
FAQ – Perguntas Frequentes 

 

1. Qual o requisito mínimo para a inscrição no curso? 

Pelo regulamento da UTFPR (e legislação), para cursar pós-graduação lato sensu é preciso ter 
concluído uma graduação, com a realização da colação de grau. 

 

2. Posso fazer o curso antes de concluir a graduação? 

Conforme a legislação, uma pessoa somente pode começar um curso de pós-graduação depois 
de ter concluído uma graduação. Nesse sentido, entende-se que o aluno somente obtém a 
graduação na colação de grau. Portanto, para cursar o MBA em Engenharia de Software é 
necessário participar da colação de grau antes do início do curso. Se a cerimônia de colação de 
grau estiver suspensa ou agendada para depois do início do curso, existe a possibilidade de 
solicitar a realização da colação de grau de gabinete ao invés de aguardar a cerimônia. 

 

3. Como a seleção dos candidatos é realizada? 

A seleção é realizada por uma comissão de professores do curso que faz a análise da 
documentação enviada pelo candidato na inscrição e determina a sua pontuação para a 
classificação. Os critérios de seleção para a classificação são definidos em Edital e atribui pontos 
para a titulação, atuação profissional, produção científica e atuação no serviço público. 

 

4. Posso fazer a inscrição e matrícula somente com a declaração de conclusão de curso? 

Sim, para realizar a inscrição e matrícula pode ser utilizada a declaração de conclusão de curso 
emitida pela instituição de ensino, mas tem de constar a data da colação de grau. 

 

5. Como faço o pagamento da taxa de inscrição? 

Em http://conveniar.funtefpr.org.br/eventos, clique em “Acesse a área do inscrito” e acesse o 
sistema com o CPF e senha cadastrada. Existe uma opção em “Docs financeiros” para gerar o 
boleto de pagamento da taxa de inscrição. Caso o boleto ainda não esteja disponível, é 
necessário aguardar a liberação pelo sistema. 

 

  



6. Quais documentos são necessários para a matrícula? 

Os seguintes documentos devem ser enviados para efetivar a matrícula (documentos que 
possuem verificação automática de autenticidade não precisam ser autenticados): 

- Diploma ou certidão/declaração de conclusão do curso de graduação (cópia autenticada da 
frente e do verso); 

- Histórico escolar (oficial) do curso de graduação (cópia autenticada); 

- Documento de identidade com foto (cópia autenticada) ou CNH digital (impressão do PDF 
exportado pelo aplicativo CDT - Carteira Digital de Trânsito); 

- CPF (cópia simples) ou comprovante de inscrição no CPF (impresso a partir da página da Receita 
Federal com código de controle e data de impressão), somente se o documento de identidade 
não contiver o número do CPF; 

- Certidão de nascimento ou casamento (cópia simples), somente se o documento de identidade 
não contiver o local de nascimento (naturalidade) ou se o nome no documento de identidade 
está diferente do nome que consta na certidão. 

 

7. Existe alguma bolsa de estudos disponível para fazer o curso? 

Em geral, as agências de fomento (Capes, CNPq etc.) não fornecem bolsas para a pós-graduação 
lato sensu (especialização), somente para a pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado). 

 

8. Existe algum tipo de desconto ou vagas especiais para ex-alunos? 

O único desconto previsto no edital de seleção seria para pagamento do valor total do curso à 
vista. No MBA em Engenharia de Software, não existe a previsão de desconto ou vagas especiais 
para ex-alunos. 

 

9. Qual a duração do curso? 

O curso tem a duração média de 18 meses. O cronograma de execução do curso é divulgado 
para os alunos antes do início das atividades do curso. 

 

  



10. Como funciona o curso? 

O curso é realizado por meio de conferências web e atividades. As conferências web são aulas 
transmitidas ao vivo (síncronas). Duas disciplinas são realizadas concomitantemente durante 
nove semanas alternando as conferências web a cada quinze dias. As demais atividades das 
disciplinas são assíncronas, isto é, o aluno escolhe o melhor dia/horário para realizar essas 
atividades (assistir videoaulas gravadas, realizar leituras e tarefas, responder questionários, 
realizar práticas e exercícios, participar de fóruns etc.). Os tipos de atividades dependem da 
preferência do professor e da natureza da disciplina. Em geral, toda semana são propostas 
atividades nas disciplinas por meio de um ambiente de ensino e aprendizagem a distância 
(Moodle). 

 

11. Quantas horas semanais são necessárias para fazer o curso? 

As horas necessárias para realizar o curso pode variar bastante dependendo do conhecimento 
prévio do estudante. Em geral, estima-se que são necessárias de 4 a 6 horas semanais divididas 
em pelo menos dois períodos. 

 

12. Como são as aulas ao vivo do curso? 

As aulas realizadas por meio de conferência web são transmitidas ao vivo e são gravadas para o 
caso do aluno que não conseguiu assistir no dia/horário agendado. As transmissões ao vivo 
utilizam o serviço Conferência Web da RNP (https://www.rnp.br/servicos/alunos-e-
professores/colaboracao-a-distancia/conferencia-web) ou o serviço de videoconferência 
Google Meet (https://apps.google.com/meet/). A conferência web não é como uma aula 
convencional de EAD que é gravada uma única vez e repetida diversas vezes, pois cada 
transmissão ao vivo é única. 

 
13. Qual o horário das conferências web? 

A conferência web é uma atividade síncrona que acontece a cada quinze dias no período 
noturno, preferencialmente às quintas-feiras a partir das 19h/19h30 ou das 21h/21h30. Pode 
acontecer do professor propor um outro horário devido ao seu horário regular de aula na 
graduação da UTFPR. A conferência web também é gravada durante a transmissão ao vivo para 
o aluno que não conseguir participar no dia/horário previsto. 

 

14. Como é calculada a nota final das disciplinas? 

A avaliação das disciplinas é realizada por meio de atividades semanais e uma avaliação final. As 
atividades semanais são avaliativas e compõem 50% da nota final da disciplina. Ao final da 
disciplina também existe uma avaliação (prova objetiva, dissertativa ou trabalho individual) que 
compõe os outros 50% da nota final e é realizada em um período determinado previsto no 
cronograma do curso. 

 

  



15. Posso aproveitar disciplinas realizadas em outro curso? 

O regulamento permite o aproveitamento de disciplinas realizadas em outro curso até o limite 
de 30% do total de horas do curso: 360 * 0,3 = 108. Como cada disciplina tem 30 horas, é possível 
convalidar até três disciplinas. A convalidação de disciplinas a partir do aproveitamento de 
estudos anteriores não tem impacto financeiro. 

 

16. O curso é reconhecido pelo MEC? 

A UTFPR tem autonomia para a abertura de cursos de especialização e os cursos não precisam 
de homologação ou reconhecimento do MEC para que tenham validade nacional, conforme 
esclarecido na página: http://portal.mec.gov.br/ima/127-perguntas-frequentes-
911936531/educacao-superior-399764090/13070-os-cursos-de-pos-graduacao-lato-sensu-
precisam-ser-autorizados-e-reconhecidos-pelo-mec. O MBA em Engenharia de Software foi 
aprovado pela Resolução Nº 053-19, de 4 de dezembro de 2019, e está de acordo com a 
Resolução Nº 01 do CNE/CES, de 06 de abril de 2018. O MBA em Engenharia de Software consta 
no sistema e-MEC (https://emec.mec.gov.br), que é um cadastro cujas informações fornecidas 
são de responsabilidade das próprias instituições de ensino como a UTFPR. 

 

17. O curso MBA é um mestrado? 

No Brasil, um MBA é considerado um curso de pós-graduação lato sensu, chamado de curso de 
especialização. É importante ressaltar que não se trata de um mestrado, no sentido de Master 
in Business Administration, muito comum em outros países. Por essa razão, o curso é organizado 
em horas ao invés de créditos, que no caso do MBA em Engenharia de Software são 360 horas 
em 12 disciplinas de 30 horas. 

 

18. Quais são os serviços oferecidos para os alunos do curso? 

A UTFPR oferece diversos serviços para os alunos, como e-mail institucional, uso online dos 
aplicativos do Office 365, uso do Google Workspace for Education, acesso remoto aos Periódicos 
da Capes entre outros. Consulte a página com todos os serviços de tecnologia da informação 
ofertados pela UTFPR aos alunos: http://www.utfpr.edu.br/alunos/servicos/TI. 

 

19. Posso ter uma carteirinha de estudante? 

O aluno pode baixar o aplicativo UTFPR Mobile que disponibiliza a identificação oficial da UTFPR 
em formato digital (carteirinha digital para estudantes da UTFPR). Consulte a seguinte página 
para obter mais informações: http://www.utfpr.edu.br/noticias/curitiba/utfpr-mobile-a-
universidade-na-palma-da-sua-mao. 

 

  



20. Quando recebo o certificado? 

O certificado digital deve ser emitido e disponibilizado no Portal do Aluno em até 90 dias depois 
da conclusão das disciplinas. Desde 2021 não é mais emitido o certificado físico. Depois da última 
atividade prevista (avaliação de recuperação das últimas disciplinas), começa o procedimento 
de fechamento dos diários das disciplinas, redação e submissão do relatório final para aprovação 
e arquivamento dos documentos dos alunos (com a verificação de pendências). Depois, os 
certificados e históricos são gerados no sistema e encaminhados para a assinatura digital dos 
responsáveis. Nas últimas turmas, esse processo todo foi realizado em 60 dias. 

 

21. Preciso fazer o TCC? 

Resolução Nº 01 do CNE/CES, de 06 de abril de 2018, tornou o Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) opcional para cursos de pós-graduação lato sensu (especializações). O TCC não está 
previsto no projeto pedagógico do MBA em Engenharia de Software. Portanto, o aluno não 
precisa fazer um TCC para concluir o curso. 

 

22. Qual a diferença entre diploma e certificado? 

O diploma é um documento que confere grau e aplica-se a curso de graduação, mestrado e de 
doutorado. O certificado é um documento que atesta a conclusão de um determinado curso. 
Como os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) não conferem grau, ao final do 
MBA em Engenharia de Software o concluinte recebe um certificado. 

 

23. O certificado de um curso à distância tem a mesma validade que o presencial? 

Sim, o MEC compreende que não existe distinção entre um curso ofertado presencialmente ou 
à distância. Desse modo, não é feita nenhuma menção no certificado que o curso foi feito a 
distância, da mesma maneira que não aparece em nenhum certificado ou diploma que o curso 
foi feito presencialmente. 


