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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 003/2019 - COENQ 

 
 

 
Francisco Beltrão, 02 de julho de 2019. 

 
 

O COORDENADOR DO CURSO de Engenharia Química da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Francisco Beltrão, nomeado 
pela Portaria n°. 875 de 09 de maio de 2019, do Reitor da UTFPR, no uso das suas 
competências conferidas à função pela Portaria Institucional n°.1783 de 07 de 
outubro de 2016; 

considerando o Regulamento das Atividades Complementares dos   
Cursos de Graduação da UTFPR – Resolução n°.61/06 – COEPP de 01 de 
setembro de 2006; – Retificação: Resolução n°.56/07 – COEPP de 22 de junho de 
2007;  

considerando a Instrução Complementar de Atividades 
Complementares 002/2018; 

considerando o Calendário Acadêmico de 2019. 
 
 
 
RESOLVE 

 
 
 

Divulgar o indeferimento dos requerimentos de matrícula e seus 
respectivos motivos em Atividades Complementares dos discentes abaixo citados: 

 

Registro Discente Motivo do indeferimento 

1701738 Gustavo Petroli Formulário de requerimento contendo 
rasuras na pontuação referente ao 
item iv do Grupo 3; Pontuação 
insuficiente para o Grupo 3, visto que 
não foi concedida a pontuação total 
requerida no item iv deste grupo, 
uma vez que a atividade computada 
pelo aluno estava no item incorreto. 
A atividade "Certificado Monitor 
SAEQ" foi disposta no item iv do 
Grupo 3, sendo o correto para esse 
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tipo de atividade a consideração no 
item v.; O quadro de atividades do 
tópico consolidação, item 2, não foi 
preenchido com a pontuação total 
requerida; o documento não foi 
assinado pelo discente. 

1635034 Laura Tostanowski Gallio Formulário de requerimento com 
trechos preenchidos a lápis; O 
quadro de atividades do tópico 
consolidação, item 2, não foi 
preenchido com a pontuação total 
requerida por grupo e global; não foi 
efetuado o preenchimento da data de 
entrega; o documento não foi 
assinado pela discente 

 
 

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE 

 
 
 
 

 
Prof. Dr. Douglas Junior Nicolin 

Coordenador do Curso de Engenharia Química 
 


