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Seleção de Alunos Externos – 2022/1 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE divulga informações 
sobre a inscrição de Alunos Externos para o 1º Semestre de 2022 do Mestrado em Engenharia Elétrica. 
O candidato poderá, mediante submissão da documentação solicitada, pleitear uma vaga para cursar 
1(uma) disciplina do programa. 
 
O horário e as disciplinas ofertadas no 1° Semestre de 2022 estão disponíveis no site do PPGEE 
(https://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgee-pg/ppgmodelo). 
 
INSCRIÇÕES 
 
- Período de inscrições: 07/02/2022 a 21/02/2022 

Realizar a inscrição na disciplina escolhida e submeter em formato .pdf os documentos elencados 
abaixo, no sistema de submissão de documentos, no endereço eletrônico: 
http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato. 
 
Documentos: Identificação Oficial com Foto (RG ou CNH); CPF; Diploma ou Declaração de Conclusão 
da Graduação ou Declaração de Matrícula; Currículo Lattes e Histórico Escolar da Graduação. 
 
- Resultado preliminar: 22/02/2022 

- Recursos: 24/02/2022 

- Resultado final: 25/02/2022 

 
MATRÍCULA 
 
- Período de matrículas: 28/02/2022 a 04/03/2022 
 
As cópias devem ser encaminhadas para o e-mail: ppgee-pg@utfpr.edu.br (digitalizados, legíveis e sem 
rasuras). Documentação exigida: 
 
- Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente, se concluído; 
- Cópia do histórico da graduação; 
- Cópia do CPF ou comprovante de inscrição; 
- Cópia do Documento de identificação oficial, em que conste o órgão emissor da identidade Civil; 
- Cópia da certidão de nascimento ou de casamento; 
- Cópia do certificado de dispensa militar (para homens); 
- Cópia do título de eleitor; 
- Cópia de um comprovante de endereço. 
 
• A entrega das cópias físicas será agendada quando forem retomadas as atividades presenciais na 

UTFPR, Câmpus Ponta Grossa, a documentação deverá ser entregue na Secretaria da DIRPPG, Bloco 

E, acompanhadas dos originais para conferência no ato da entrega; 

• Caso o aluno tenha cursado uma disciplina como aluno externo no PPGEE no semestre anterior ao 

selecionado, não será necessário encaminhar a documentação/matrícula, somente a inscrição no 

processo seletivo (submissão dos documentos). 

 
Ponta Grossa, 07 de fevereiro de 2022. 
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