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Ministério da Educação e do Desporto 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Tecnologia 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção 
 
 

 

EDITAL 11/2017 – 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP) DA UFPR - MESTRADO 

 
 

A coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da 
UFPR, de acordo com a legislação vigente e as decisões do Colegiado do Programa, torna 
público que se encontram abertas as inscrições para o processo seletivo para o Mestrado 
Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018, conforme orientações do 
presente edital. 

 

 

1 INSCRIÇÃO E NÚMERO DE VAGAS 
 
 

O candidato deverá se inscrever conforme as 3 etapas descritas a seguir neste 
edital e de acordo com o cronograma apresentado, também, neste edital. Qualquer data 
não cumprida acarretará no indeferimento imediato da inscrição do candidato à vaga no 
mestrado do PPGEP da UFPR e a consequente eliminação do presente processo seletivo. 

 
A quantidade de vagas para o processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em 

Engenharia de Produção – 1ª turma 2018 será definido por professor de acordo com o 
quadro abaixo. Nestas vagas estão incluídas as vagas para alunos do Curso de Graduação 
em Engenharia de Produção da UFPR previstas na Resolução 02/2016 do PPGEP 
conforme requisitos do item 4 deste edital. 

 

Professor Linha* Área ** 
Quantidade de 

 

vagas ofertadas  

   
 

Adriana De Paula Lacerda Santos IPPP TI 2 
 

Arinei Carlos Lindbeck da Silva MPO PO 2 
 

Cassius Tadeu Scarpin MPO PO 2 
 

Fabiano Oscar Drozda IPPP TI 2 
 

Gustavo Valentim Loch MPO PO 1 
 

Izabel Cristina Zattar IPPP TI 4 
 

José Eduardo Pécora Junior MPO PO 2 
 

Marcell Mariano Correa Maceno IPPP TI 2 
 

Marcelo Gechele Cleto IPPP TI 3 
 

Marcos Augusto Mendes Marques IPPP TI 3 
 

Maria Teresinha Arns Steiner MPO PO 2 
 

Mariana Kleina MPO PO 2 
 

Robson Seleme IPPP TI 4 
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*Linhas de Pesquisa 
 

MPO – Métodos de Pesquisa Operacional 
 
 

IPPP – Inovação em Projetos, Produtos e Processos 
 

 

2 APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Tornar-se-á aprovado no processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em 
Engenharia de Produção – 1ª turma 2018 o candidato que for aprovado nas 3 etapas do 
processo seletivo da seguinte forma: 

 

Etapa 1 – Deferimento dos documentos apresentados. 

 

O candidato deverá ter preenchida completamente a sua inscrição e postado todos 
os documentos listados em tópico específico deste edital (3.1), dentro do prazo estipulado 
no cronograma apresentado neste edital.  

Todos os candidatos que estiverem com a documentação deferida estarão 
habilitados a realização da Etapa 2 do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em 
Engenharia de Produção – 1ª turma 2018.  

O candidato que tiver sua documentação indeferida, por qualquer motivo que não 
contemple a totalidade das condições impostas no presente edital, não estará habilitado a 
realização da Etapa 2 deste edital e automaticamente eliminado do processo seletivo para 
o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018. 
 

O candidato que não realizar a inscrição dentro do prazo estipulado no 
cronograma apresentado no presente edital estará automaticamente eliminado do 
processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 
2018. 
 

Etapa 2 – Prova Escrita. 

 

O candidato habilitado da Etapa 1 deverá realizar 3 (TRÊS) provas de 
conhecimento específicos, discriminados em tópico específico deste edital (3.2), na(s) 
data(s) e horário(s) estipulados no cronograma apresentado neste edital. 
 

Considerar-se-á apto nesta etapa o candidato que obtiver notas iguais ou 
superiores a 40 (QUARENTA) pontos em cada uma das 3 (TRÊS) provas e possuir média 
geral igual ou superior a 50 (CINQUENTA) pontos. Cada prova valerá de 0 (ZERO) a 100 
(CEM) pontos. A média geral será calculada pela média aritmética simples das notas nas 3 
(TRÊS) provas. 
 

Os candidatos aptos serão separados em listas por professor que forneceu a carta 
de intenção de orientação (item 3.1.6) e em cada lista serão ordenados pela maior média 
geral. Os candidatos de cada lista ordenada, seguindo a ordem da maior nota para a 
menor nota, que estiverem contemplados na quantidade limite de cada professor serão 
considerados aprovados no processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia 
de Produção – 1ª turma 2018. 
 

Caso se tenha mais candidatos aptos do que vagas em uma lista de certo 
professor, estes alunos serão considerados habilitados para a 3 etapa do processo seletivo 
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para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018.  
O candidato que não atingir 40 (QUARENTA) pontos em pelo menos uma prova 

ou 50 (CINQUENTA) pontos na média geral estará automaticamente eliminado do 
processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 
2018. 

 
O candidato que não comparecer a realização da prova na data e horário 

estipulado no cronograma apresentado neste edital estará automaticamente eliminado do 
processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 
2018. 

 
O candidato que comparecer a realização da prova na data e chegar atrasado em 

relação ao horário estipulado no cronograma apresentado neste edital estará 
automaticamente eliminado do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em 
Engenharia de Produção – 1ª turma 2018. 

 
Em caso de empate de dois ou mais alunos em relação à média geral. O primeiro 

critério de desempate será a amplitude entre a maior nota e a menor nota dentre as 3 
(TRÊS) provas realizadas, ficando melhor classificado o candidato com menor amplitude. 
O segundo critério de desempate será a maior nota do candidato na prova da linha em 
que está concorrendo, sendo: 

  
Linha em que está concorrendo Prova avaliada no desempate 

MPO Álgebra e Cálculo 

IPPP Administração da Produção 
 

 
Ao se persistir o empate entre dois ou mais candidatos, o terceiro critério de 

desempate será a análise do curriculum lattes. Em caso de continuação do empate entre 
dois ou mais candidatos, o critério será pela idade do candidato, sendo a escolha 
prioritária para o candidato mais velho. 

 

Etapa 3 – Aproveitamento de vagas por professor. 

 

Caso exista(m) vaga(s) remanescente(s) de algum professor que não foram 
preenchidas na Etapa 2 do presente edital e existam candidatos habilitados para a 3 etapa 
do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 
2018 poder-se-á aproveitar estas vagas remanescentes sob as seguintes condições: 

 
• O candidato habilitado para a etapa 3 deverá procurar um professor que 

possua vaga(s) remanescente(s) que seja de interesse mútuo de pesquisa, 
professor e aluno. 


• O professor deverá aceitar o preenchimento da vaga remanescente 

mediante a assinatura de nova carta de intenção de orientação, a qual 
deverá ser apresentada imediatamente, pelo professor, a coordenação do 
PPGEP para eliminação da vaga remanescentes. 


• Neste caso, ao apresentar a carta de intenção de orientação a coordenação 

do PPGEP, o candidato será considerado aprovado no processo seletivo 
para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018, 
se:  

1) For candidato único à vaga remanescente do referido professor, ou;   
2) Ficar em posição de ser selecionado à vaga seguindo os critérios de 
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desempate da etapa2, em caso de dois ou mais candidatos por vaga.  

 

Caso o candidato habilitado para a etapa 3 não consiga nenhuma carta de intenção 
de orientação até a data limite estipulado no cronograma do presente edital então o 
candidato está automaticamente eliminado do processo seletivo para o Mestrado 
Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018. 
 

Caso existam candidatos habilitados para Etapa 3 e não exista(m) vaga(s) 
remanescente(s), estes serão considerados eliminados do processo seletivo para o 
Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018. 
 

3 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
 

O processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção da UFPR – Mestrado – 1ª Turma 2018 SERÁ CONSTITUÍDO DE 3 ETAPAS, 
TODAS DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. A etapa 2 (DOIS) e a etapa 3(TRÊS) também 
terão caráter classificatório. As três etapas são descritas a seguir: 
 

 

3.1 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA 
 
A INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DEVERÁ SER REALIZADA SOMENTE 

“ON LINE” NO LINK  FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI 

 

Nesta etapa o candidato ao mestrado deverá postar os seguintes documentos: 

 

3.1.1 Preencher os dados solicitados no link informado acima. 

 

3.1.2 Cópia da carteira de identidade civil e do CPF ou outro documento de 
identificação oficial equivalente com foto que possua o número do RG e CPF; se for 
estrangeiro, cópias das folhas de identificação do passaporte. 

 
3.1.3 Cópia do diploma (frente e verso) de curso de graduação em Engenharia ou em 
cursos que forneçam uma base substancial em Métodos Quantitativos, a critério da 
Comissão de Seleção ou, ainda, declaração de estar cursando o último período do curso 
de graduação; nesse caso, até a data da efetivação da matrícula o aluno aprovado deverá 
comprovar a conclusão do curso. 

 
Observação 1: Os originais dos documentos em 3.1.2 e 3.1.3 deverão ser apresentados 
no ato da matrícula. 

 
3.1.4 Cópia do Histórico escolar do curso de graduação. 

 
3.1.5 Curriculum vitae modelo da base Lattes do CNPq, com os documentos que 
comprovem o curriculum e organizada de acordo com a sequência de itens do currículo. 
 
3.1.6 Carta de intenção de orientação 

 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=527
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Cada candidato deverá contatar um professor vinculado ao PPGEP (relacionados 
no quadro do item 1 acima) para obter a carta de aceite da intenção de orientação.  

A escolha do professor para essa intenção de orientação é de responsabilidade do 
candidato, o qual deverá pesquisar sobre a linha de pesquisa do professor, identificar a 
sua área de atuação e verificar seu curriculum Lattes, visando assim encontrar 
sombreamento entre a área de atuação do professor e o desejo de pesquisa futura do 
candidato. 
 

O professor deverá ser contatado pelo aluno (pessoalmente, por e-mail ou outro) e 
ele poderá aceitar ou não fornecer a carta de intenção de orientação de acordo com o 
curriculum do aluno e interesse de pesquisa do professor.  

O candidato deverá anexar nesta etapa a carta de intenção de apenas 1 (UM) 
professor com intenção de orientação.  

Fica expressamente vedada a postagem de mais de uma carta de intenção de 
orientação por professores diferentes para um mesmo candidato. Se isto ocorrer o 
candidato terá sua inscrição deferida pela opção registrada na inscrição “on line”. 

 
O modelo da carta de intenção de orientação está disponível no site 

http://www.ppgep.ufpr.br. 
 

 

 

3.1.7 Cartas de recomendação 

 

Cada candidato deverá postar nesta etapa 2 (DUAS) cartas de recomendação 
fornecidas por professores da UFPR ou de outras instituições de ensino e ou profissionais 
com titulação mínima de Mestre. 
 

A carta de recomendação não poderá ser do mesmo professor que forneceu a carta 
de intenção de orientação do item anterior.  

Se uma das cartas de recomendação for do mesmo professor que forneceu a carta 
de intenção de orientação e não houver no mínimo outras duas cartas de recomendação de 
professores diferentes, essa será desconsiderada e automaticamente o candidato será 
eliminado do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 
1ª turma 2018. 
 

O modelo da carta de recomendação está disponível no site 
http://www.ppgep.ufpr.br. 

 

 
3.1.8 Guia de pagamento da taxa de inscrição 

 

INFORMAÇÕES PARA IMPRESSÃO E PAGAMENTO DA GRU. Acesse o link: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

 

Siga as instruções do documento “MANUAL GRU # Programa de Pós-graduação 
Engenharia Producao.pdf” disponível no site http://www.ppgep.ufpr.br  

Pagar a taxa de inscrição por meio de Guia de Recolhimento da união (GRU) no 
valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), não reembolsável.  

Após o preenchimento das informações, imprimir a GRU e pagar somente no 
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Banco do Brasil. 
Ao realizar a inscrição postar a guia paga com comprovante de pagamento. 

 

3.1.9 Postagem de Foto 3 x 3 ou 4 x 4, com fundo branco, na extensão “jpg” (somente para foto); 

 

3.2 PROVA ESCRITA – 2ªETAPA  

 

O candidato deverá realizar 3 (TRÊS) Provas de Conhecimentos Específicos, no mesmo dia 
e horário, conforme calendário constante neste edital. São elas: 
 
 

1. Álgebra Matricial e Cálculo; 
 

Ementa: Matrizes, Sistema de equações lineares, Determinação de matriz inversa, 
Transformações lineares, Autovalores e autovetores. Funções de uma variável 
real. Gráficos. Limites e continuidade. A derivada. Aplicação de derivada. A 
integral. A função inversa, o logaritmo e a exponencial. Máximos e Mínimos. 

 

 

Bibliografia: 
 

THOMAS, G.B. FINNEY, R.L., WEIR,M.D. GIORDANO,F.R. Cálculo, vol 1, 10a 
edição, editora: Pearson Addilson Wesley. São Paulo.. 

 
BOLDRINI; COSTA; FIGUEIREDO E WETZLER. Álgebra Linear. Ed. Harbra. 

 

 

2. Estatística Aplicada e Probabilidade; 
 

Ementa: Técnicas de Contagem; Espaços amostras e eventos; Definições, Axiomas 
e Propriedade de Probabilidade, regras da Adição; Probabilidade Condicional; 
Regras da Multiplicação; Probabilidade Total e Teorema de Bayes. 

 

 

Bibliografia: 
 

DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. Ed. 
Thomson. 

 
MEYER, Paul L. Probabilidade.Aplicações à Estatística. Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A. 

 
MONTGOMERY, D. C. & RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade 
para Engenheiros. LTC. 

 

 

3. Administração da produção; 
 

Ementa: Administração da produção, definição; Entradas e saídas do processo); 
Níveis de análise das operações; Dimensões do Processo Produtivo. Modelo de 
administração da produção; Arranjo físico e fluxo; Tipos básicos de arranjo físico; 
Volume-variedade e tipo de arranjo físico; selecionando de tipo de arranjo físico; 
Tempo de ciclo dos arranjos físicos por produto. Operações enxutas e just-in-time. 
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Bibliografia: 
 

SLACK, N.; CHAMBERS, S. e JOHNSON, R., Administração da Produção. São 
Paulo: Atlas. 

 

 

3.3 APROVEITAMENTO DE VAGAS POR PROFESSOR – 3ª ETAPA  

 

Nesta etapa o candidato ao mestrado deverá apresentar a Carta de intenção de 
orientação, na secretaria do programa, seguindo as orientações apresentadas no item 2.  

Esta etapa será de aproveitamento de vagas remanescentes, caso existam. Em 
caso de não existirem vagas remanescentes da etapa 2 do processo seletivo para o 
Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018, esta etapa 3 não será 
utilizada e será eliminada do processo seletivo. Considerando, assim, os candidatos 
habilitados a esta etapa, neste caso, eliminados do processo seletivo para o Mestrado 
Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018. 
 

Caso mais de um candidato habilitado a esta etapa procurem o mesmo professor 
para uma vaga remanescente e o professor tenha interesse em mais de um candidato 
habilitado na etapa 2, o critério de desempate será a média geral obtida na etapa 2 e 
persistindo o empate, segue a regra descrita no item 2. 
 

4 – INGRESSO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

Conforme estabelece a Resolução 02/2016, alunos que estiverem cursando o 
último período ou tiverem concluído o curso no primeiro semestre do ano do processo 
seletivo, do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da UFPR poderão se 
inscrever neste processo seletivo desde que preencham aos seguintes requisitos: 
 
Obs1.: Os documentos comprovantes relativos aos itens I, II e III devem ser entregues em 
envelope lacrado na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Produção, até a data e hora indicados no cronograma em 5. Para a Etapa 1 – Inscrição e 
postagem dos Documentos., juntamente com cópia do comprovante de inscrição “on line” 

 

I – Ter atingido até o período anterior à inscrição o IRA ≥ 80 (Índice de rendimento 
acadêmico maior ou igual a oitenta); 

II - Ter cursado pelo menos 80% da carga horária, até o período anterior ao da inscrição, 
do curso no Departamento de Engenharia de Produção da UFPR; 

III- Ter participado por pelo menos 1(hum) ano em projeto de pesquisa ou extensão na 
área de Engenharia de Produção de Professor do Departamento de Engenharia de 
Produção da UFPR; 

 

Obs2.: Os documentos comprovantes relativos aos itens IV, V, VI e VII devem ser 
postados “on line” juntamente com os outros documentos em 3.1 no ato da Inscrição pelo 
Link  FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI 

 

IV- Ter publicado artigo na área em anais de congressos, eventos de iniciação científica ou 
extensão, ou em periódicos classificados; Na inscrição incluir juntamente com o item V 
em um mesmo arquivo em “pdf” para a realização do upload. 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=527
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V- A existência do currículo Lattes e do registro atualizado do candidato em grupo de 
pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq; 

VI- Carta de recomendação, conforme modelo, do professor orientador do projeto de 
pesquisa/extensão, em substituição ao item 3.1.7; 

VII- Carta de intenção de orientação, de docente vinculado ao programa que tenha 
ofertado no mínimo duas vagas ao processo seletivo, não podendo ofertar para atender a 
esta resolução mais do que uma; 

 

4.1-Os alunos que se inscreverem para o ingresso conforme este item 4 dentro dos 
critérios estabelecidos não realizam a 2ª Etapa prevista no item 3 deste edital. 
 
5 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Data Horário Etapa Local 
    

até 22/11/2017 17:00 

Etapa 1 – Inscrição e 
postagem dos Definido no item 3.1 

  Documentos  
    

27/11/2017 18:00 Divulgação dos habilitados A ser divulgado em 

  na Etapa 1 Edital e no site* 
    

04/12/2017 e 18:30 às 22:30 Etapa 2 – Prova Escrita A ser divulgado em 

   Edital e no site* 
    

11/12/2017 Até às 18:00 Divulgação dos aprovados e A ser divulgado em 

  habilitados na Etapa 2 Edital e no site* 

    

12/12/2017 à Todos os dias de Etapa 3 – Entrega da nova Coordenação do PPGEP 

15/12/2017 seg. a sex. das 14:00 Carta de intenção de  

 às 17:00 

Orientação na Secretaria do 
PPGEP  

    

20/12/2017 Até as 18:00 Divulgação do Resultado Edital e no site* 
     
Edital: Mural do PPGEP, localizado no Edifício de Administração, 3º andar, Centro 
Politécnico. As provas do processo seletivo ocorrerão no Centro Politécnico, Jardim 
das Américas, Curitiba, PR, em sala a ser indicada no site* http://www.ppgep.ufpr.br 
e no Edital. 
 

 

6 RESULTADO FINAL 
 
 

O resultado final obedecerá a ordem de classificação como definida no item 2. As 
vagas serão preenchidas na ordem de classificação, e não serão obrigatoriamente 
preenchidas na sua totalidade. O resultado final será divulgado em ordem classificatória 
por professor 
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7 RECURSOS 

 

Os recursos aos resultados em cada etapa deverão ser interpostos pelos 
candidatos no prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis contados da data de publicações dos 
referidos editais. O recurso será julgado em única instância pela Comissão do Processo 
Seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 1ª turma 2018, num 
prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis, dando ciência aos candidatos por meio da 
publicação em Edital. 

 
8 MATRÍCULA 

 

A matrícula dos novos alunos no PPGEP deverá ser confirmada entre os dias 19 a 
23 de fevereiro de 2018 das 9:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 e, somente será efetiva se o 
aluno tiver integralmente atendido este edital e suas condições. A inscrição nas disciplinas 
do primeiro trimestre ocorrerá em calendário a ser fixado em edital pela Coordenação. Os 
alunos aprovados deverão realizar a matrícula em concordância com o orientador. 
 

 

Curitiba, 03 de julho de 2017 
 
 
 

 

 

Prof. Dr. Robson Seleme  
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção. 
 
 
Secretaria do PPGEP: 

Edifício de Administração, 3º andar, Centro Politécnico. 
 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Produção Setor de Tecnologia – Caixa Postal 19.011 

Universidade Federal do Paraná  
Centro Politécnico – Jardim das Américas – CEP 81.531-
990 Curitiba – PR 
Fone: (41) 3361-3035 


