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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 ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) CAMPUS PATO BRANCO

EDITAL Nº 03/2021
RESULTADO DA SELEÇÃO DE ALUNOS EXTERNOS AO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL
DO PARANÁ, CÂMPUS PATO BRANCO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Câmpus Pato Branco (PPGEC-PB), no uso de suas atraibuíções legais e regimentais, torna público o
RESULTADO do processo sele vo referente ao Edital nº 03/2021 do PPGEC-PB.
Segue a relação de alunos externos classiﬁcados nas disciplinas:
HIDRÁULICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (HAS01EC)
Jéssica Souza Nunes.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG19EC)
Luana Claudia Bertoncello;
Lucas Rickli de Oliveira;
Rodrigo de Moraes.

Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão enviar, por e-mail (ppgec-pb@u pr.edu.br), no período de
19 a 25/02/2021, os documentos abaixo relacionados, para conﬁrmar a matrícula. As disciplinas irão
iniciar a par r do dia 01/03/2021, conforme os horários divulgados na página eletrônica do PPGEC.
Em consonância com a Lei n.º 13.726/18, ﬁca dispensada a apresentação de documentos
auten cados. Confome o Edital, para alunos e egressos da UTFPR do Câmpus Pato Branco:
a) Documento de conﬁrmação de matrícula (deverá ser preenchido e assinado na secretaria do PPGEC).
Para os demais candidatos:
a) Fotocópia da Carteira de Iden dade (RG) ou outro documento oﬁcial de iden ﬁcação com foto;
b) Fotocópia do RNE ou passaporte para estrangeiros;
c) Comprovante de Situação Cadastral no (CPF);
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d) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação e ou Pós-Graduação Stricto Sensu;
e) Fotocópia (frente e verso) do Diploma da Graduação Plena ou Cer ﬁcado de Conclusão ou documento
comprobatório de conclusão, constando a data da colação de grau da graduação, até a data da
matrícula;
f) Declaração de matrícula em curso de graduação (se for o caso).
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MURILO CESAR LUCAS,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 17/02/2021, às 09:35, 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) 1883273 e o código CRC (and the CRC code) 447D8BD0.

Referência: Processo nº 23064.003844/2021-04
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