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TERMO ADITIVO Nº 1, AO EDITAL 41.2019 - DIRPPG

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Ponta Grossa torna público o presente Termo Adi�vo em complemento ao Edital 41.2019 - DIRPPG.

1. Obje�vo do Termo Adi�vo

O obje�vo deste Termo Adi�vo é a prorrogação do prazo para inscrições no processo sele�vo para a turma 2020-1 do Curso
de Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção.

2. Datas de inscrições, prazos, recursos e homologações

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 10 de setembro de 2019 a 17 de novembro de 2019.

2.2 A confirmação das inscrições será realizada no período de 10 de setembro de 2019 a 17 de novembro de 2019.

2.3 A relação das inscrições homologadas será publicada no dia 18 de novembro de 2019, após as 18 horas.

2.4. Recursos relacionados à homologação de inscrições serão aceitos até o dia 19 de novembro de 2019.

2.5 Após a análise do(s) recurso(s), se ocorrer, o resultado final das inscrições homologadas será publicado no dia 20 de
novembro de 2019, após as 18 horas.

3. Datas de etapas, resultados e recursos

3.1 O resultado da primeira etapa será publicado após as 18 horas do dia 22 de novembro de 2019.

3.2 Recursos relacionados à primeira etapa do processo de seleção serão aceitos até o dia 25 de novembro de 2019.

3.3 Após a análise do(s) recurso(s), se ocorrer, o resultado final da primeira etapa será publicado após as 18 horas do dia 26
de novembro de 2019.

3.4 A segunda etapa do processo será realizada no período de 02 a 10 de dezembro de 2019.

3.5 O resultado do processo sele�vo será divulgado após 18 horas do dia 12 de dezembro de 2019.

3.6. Recursos relacionados à segunda etapa do processo de seleção serão aceitos até o dia 13 de dezembro de 2019.

3.6 Após a análise do(s) recurso(s), se ocorrer, o resultado final do processo sele�vo será publicado após as 18 horas do dia
16 de dezembro de 2019.

 

 

 

 

Ponta Grossa, 29 de outubro de 2019.
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