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EDITAL Nº 22/2021

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - RESULTADO FINAL

 

1 - APRESENTAÇÃO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia UTFPR - Câmpus Dois
Vizinhos e Câmpus Ponta Grossa, DIVULGAM, em ordem alfabética, a LISTA FINAL dos
candidatos que tiveram suas inscrições homologadas no edital 22.2021-DIRPPG-Seleção de
Alunos de Mestrado PPGBIOTEC - Turma 2022-1.

 

2 - DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS (ORDEM ALFABÉTICA)

CPF 
 039.XXX.XXX-88
 433.XXX.XXX-32
 090.XXX.XXX-05
 059.XXX.XXX-86
 093.XXX.XXX-96
 093.XXX.XXX-73
 085.XXX.XXX-79
 113.XXX.XXX-45
 097.XXX.XXX-13
 065.XXX.XXX-48
 114.XXX.XXX-25
 465.XXX.XXX-00
 091.XXX.XXX-40
 931.XXX.XXX-00
 741.XXX.XXX-20
 076.XXX.XXX-88
 083.XXX.XXX-04
 074.XXX.XXX-61
 108.XXX.XXX-03
 428.XXX.XXX-45
 101.XXX.XXX-60
 080.XXX.XXX-08
  104.XXX.XXX-67 
  049.XXX.XXX-25
  120.XXX.XXX-13
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 069.XXX.XXX-83
 115.XXX.XXX-75

 

3 - AVALIAÇÃO ORAL

Conforme item 5.3 do Edital 22/2021 a  Avaliação Oral consistirá na interpretação de um artigo
científico e será realizada no dia 03 de Dezembro de 2021 a partir das 09 horas, com duração
máxima de 20 minutos para cada candidato. O critério para a ordem dos candidatos para a
respectiva avaliação oral será pela sequência alfabética das inscrições homologadas. O artigo
científico, os horários de avaliação de cada candidato e o link da sala virtual do Google Meet
serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-
sensu/ppgbiotec/editais, junto ao presente Edital de Seleção com 24 horas de antecedência. Os
candidatos deverão interpretar o artigo e responder questionamentos diante de uma comissão
avaliadora, e que será gravado para fins de registro pela própria plataforma. Os candidatos serão
arguidos sobre o tema abordado no artigo científico, devendo demonstrar entendimento acerca
das metodologias empregadas e compreender os resultados e suas interpretações, bem como
saber destacar os aspectos de inovação apresentados no artigo. A pontuação máxima dessa
etapa é de cem pontos e corresponde a 40% da Pontuação Final.

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) EDUARDO BITTENCOURT
SYDNEY, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 26/11/2021, às 10:12, conforme horário oficial
de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen city of this document can be checked on the
website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica on code) 2416102 e o código CRC (and the CRC code)
81A6A295.
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