
 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Curitiba  

 

 
 

EDITAL Nº 01/2020-PPGPGP 
PROCESSO SELETIVO PARA MOBILIDADE INTERNACIONAL DENTRO DO PROGRAMA DE DUPLA 

DIPLOMAÇÃO ENTRE O INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (IPB) E A UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) 

Período letivo: setembro de 2020 a fevereiro de 2021 
Mestrado Profissional 

 
 
 

ALTERAÇÕES NO EDITAL 
 
 

Em função da pandemia de COVID-19 e da suspensão das atividades letivas presenciais pela 
Reitoria da UTFPR, a Comissão Permanente de Seleção determina que ficam alterados os itens 
abaixo do Edital Nº 01/2020-PPGPGP: 
 

 
3 – Dos Prazos e Recursos (datas importantes) 

 
3.1 O Cronograma contemplando os principais eventos e datas/prazos para a operacionalização 
do processo seletivo consta da tabela abaixo. 
 
Ordem Descrição do evento Data/Período 

1 Inscrição dos candidatos 6 a 10 de abril de 2020 
2 Divulgação das inscrições homologadas 13 de abril de 2020 
3 Interposição de recursos à lista de inscrições homologadas 14 e 15 de abril de 2020 
4 Resultado da análise dos recursos interpostos à lista de inscrições 

homologadas Até 17 de abril de 2020 
5 Análise de currículos e defesa do projeto de pesquisa 20 a 24 de abril de 2020 
6 Resultado preliminar dos candidatos classificados 27 de abril de 2020 
7 Interposição de recursos ao resultado preliminar do processo seletivo 28 e 29 de abril de 2020 
8 Resultado da análise dos recursos interpostos ao resultado preliminar Até 01 de maio de 2020 
9 Homologação pelo Colegiado e divulgação do resultado final 3 de maio de 2020 

 
4 – Da Inscrição e Documentação Necessária 

 
4.1 A inscrição será realizada mediante a entrega dos documentos digitalizados para o email: 
pgp-ct@utfpr.edu.br, endereçado à Secretaria do PGP. 



 
 

5 – Do Processo de Avaliação 
 
5.5 Da Análise e Defesa do Projeto de pesquisa: 
a) A defesa do projeto de pesquisa, que será realizada por videoconferência, tem por objetivo 
a avaliação do candidato em relação aos seus interesses, potencialidades, aderência e dedicação 
ao projeto de mobilidade internacional. Os candidatos serão informados por e-mail sobre os 
procedimentos de acesso à sala virtual para a defesa do projeto. 
 
A Comissão Permanente de Seleção informa, ainda, que a efetiva ida dos candidatos 
selecionados para o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, estará condicionada às 
autorizações para viagens internacionais das autoridades sanitárias de ambos os países e ao 
aceite formal do IPB para receber os alunos brasileiros no 1º semestre letivo de 2020/2021. 
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