
RETIFICAÇÃO  NO "EDITAL PPGEM 10/2019 - SELEÇÃO DOUTORADO" 

(referente à  entrega da documentação e calendário) 

Devido às restrições impostas pela pandemia da CoViD-19, a forma de entrega da 

documentação para a inscrição neste edital, para ingresso no período letivo RLE-2, deverá ser 

feita exclusivamente por e-mail, conforme detalhado abaixo.  

 

Os documentos relacionados no item 5.IV e as cartas de recomendação deverão ser enviados 

exclusivamente por e-mail, exclusivamente em formato PDF, para o endereço:  

ppgem-ct@utfpr.edu.br.  

 

Informações complementares para envio dos documentos: 

(i) O candidato deverá enviar três (3) arquivos, todos obrigatoriamente em formato PDF, 

conforme descrito abaixo: 

- Arquivo 1: itens 1 a 7 (arquivo único com os documentos em ordem, conforme listados 

nesses itens); 

- Arquivo 2: itens 8 e 9 (arquivo único com os documentos em ordem, conforme listados 

nesses itens); 

- Arquivo 3: item 11 (arquivo único com a Proposta de Pesquisa/Plano de Trabalho); 

 

(ii) ao final do preenchimento da ficha on-line (item 1) deverá ser gerado um arquivo em 

formato PDF. Deve-se adicionar a este PDF os comprovantes dos itens 2 a 7 para compor o 

Arquivo 1.  

Lembrar, na Etapa 1 do preenchimento desta ficha, de selecionar 2020 como ano de início do 

curso; 

 

(iii) As comprovações dos coeficientes de rendimento da graduação e do mestrado são feitas 

mediante apresentação dos históricos escolares; 

 

(iv) Para comprovar a publicação de artigo em periódico e em anais de congresso deverá ser 

apresentada cópia da primeira página do artigo. As demais atividades deverão ser 

comprovadas por histórico, certificado, declarações, conforme for o caso; 



 

(v) Somente serão pontuados os itens listados na planilha – Anexo I, que estejam 

devidamente comprovados. Ou seja, informações incluídas na planilha de pontuação, mas 

não comprovadas, serão desconsideradas; 

 

(vi) A planilha de pontuação (Anexo I) poderá ser preenchida a mão e digitalizada em formato 

PDF, devendo, entretanto, ser legível; 

 

(vii) O tamanho total dos três arquivos não poderá exceder 14Mb;  

 

(viii) O assunto do e-mail deverá ser, obrigatoriamente: "Seleção doutorado 2020 PPGEM - 

NOME DO CANDIDATO". 

 

CALENDÁRIO 

- Período de inscrição: de 06/07 a 06/08/2020  

- Data limite para divulgação da relação de candidatos aprovados: 17/08/2020 

- Data limite para entregar de pedidos de recursos (relacionados ao processo seletivo): 19/08/2020 

(via e-mail para ppgem-ct@utfpr.edu.br) 

- Data limite para divulgação dos resultados dos pedidos de recursos relacionados ao processo 

seletivo: 21/08/2020 

 

- Matrícula no curso para os aprovados no processo seletivo (entrega da documentação para 

efetivação da matrícula): de 18 a 24/08/2020 

- Requerimento de matrícula em disciplinas para o RLE-2: de 26 a 28/08/2020 (previsão) 

- Início das aulas do período letivo RLE-2: 14/09/2020 

 

mailto:ppgem-ct@utfpr.edu.br

