corpo 

docente, conforme as normativas da CAPES. 

§ 2º     Havendo vagas remanescentes ao final do processo de seleção, em decorrência de 

diferença entre o número de vagas ofertadas e o número de candidatos aprovados, o 

Colegiado do Programa poderá, segundo o interesse do Programa, optar por autorizar 

novo processo seletivo a ser divulgado em edital próprio e específico. 

§ 3º     O limite máximo de vagas não será alterado para o processo seletivo de que trata 

este Edital. 

Art. 3º     Somente ingressarão no Programa os candidatos aprovados e classificados. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º     No ato da inscrição o candidato deverá optar por uma das linhas de pesquisa do 

Programa. 

Art. 5º     As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas no 

período constante ao item Cronograma deste Edital. 

§ 1º     As inscrições deverão ser realizadas através do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-

graduação (SIGA), cujo link está disponível no endereço eletrônico 

http://www.tecnologia.ufpr.br/portal/ppu/processo-seletivo/. 

§ 2º     Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o 

prazo final de recebimento estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 6º     Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão 

Acadêmica da Pós-graduação (SIGA) os seguintes documentos: 

I - requerimento de inscrição devidamente preenchido com indicação da linha de pesquisa e 

professor orientador (do corpo docente do Programa, conforme Anexo I deste Edital); 

II - cópia do diploma (frente e verso) ou documento comprobatório de conclusão de 

graduação ou declaração de estar cursando o último período do curso de graduação emitida 

pela Instituição; 

III - histórico escolar de graduação; 

http://www.tecnologia.ufpr.br/portal/ppu/processo-seletivo/


 

 
 

IV - cópia do currículo Lattes (Plataforma CNPq, disponível em http://lattes.cnpq.br), cuja 

documentação comprobatória poderá ser exigida caso o candidato alcance a terceira etapa 

de seleção (banca final); 

V - projeto de dissertação a ser desenvolvido, segundo a linha de pesquisa do Programa, 

contendo: título, autor, resumo, objetivos, justificativas, revisão bibliográfica, material e 

métodos, cronograma e referências; ocupando até dez páginas, excluídas capa, elementos 

pré-textuais e referências; em extensão pdf e formatado de acordo com as normas para 

apresentação de documentos científicos na UFPR; 

VI - Foto atual (em tamanho quadrado 3x3, 4x4, ...NxN); 

VII - fotocópia dos documentos pessoais: cópia da carteira de identidade civil e do CPF e, se 

for estrangeiro, cópia da folha de identificação do passaporte.  

Parágrafo único. Serão aceitos também como documentos oficiais de identidade:  

I - Carteiras ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores;  

II - Cédulas de Identidade emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei federal 

valham como documento de identidade (como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC);  

III - Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

IV - Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia e data de validade vigente), na forma da 

Lei nº 9.053/97. 

  

COMISSÃO DE SELEÇÃO E BANCAS EXAMINADORAS 

Art. 7º     A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção designada pelo Colegiado e 

composta por professores integrantes do Corpo Docente do Programa. 

Art. 8º     A correção das provas discursivas referente à primeira etapa será feita por todos os 

membros da Comissão de Seleção, sendo adotado o sistema blind review. 

Art. 9º     A avaliação dos projetos de pesquisa, referente à segunda etapa, será feita por, pelo 

menos, 2 (dois) professores do programa, sendo um deles o indicado como orientador pelo 

aluno. 

http://lattes.cnpq.br)/


 

 
 

Art. 10    A arguição e defesa do projeto, referente à terceira etapa, será realizada e avaliada 

por bancas examinadoras designadas pela Comissão de Seleção. 

Art. 11    As bancas examinadoras serão formadas por professores do programa que, em 

relação ao candidato, não:  

I - sejam cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau;  

II - estejam litigando judicial ou administrativamente com candidato ou respectivo cônjuge 

ou companheiro;  

III - tenham amizade ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os respectivos 

cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau;  

IV - tenham tido alguma relação de orientação ou coautoria de trabalhos acadêmicos com 

algum dos candidatos. 

§ 1º     O professor nomeado para integrar a banca examinadora deverá comunicar, por 

escrito, eventual impedimento ou suspeição à Comissão de Seleção. 

§ 2º     O professor nomeado para integrar a banca examinadora deverá declarar por escrito 

que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento e suspeição 

mencionadas no caput. 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 12    O processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado do PPU será dividido em 3 

(três) etapas, todas conduzidas pela Comissão de Seleção. 

Art. 13    As etapas do processo seletivo que consistirem em defesa de projeto ou arguição oral 

deverão ocorrer em sessão pública e serão registradas em gravações de áudio e vídeo ou por 

qualquer outro meio que permita sua posterior reprodução para fins de disponibilização aos 

candidatos, nos casos em que for solicitado. 



 

 
 

Art. 14    A primeira etapa do processo de seleção consistirá de uma prova dissertativa, de 

caráter eliminatório, cujo conteúdo estará relacionado às referências bibliográficas 

constantes ao Anexo II deste Edital. 

§ 1º     A prova será composta de 04 (quatro) questões discursivas. 

§ 2º     A prova versará sobre temas que permitam avaliar o conhecimento do candidato 

sobre temáticas referentes à área de concentração do Programa, bem como 

conhecimento específico de interesse do candidato. 

§ 3º     O resultado desta etapa será divulgado em edital pela Secretaria do Programa em 

data constante ao item Cronograma deste Edital. 

§ 4º     Serão considerados habilitados para a segunda etapa, independente da linha de 

pesquisa ou de professor orientador, os candidatos que obtiverem nota (NA) igual ou 

superior a 7,0 (sete inteiros) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez inteiros). 

§ 5º     Havendo igualdade de notas, não haverá desempate, sendo considerados habilitados 

para a segunda etapa todos os candidatos nesta posição. 

Art. 15    A segunda etapa do processo de seleção consistirá na análise do projeto de pesquisa 

pelo professor orientador indicado pelo candidato e por outro professor do PPU, os quais 

emitirão parecer favorável ou não, em justificativa escrita, na qual constará de forma 

expressa a aceitação ou a recusa, cumulativamente à nota do candidato para esta etapa.  

§ 1º     Os critérios a serem avaliados e sua respectiva pontuação serão discriminados no 

Anexo III deste Edital. 

§ 2º     Se a distância absoluta entre as notas dos avaliadores para o candidato for menor do 

que um desvio-padrão das distâncias observadas para todos os candidatos, a nota final 

atribuída ao projeto (NP) será dada pela média aritmética simples entre as duas 

avaliações. 

§ 3º     Se a distância absoluta entre as notas dos avaliadores para o candidato for maior do 

que um desvio-padrão das distâncias observadas para todos os candidatos, o projeto 

será submetido a um terceiro avaliador e a nota final atribuída ao projeto (NP) será 

dada pela média aritmética simples entre as duas avaliações mais próximas, ou seja, 

sendo descartada a mais discrepante. 



 

 
 

§ 4º     Para cálculo do desvio-padrão será considerado a distância absoluta entre as notas 

dos dois avaliadores para todos os projetos. 

§ 5º     Se a nota final atribuída ao projeto (NP) for inferior a 7,0 (sete inteiros) o projeto será 

considerado insuficiente e o candidato será desclassificado e se a média for superior a 

7,0 (sete inteiros) o projeto será considerado suficiente e o candidato será habilitado. 

§ 6º     Ao analisar os projetos, os professores avaliadores deverão emitir parecer definindo 

ordem de classificação para orientação, sendo permitido somente a emissão de 

pareceres favoráveis em um número de projetos correspondente ao número de vagas 

disponíveis para orientação mais um (nº de projetos aceitos = < nº de vagas do 

orientador + 1). 

§ 7º     O parecer favorável do professor orientador indicado o vincula ao projeto, sendo 

considerado como aceitação formal, caso o candidato venha a ser admitido no 

Programa. 

§ 8º     O orientador indicado poderá recomendar à Comissão de Seleção que o projeto seja 

encaminhado para outro professor, considerando a pertinência do tema do projeto com 

a linha de pesquisa deste, o qual realizará uma nova avaliação, na condição de possível 

orientador. 

§ 9º     Os projetos habilitados e com parecer favorável serão encaminhados à banca 

examinadora da etapa final do processo de seleção. 

§ 10º     O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data 

determinada no item Cronograma deste Edital. 

Art. 16    A terceira etapa do processo de seleção consistirá em arguição e defesa de projeto 

perante banca examinadora, constituída pela Comissão de Seleção. 

§ 1º     Os candidatos poderão encaminhar solicitação fundamentada à Comissão de Seleção, 

com 5 dias úteis de antecedência, para realização da entrevista por meio de 

webconferência. 

§ 2º     A Comissão de Seleção divulgará, com 3 dias úteis de antecedência, o cronograma de 

entrevistas, incluindo o deferimento ou indeferimento das solicitações de entrevista por 

webconferência. 



 

 
 

§ 3º     Os critérios a serem avaliados e sua respectiva pontuação serão discriminados no 

Anexo IV deste Edital. 

§ 4º     Os documentos comprobatórios do Currículo Lattes poderão ser exigidos pela Banca 

Examinadora durante a arguição, sendo responsabilidade do candidato estar de 

posse de tais documentos. 

§ 5º     Os integrantes da banca examinadora atribuirão, individualmente, nota de 0 (zero) a 

10 (dez). 

§ 6º     Após a arguição dos candidatos será feita a média aritmética das notas atribuídas e 

serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota (NE) mínima igual ou 

superior a 7,0 (sete inteiros). 

Art. 17    A nota final do processo de seleção (NF) será calculado pela média aritmética simples 

entre as notas das 3 etapas do processo seletivo [NF=(NA+NP+NE)/3]. 

§ 1º     A classificação será realizada em ordem decrescente da nota final (NF) e serão 

aprovados e classificados os candidatos até o limite do número de vagas determinado 

no Art. 2º deste Edital, observado o limite máximo de capacidade de orientação dos 

professores orientadores.  

§ 2º     Os candidatos que tenham obtido nota final (NF) igual ou superior a 7,0 (sete 

inteiros) e que não alcançaram a classificação até o limite de vagas indicado no Art. 2º 

deste Edital serão considerados aprovados e não classificados. 

§ 3º     A banca examinadora poderá considerar classificados um número de candidatos 

menor do que o número de vagas estabelecido neste Edital. 

§ 4º     O resultado desta etapa será divulgado em data determinada no item Cronograma 

deste Edital. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18    Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes 

relacionados a este processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no endereço 

eletrônico do Programa (http://www.tecnologia.ufpr.br/portal/ppu/), e terão sua versão 

impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria do Programa. 



 

 
 

Art. 19    Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate 

obedecerão à seguinte ordem: 

a. Maior nota na primeira etapa (prova escrita). 

b. Maior nota na segunda etapa. 

c. Maior nota na terceira etapa. 

d. Candidato com a menor idade. 

Art. 20    Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no curso de Mestrado do 

Programa no prazo constante do art. 24 deste Edital (DO CRONOGRAMA), sob pena de perda 

da vaga. 

Art. 21    Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de 

seleção poderão interpor recurso administrativo.  

§ 1º     O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares será de 02 

(dois) dias, contados a partir da publicação do resultado de cada etapa.  

§ 2º     O protocolo deverá ser realizado na Secretaria do Programa, pessoalmente ou 

através de procuração específica com assinatura reconhecida em cartório. 

§ 3º     As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para interposição de 

recursos serão divulgados no Cronograma deste Edital. 

Art. 22    Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de 

seleção poderão solicitar vista das suas próprias folhas de respostas, ficha de avaliação, 

gravação da arguição oral (ou de qualquer outro meio em que se tenha materializado o 

desempenho do candidato) em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado 

daquela etapa.  

§ 1º     O protocolo da solicitação deverá ser realizado na Secretaria do Programa, 

pessoalmente ou através de procuração específica com assinatura reconhecida em 

cartório. 

Art. 23    Na data estabelecida no Cronograma para a publicação do Resultado Final deverão 

ser divulgados os resultados definitivos, além da listagem com a condição de classificação e 

aprovação dos candidatos e suas respectivas pontuações. 



 

 
 

Parágrafo único. Os candidatos não aprovados ou não classificados no processo seletivo 

deverão retirar a documentação em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do 

resultado final, caso contrário a documentação será descartada pela Secretaria do 

Programa. 

 

DO CRONOGRAMA 

Art. 24    O Cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresentado a 

seguir: 

ETAPA DATA / PRAZO 

Inscrição 08/10 a 05/11 

Resultado das inscrições deferidas e indeferidas (com os motivos) 06/11 

Recurso das inscrições indeferidas  07 e 08/11 

Resultado das inscrições após recursos 09/11 

Primeira etapa: prova dissertativa, conforme art. 14 deste Edital 14/11 

Avaliação provas 19 a 20/11 

Resultado preliminar da 1ª etapa  21/11 

Recurso do resultado preliminar da 1ª etapa 22 e 23/11 

Resultado da 1ª etapa após recursos 26/11 

Segunda etapa: análise do projeto de pesquisa – Comissão de Seleção 26 a 30/11 

Resultado preliminar da 2ª etapa  03/12 

Recurso do resultado preliminar da 2ª etapa 04 e 05/12 

Resultado da 2ª etapa após recursos 06/12 

Terceira etapa: arguição e defesa do projeto, conforme art. 15 deste 
Edital 

12, 13 e 14/12 

Resultado preliminar da 3ª etapa  19/12 

Recurso do resultado preliminar da 3ª etapa 20 e 21/12 

Resultado da 3ª etapa após recursos 28/12 

Resultado final 28/12 

Matrícula 04 a 06/03/19 

Seleção alunos isolados 07 e 08/03/19 

 
Art. 25    Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos neste 

cronograma, a comunicação será feita com antecedência mínima de 03 dias úteis, através de 



 

 
 

edital veiculado, cumulativamente, no endereço eletrônico do Programa e com a versão 

impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria do Programa.  

Parágrafo único. A alteração de data de uma das etapas implica em alteração equivalente 

em todo o cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares. 

 

Curitiba, 04 de outubro de 2018 

 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do 

Paraná 

 

 

Profa.  Dra. Daniele Regina Pontes 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação e Presidente do Colegiado 

  



 

 
 

ANEXO I – RELAÇÃO DE DOCENTES COM OFERTA DE VAGAS PARA ORIENTAÇÃO, LINHAS DE 

PESQUISA E NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS 

 

 Docentes Permanentes 

Nome do professor Linha de pesquisa Vagas 

Alessandro Filla Rosaneli Dinâmicas Urbanas 02 

Daniele Regina Pontes Políticas e Instrumentos do Planejamento Urbano 03 

Jorge Tiago Bastos Políticas e Instrumentos do Planejamento Urbano 01 

José Ricardo Vargas de Faria Políticas e Instrumentos do Planejamento Urbano 02 

Leticia Nerone Gadens Políticas e Instrumentos do Planejamento Urbano 01 

Madianita Nunes da Silva Dinâmicas Urbanas 

Políticas e Instrumentos do Planejamento Urbano 

01 

Márcia de Andrade Pereira 

Bernardinis 

Políticas e Instrumentos do Planejamento Urbano 03 

Mariano de Matos Macedo Dinâmicas Urbanas 01 

Olga Lúcia Castreghini de Freitas 

Firkowski 

Dinâmicas Urbanas 01 

 TOTAL DE VAGAS 15 

 
 

  



 

 
 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PRIMEIRA ETAPA (CONHECIMENTOS GERAIS) 

 

 TÓPICOS A SEREM AVALIADOS PONTUAÇÃO 

Redação (ortografia; normas; clareza e objetividade) 1,5 

Organização do texto e das ideias (estrutura: introdução, desenvolvimento e 

conclusão) 

1,5 

Consistência da argumentação, abrangência, profundidade e coerência do 

conteúdo da resposta 

3,5 

Fundamentação teórica e domínio das referências indicadas no edital de 

seleção 

3,5 

TOTAL 10 
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ANEXO III – CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS NO PROJETO DE PESQUISA  

 

AVALIAÇÃO AD HOC PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Relevância do tema 1 

Enquadramento na linha de pesquisa do Programa indicada 1 

Fundamentação teórica 2 

Objetivos 2 

Adequação metodológica 2 

Redação 2 

TOTAL 10 

 

 

 

RESULTADO PONTUAÇÃO / PARECER 

Pontuação total do candidato nesta etapa  (inserir nota total da 

avaliação do projeto) 

Aceite ou recusa pelo professor orientador (inserir “Aceito” ou 

“Recusado”) 

Justificativa (parecer por escrito) com indicação da classificação do 

projeto 

(inserir parecer) 

 

 

  



 

 
 

ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA ARGUIÇÃO ORAL (DEFESA DO PROJETO E DO 

CURRICULUM VITAE PERANTE BANCA EXAMINADORA)  

Defesa do projeto 

CRITÉRIO A SER AVALIADO PONTUAÇÃO 

Arguição sobre o perfil do candidato e currículo vitae, avaliando sua 

adequação para o desenvolvimento da pesquisa e ao exercício da 

docência 

04 

Aptidão e disponibilidade para realizar a investigação no tempo e na 

forma proposta no respectivo projeto 

03 

Conhecimento necessário ao desenvolvimento da pesquisa 03 

TOTAL 10 

 


