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PROGRAMA DE POS-GRAD. EM ENG. QUIMICA-PG

RESULTADO FINAL

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  Química  UTFPR  -
Campus Ponta Grossa, DIVULGA, em ordem alfabé1ca, a LISTA FINAL dos candidatos que 1veram suas
inscrições deferidas no edital Edital 26.2022 DIRPPG Alunos Externos PPGEQ.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS (ORDEM ALFABÉTICA)

DISCIPLINA: EQ41A - MÉTODOS MATEMÁTICOS

NOME

KAUANY INAIÊ PELIZARI KÜHL

DISCIPLINA: EQ41P - MÉTODOS CONVENCIONAIS E ALTERNATIVOS PARA O TRATAMENTO DE
EFLUENTES

NOME

CAIQUE DA SILVA

SUZAN VENTURELLA

DISCIPLINA: EQ41T - REAÇÕES OSCILANTES

NOME

LETICIA RODRIGUES

OTÁVIO FARIAS

MATRÍCULAS: 03 a 05/08/2022

Para matrícula os (as) candidatos (as) selecionados (as) deverão preencher o Cadastro de Candidatos
Externos, no link:

hDps://sistemas2.uFpr.edu.br/dpls/sistema/acad00/mpinscricaopg.inicioposext

Os  candidatos  selecionados  deverão  encaminhar  para  o  e-mail:  ppgeq-pg@uFpr.edu.br,  com  o
assunto: Matrícula PPGEQ - 2022/02, cópia dos documentos abaixo, digitalizados, em formato PDF/A,
em arquivo único,  com tamanho máximo de 5MB, na ordem apresentada nesta edital (Não serão
aceitas fotografias de documentos):

 a)  Documento  de  iden1ficação,  para  brasileiros,  que  especifique  RG  e  CPF,  com  foto  e  órgão
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expedidor/UF.

 b) Cer1dão de Nascimento ou Casamento.

 c) Diploma de curso de Graduação, frente e verso, ou declaração de Conclusão de Curso assinada pelo
representante IES de Graduação. A declaração de conclusão do curso de Graduação é aceita para a
matrícula, porém é necessária a apresentação do Diploma em até 1 (um) ano após a matrícula no
curso. O discente será desligado do curso se não apresentar a documentação obrigatória.

 d)  Histórico  escolar  do  curso  de  Graduação  com  informação  de  Coeficiente  de  Rendimento  ou
equivalente.

 e) Cer1ficado de reservista ou comprovante de regularidade com o serviço militar (para homens).

Os  candidatos  estrangeiros  devem  apresentar  os  documentos  descritos  anteriormente,  com  as
seguintes variações:

  a) Documento de iden1ficação estrangeiro.

  b) Diploma de Graduação, reconhecido no Brasil, ou com o selo consular da Embaixada Brasileira no
verso, ou com o selo de Apos1lamento de Haia;

A documentação de candidatos estrangeiros pode ser aceita nos idiomas: Inglês, Francês e Espanhol.
Documentos estrangeiros em outros idiomas devem ser apresentados com tradução juramentada.

A efe1vação da matrícula  está  condicionada a  apresentação dos  documentos  originais ou  cópias
auten6cadas  em  cartório,  para  auten1cação  das  cópias  encaminhadas  por  email,  no  Endereço:
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Ponta Grossa - DIRPPG,  Rua Doutor Washington
Sub1l  Chueire,  330,  Bloco  E,  Piso  Superior,  Jardim Carvalho,  CEP:  84017-220,  Ponta  Grossa  -  PR,
Telefone +55 (42) 3235-7042. Horário: 08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min.

Ponta Grossa, 02 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JULIANA MARTINS TEIXEIRA
DE ABREU PIETROBELLI, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 02/08/2022, às 08:47,
conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil 1me), com fundamento no (with
legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten1cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen1city of this document can be checked on the
website) hDps://sei.uFpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando  o  código  verificador  (informing  the  verifica1on  code)  2879988  e  o  código  CRC  (and  the  CRC  code)
BC71A6E7.

Referência: Processo nº 23064.030677/2022-47 SEI nº 2879988
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