
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
DIRETORIA-GERAL - CAMPUS PONTA GROSSA

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS PONTA
GROSSA

PROGR.DE POS-GRAD. EM ENGEN. DE PRODUCAO

 

INFORMAÇÃO

EDITAL Nº 08/2022 - DIRPPG-PG

Processo de seleção de alunos ao curso de mestrado PCI para turma 2022, do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná -

Campus Ponta Grossa, em cooperação com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins (IFTO) 

RETIFICAÇÃO DE DATAS DO RESULTADO

4 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 O resultado do processo sele vo do PPGEP será divulgado no
site http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgep-pg/ no dia 09 de maio de
2022;

4.2 Na divulgação do resultado do processo sele vo constará o nome dos candidatos aprovados
distribuídos por Projetos de Pesquisa. Os candidatos aprovados serão classificados como: aluno
regular, aluno especial ou aluno em lista de espera;

4.3 Recursos relacionados à segunda etapa do processo de seleção serão aceitos até o dia 10 de
maio de 2022, e deverão enviados através do site: http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato. O
“Modelo de requerimento de recurso”, para fins de recurso, fica à disposição dos candidatos no
site http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgep-
pg/documentos/formularios/mestrado;

4.4 Após a análise do(s) recurso(s), casos esses venham a ocorrer, o resultado final do processo
sele vo será publicado no dia 13 de maio de 2022,
em: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgep-pg/.

 

Ponta Grossa, 06 de maio de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) ANGELO MARCELO TUSSET,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 06/05/2022, às 15:49, conforme horário oficial de
Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen city of this document can be checked on the
website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica on code) 2706704 e o código CRC (and the CRC code)
2B399BC5.
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