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SELEÇÃO DE ALUNOS EXTERNOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DA
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, CÂMPUS PATO BRANCO

1. APRESENTAÇÃO

1.1 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus
Pato Branco, torna público que estão abertas as inscrições às vagas nas disciplinas ele vas do período 01/2020 (semestre/ano) para alunos externos
ao PPGEC-PB.

1.2 A categoria de alunos externos foi introduzida no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação da UTFPR para permi r a matrícula de:

a) Alunos de graduação em Engenharia Civil da UTFPR que se encontram no 9o e 10o período, com coeficiente de rendimento igual ou superior a 0,7
(zero vírgula sete);

b) Alunos matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu do Sistema UTFPR (anexar declaração de matrícula);

c) Alunos matriculados em programa de pós-graduação stricto sensu externos à UTFPR (anexar declaração de matrícula);

d) Pessoas externas à UTFPR, com diploma de curso superior em Engenharia Civil ou em áreas afins.

2. PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO

2.1 As inscrições poderão ser feitas no período de 03/02 a 06/02/2020, por meio do Formulário de inscrição para vagas em disciplinas para alunos
externos  (Anexo  A desse  Edital),  disponível  no  site  h p://portal.u pr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgec-pb/editais/selecao-para-
alunos-externos-do-programa-de-pos-graduacao-em-engenharia-civil-ppgec, com a documentação solicitada nos itens 2.1.2 e 2.1.3.

2.1.2 Para alunos e egressos da UTFPR do Câmpus Pato Branco deve-se entregar somente a ficha de inscrição preenchida (deverá ser enviada para o
e-mail, ppgec-pb@u pr.edu.br)

2.1.3 Para os demais candidatos (exceto os candidatos enquadrados no item 2.1.2) deve-se entregar: a ficha de inscrição, a cópia do documento de
iden dade e CPF e a cópia do histórico escolar do curso de graduação.

3. VAGAS

3.1 As vagas ofertadas são distribuídas conforme o Quadro 1. Os horários das disciplinas são apresentados no Quadro 2. As ementas das disciplinas
do PPGEC estão disponíveis em h p://portal.u pr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgec-pb/area-academica/disciplinas.

Quadro 1 - Número de vagas ofertadas nas disciplinas do PPGEC-PB.

Código

Disciplina
Disciplina Docente Número de vagas

DIN05EC
Dinâmica das Estruturas Paulo Rogério Novak 02

MDP01EC
Metodologia de Desenvolvimento do Produto

José Ilo Pereira Filho 05

PUS12EC Planejamento Urbano Sustentável Ney Lyzandro Tabalipa 03

MPE03EC Metodologia de Pesquisa em Engenharia Murilo Cesar Lucas 03

MNE02EC Métodos Numéricos e Esta s cos Aplicados à Engenharia Francisco Augusto A. Gomes 02

CAA22CV Concreto Auto Adensável: Tecnologia e Microestrutura Caroline Angulski da Luz 04

MFF0EC1 Mecânica da Fratura e Fadiga Marina Rocha P. P. Nunes 01
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Quadro 2 - Horários das disciplinas do PPGEC-PB.

3.2 Alunos de graduação e de pós-graduação (item 1.2 a, b e c) poderão solicitar matrícula em até 02 (duas) disciplinas.

3.3 Pessoas externas à UTFPR (item 1.2 d) poderão solicitar matrícula em apenas 01 (uma) disciplina.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1.  O  processo  de  seleção  será  realizado  pelo(a)  professor(a)  responsável  pela  disciplina,  segundo  jus fica va  do  candidato(a)  e  conforme
prioridade abaixo:

Prioridade 1: alunos de graduação e pós-graduação do Sistema UTFPR;

Prioridade 2: alunos de pós-graduação externos à UTFPR;

Prioridade 3: pessoas externas à UTFPR.

4.2.  O  resultado  final  será  divulgado  por  meio  do  quadro  de  aviso  da  Secretaria  do  PPGEC-PB  e  no  sí o  h p://portal.u pr.edu.br/cursos
/coordenacoes/stricto-sensu/ppgec-pb no dia 12/02/2020. 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão entregar na secretaria do PPGEC-PB, no período de 17 a 18/02/2020,  os documentos abaixo
relacionados, para confirmar a matrícula.

Em consonância com a Lei  n.º  13.726/18,  fica dispensada a apresentação de documentos auten cados. O candidato aprovado apresentará as
fotocópias dos documentos, acompanhadas das vias originais e o agente administra vo atestará a auten cidade.

5.2 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-PB).

5.3 Para os demais candidatos:

Fotocópia da Carteira de Iden dade (RG) ou outro documento oficial de iden ficação com foto;

Fotocópia do RNE ou passaporte para estrangeiros;

Comprovante de Situação Cadastral no (CPF). Acessar: SITUAÇÃO CADASTRAL CPF

Fotocópia de documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar para os alunos do sexo masculino;

Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação e ou Pós-Graduação Stricto Sensu;

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.

Pato Branco, 19 de dezembro de 2019.
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Prof. Dr. Murilo Cesar Lucas

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

UTFPR – Câmpus Pato Branco

Documento assinado eletronicamente por MURILO CESAR LUCAS, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em 19/12/2019, às 14:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A  auten cidade  deste  documento  pode  ser  conferida  no  site  h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1265406 e o código CRC 2161F321.

Referência: Processo nº 23064.058650/2019-13 SEI nº 1265406
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