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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CÂMPUS PATO BRANCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS E PROCESSOS

QUIMICOS (PPGTP) - CAMPUS PATO BRANCO

 

EDITAL Nº 02/2021-PPGTP

SEGUNDA CHAMADA

 

1. O Diretor-Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por meio do(a) Presidente da Comissão de
Seleção do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos (PPGTP), da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco, no uso das suas atribuições legais
e regimentais, e de acordo com o Edital nº 12/2020-PPGTP, apresenta a Segunda Chamada
para candidato(a) ao Mestrado, semestre 2021/1.

2. O(a) candidato(a) classificado(a) deverá requerer matrícula como aluno regular do PPGTP até dia 17 de
fevereiro de 2021, às 16h.

3. Para requerer a matrícula, deverão ser enviadas, em arquivo único (.PDF), cópias dos documentos abaixo
relacionados, para o e-mail csppgtp-pb@u�pr.edu.br, até a data es�pulada:

a. carteira de iden�dade (RG), ou outro documento oficial de iden�ficação com foto;

b. comprovante de inscrição no CPF
[1]

;

c. cer�dão de nascimento ou de casamento;

d. �tulo de eleitor, e cer�dão de quitação eleitoral
[2]

;

e. diploma do curso de graduação;

f. histórico escolar do curso de graduação;

g. cer�ficado de quitação com o Serviço Militar (para aprovados do sexo masculino até 45 anos de idade);

h. Para candidatos estrangeiros, além das alíneas "e" e "f", apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro
(RNE) e o Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita
que o estrangeiro estude no Brasil.

4. O não-requerimento de matrícula no prazo es�pulado implica perda de vaga.

5. No retorno das a�vidades acadêmicas presenciais, o(a) candidato(a) deverá apresentar cópia simples da
documentação enviada, acompanhada da original, para auten�cação, e também 01 (uma) foto 3x4 recente,
na secretaria do PPGTP.

6. O início das a�vidades le�vas do primeiro semestre de 2021 será em 01/03/2021.
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Assinam eletronicamente este edital:

Prof. Dra. Marina Leite Mi�erer Daltoé - Presidente da Comissão de Seleção e Coordenadora do PPGTP

Prof. Dr. Sandro César Bortoluzzi - Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Dr. Idemir Citadin - Diretor Geral da UTFPR, Câmpus Pato Branco

 

________________________________
[1] A comprovação da inscrição no CPF poderá ser feita com a apresentação do “Comprovante de Inscrição no CPF”
impresso a par�r do sí�o da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no
endereço h�p://www.receita.fazenda.gov.br ou outro documento com a menção do número de inscrição no CPF.
 
[2] ob�da no site h�ps://www.tse.jus.br/ ou no TRE.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARINA LEITE MITTERER DALTOE,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 11/02/2021, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília
(according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) IDEMIR CITADIN, DIRETOR(A)-
GERAL, em (at) 11/02/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me),
com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) SANDRO CESAR BORTOLUZZI,
DIRETOR(A), em (at) 12/02/2021, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil
�me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website)
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador (informing the verifica�on code) 1877986 e o código CRC (and the CRC code) E4885DDD.

ANEXO I AO EDITAL 02/2021-PPGTP

 

LINHA DE PESQUISA: PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

 

Sequência Inscrição Candidato(a) Situação

8 85619 Glaucya Karoline Southier Classificado com vaga

 

 

Referência: Processo nº 23064.026753/2020-58 SEI nº 1877986
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