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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-LD
PROG MESTRADO CIENCIAS E ENG MAT - LD

 

EDITAL nº 21/2021

 

Atendendo ao item 6.1 do Edital 17/2021 do PPGCEM, a comissão de acompanhamento de bolsas vem por meio
deste tornar público o resultado final da prova escrita para formação de cadastro de reserva para distribuição de
eventuais bolsas, após prazo de recursos.

 
 
 

Discente

Colocação

 
Pontuação

(total: 100 pts)
 

Alberico Fagundes da Silva - ausente
Helen Beraldo Firmino 3 37,6

Jéssica Aline Oliveira da Silva 2 47,3
Larissa de Souza Figueredo 1 77,8

Luana Ranubia Da silva Favare�o - ausente

 

 

 

O resultado final foi aferida pelos avaliadores, subscreventes deste documento, segundo os termos do item 4 do
Edital 17/2021. Esta classificação terá validade até 28/02/22.

Londrina, 20 de agosto de 2021.
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