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COM-UEL

O Comitê Técnico Consultivo (CTC)
da Coordenação de Aperfeiçoamen-

to de Pessoal do Nível Superior (Capes)
confirmou no final do mês de abril a
aprovação do Doutorado em Engenharia
Civil, do Centro de Tecnologia e Urba-
nismo (CTU), que deverá atuar em duas
áreas de concentração: Construção Civil
e Saneamento e Recursos Hídricos, aten-
dendo a uma demanda regional. Com o
novo curso, a UEL passa a contar com
67 cursos de pós-graduação Stricto
Sensu, dos quais 23 oferecem  Doutora-
do e 44 de mestrado.

O novo curso deverá contar com 11
professores e poderá oferecer até seis
vagas inicialmente. No final de abril, o
grupo responsável pela proposta apre-
sentada à Capes se reuniu para discutir
as primeiras medidas a partir da aprova-
ção. Segundo a coordenadora do
mestrado, Deize Dias Lopes, professora
do Departamento de Engenharia Civil, a
movimentação para a implementação do
Doutorado ocorreu ainda em 2014.

Ela considera a aprovação como uma
evolução natural das atividades desenvol-
vidas pelos vários pesquisadores do cur-
so. O mestrado em Engenharia de
Edificações e Saneamento da UEL existe
desde 2003 e conta com nota 4 da Capes.
Já a graduação existe desde 1971.

Na área de Construção Civil, o novo

Capes aprova novo Doutorado na UEL
No final de abril, foi aprovado o Doutorado em Engenharia Civil (CTU);

com isso a UEL passa a contar com 46 programas de pós-graduação Stricto Sensu

Docentes que vão atuar no programa de Doutorado em Engenharia Civil discutem cronograma das atividades

curso terá duas linhas de pesquisa:
Geotecnia e Transportes e Tecnologia e
Gestão na Construção Civil. Já a área de
Saneamento e Recursos Hídricos ofere-
cerá a linha de Saneamento. Embora
tenha a vocação de atender a uma deman-
da regional, o novo curso deverá atrair
candidatos de outros estados, como já
ocorre com o mestrado em Engenharia,
que registra procura de candidatos de
várias regiões do país.  

ELÉTRICA – Em março deste ano,

o Comitê Técnico Consultivo (CTC) da
Capes havia aprovado o Doutorado em
Engenharia Elétrica (CTU), concluindo
um processo de um ano de trabalho,
desde a apresentação da proposta feita
pelos professores do Centro  de
Tecnologia e Urbanismo (CTU).

Outra notícia relacionada à pes-
quisa e pós-graduação foi a aprova-
ção do mestrado em Fisiopatologia
Clínica e Laboratorial, do Centro de
Ciências da Saúde (CCS), que iniciou

atividades neste semestre. O curso
mereceu uma nota inicial 4 na avalia-
ção da Capes, coisa raríssima de acon-
tecer e que nunca tinha sido observa-
da na UEL. O normal é que mestrados
e doutorados comecem com nota 3.
Outro curso de Mestrado está aguar-
dando o fim das diligências e o aval
por parte da Capes para iniciar as
atividades da primeira turma: é o
Mestrado em Ciências Farmacêuti-
cas, também do CCS.


