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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-SH
PROG. DE POS-GRAD EM RECURSOS NATURAIS E

SUSTENTABILIDADE - SH

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 01/2020-PPGRNS

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Sustentabilidade
(PPGRNS), no uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação das inscrições dos candidatos
ao exame de proficiência em língua inglesa na modalidade remota, Edital 01/2020-PPGRNS de 08 de julho
de 2020, a saber:

 
Os seguintes candidatos, listados em ordem cronológica de inscrição, estão aptos a realizar o

exame:
 

1. Lilian Faxina Girardi
2. Natália Lima Lira
3. Jair Hartmann
4. Alisson Moacir Beilke Ody
5. Giovana Patrícia Falcão
6. Isabela Sales Quagliato
7. Giorgia Baseggio Strieder
8. Daniel Henrique Mendes de Souza
9. Sandra Gebauer
10. Vanessa Schnorr
11. Kelin Carine Richter
 

Candidatos deverão possuir  e-mail  do Gmail ou cadastro prévio no Google para acessar
o link da sala virtual Google Meet em que será realizado o exame de proficiência.

Como alunos regulares do PPGRNS, todos têm acesso à plataforma Moodle da UTFPR,
recurso online utilizado em conjunto com as disciplinas do curso. As respostas às questões serão digitadas
no Moodle, em campos próprios e indicados.

Para candidatos não familiarizados com o Moodle, dois dias antes da aplicação do exame (e
no mesmo horário em que ele será aplicado) haverá um teste na plataforma. Os candidatos deverão acessar
a disciplina “Edital 01/2020-PPGRNS - 1.o Exame de Proficiência em Língua Inglesa” (chave de acesso:
PPGRNS) e responder às questões preparatórias. A não-participação nessa etapa não excluirá qualquer
candidato do processo do Edital.

O exame proficiência ocorrerá no dia 13 de agosto de 2020, das 14h00 às 16h00.

https://moodle.utfpr.edu.br/login/index.php
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O link da sala virtual, assim como outras instruções, serão disponibilizados pelo mesmo e-
mail utilizado pelos candidatos para realização da inscrição.
 

 
Santa Helena, 04 de agosto de 2020

 
Vagner Aparecido Cavarzere Junior

Coordenador
 

Documento assinado eletronicamente por VAGNER APARECIDO CAVARZERE JUNIOR,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em 04/08/2020, às 14:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1547004 e o código CRC
A7AE737E.
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