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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PROG.POS-GRADUACAO EM ENG.MECANICA-PG

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA ALUNO EXTERNO - 2018/2

                   A coordenação do PPGEM divulga as informações e orientações referente à matrícula de aluno
externo para o 2° Semestre de 2018, conforme Resolução 01/2018- PPGEM, disponível em:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/documentos/regulamentos-e-normas

 

1. DATAS IMPORTANTES

Período de Inscrição 25/07/2018 a 03/08/2018

Divulgação do resultado preliminar dia 06/08/2018

Interposição de Recurso 07/08/2018

Divulgação do resultado final até 08/08/2018

Requerimento de matrícula 13/08/2018 a 14/08/2018

Início das aulas dia 20/08/2018

 

2. VAGAS

2.1 A seleção de alunos externos obedecerá aos critérios da Resolução 01/2018-PPGEM, disponível no site
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/documentos/regulamentos-e-normas

2.2 O calendário acadêmico 2018 e horário das disciplinas do 2º semestre/2018 encontram-se no site:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/area-academica/calendario-e-horarios

 

3. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO

3.1. O candidato poderá se inscrever em até 02 (duas) disciplinas; a inscrição em mais de duas disciplinas
indefere todo o processo.

3.2. O candidato a aluno externo deverá realizar a submissão online em arquivos PDF, no site
http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato/ , de documentação listada no item 4 “Procedimento para
Inscrição”, da resolução 1/2018 do PPGEM, disponível em:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/documentos/regulamentos-e-normas .
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3.3 Os documentos inseridos devem estar legíveis;

3.4 A inobservância dos itens acima especificados implicará na eliminação do candidato do processo de
seleção.

 

4. RESULTADO

4.1 O resultado do processo de seleção para alunos externos do PPGEM para o segundo semestre de 2018
será publicado no endereço eletrônico http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-
pg/editais , até o dia 06/08/2018.

4.2 Os recursos deverão ser interpostos somente no site http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato/, no dia
07/08/2018. O formulário de requerimento para interposição de recursos, encontra-se no seguinte endereço:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/documentos/formularios .

4.3 O resultado final do processo de seleção para alunos externos do PPGEM para o segundo semestre de
2018 será publicado no endereço eletrônico http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-
sensu/ppgem-pg/editais , até o dia 08/08/2018.

 

5. MATRÍCULA

5.1 Após a divulgação dos resultados no sítio eletrônico do PPGEM, o candidato aprovado receberá aviso do
deferimento no e-mail indicado por ele no formulário ao que se refere o item 4(a). O candidato aprovado
deverá responder o e-mail confirmando a solicitação da sua matrícula na(s) disciplina(s) deferida(s) antes da
data do início das aulas, definida pelo calendário acadêmico do PPGEM e divulgada no sítio:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/area-academica/calendario-e-horarios .

5.2 Caso a confirmação da solicitação de matrícula não seja realizada dentro do prazo especificado pela
Secretaria do PPGEM, a matrícula do candidato na(s) disciplina(s) deferida(s) não será efetivada.

5.3 Perderá o direito à vaga o candidato que não requerer sua matrícula na secretaria do PPGEM, conforme
item 5.1, no período estabelecido ou deixar de apresentar a documentação exigida ou mesmo não observar os
procedimentos e orientações contidas na Resolução 1/2018 – PPGEM.

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Os casos omissos nestas orientações serão decididos pelo Colegiado do PPGEM.

 

Ponta Grossa, 25 de julho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GERALDO MARENDA PUKASIEWICZ,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em 23/07/2018, às 17:45, 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 0348070 e o código CRC
A9C3C517.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23064.025261/2018-21 SEI nº 0348070


