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RESULTADO FINAL

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química UTFPR-Campus Ponta Grossa, em conformidade com o

Processo de Seleção regulamentado pelo Edital n 33/2018 – DIRPPG, torna público a classificação do processo de seleção.

Lista de candidatos classificados como aluno REGULAR:

Candidato Classificação Sublinha de Pesquisa

Bruna de Oliveira Ribeiro Classificado Desenvolvimento de algoritmo de controle para reatores tipo CSTR

Eduardo abreu Classificado Tratamento de Água em processo contínuo por Fotocatálise Heterogênea

Tatiana Gulminie Josué Classificado Tratamento de Água em processo contínuo por Fotocatálise Heterogênea

Lista de candidatos classificados como aluno ESPECIAL:

Candidato Classificação Linha de Pesquisa

Luiz Eduardo Nochi de Castro Classificado Tratamento de Água em processo continuo por Fotocatálise Heterogênea

Henrique Larocca Carbonar Classificado Estudo de processos de extração e purificação de óleos vegetais.

Denilton da Conceição Fritz Junior Classificado Tratamentos alternativos para resíduos industriais

1 MATRÍCULA

1.1 Para matrícula deverá ser entregue uma cópia dos seguintes documentos:

a) Documento de identificação oficial, onde conste o órgão emissor da identidade civil.

b) Título de Eleitor;

c) CPF ou página impressa do site da Receita Federal;

d) Certidão de nascimento ou casamento;

e) Título de eleitor;

f) Prova de estar em dia com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

g) Histórico escolar do curso de graduação;

h) Diploma de Graduação.

h.1) Para graduação obtida no Brasil, o candidato poderá apresentar comprovante de diploma em trâmite sendo-lhe concedido 12
meses para a apresentação do diploma.

h.2) Para graduação obtida no exterior, o candidato deve apresentar o diploma com visto do Consulado Brasileiro sediado no país
onde o mesmo foi expedido. Sem prejuízo de outros acordos multinacionais que possam existir, para os diplomas emitidos na França
não é exigida tal formalidade e para os diplomas emitidos na Argentina exige-se a legalização junto ao Ministe´rio de Educacio´n e
Ministe´rio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto da Argentina, anexando cópia do referido diploma com
tradução juramentada realizada no Brasil.
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1.2 As cópias deverão estar acompanhadas dos originais para autenticação no ato da entrega, pessoalmente ou por procuração, no
período de 12 a 13 de março, das 08:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h, na Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG), no
Bloco E, 1° Andar, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Ponta Grossa, Avenida Monteiro Lobato, s/n° km 04,
CEP: 84016-210, Ponta Grossa - PR, telefone (42) 3235-7042.

1.3 A entrega poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada a conferência com o documento original. Na hipótese das
cópias enviadas por correspondência deverão obrigatoriamente estarem autenticadas.

1.4 Quando o documento contar com frente e verso a cópia deverá estar na mesma folha, podendo estar na mesma face ou no verso da
mesma;

1.5 Considerar-se-á o aluno regularmente matriculado no Programa, após a obtenção de Registro Acadêmico (RA) no Sistema
Acadêmico da UTFPR e após a matrícula.

Ponta Grossa, 11 de março de 2019.

Profa. Dra. Erica Roberta Lovo da Rocha Watanabe
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química

UTFPR-Câmpus Ponta Grossa

Documento assinado eletronicamente por ERICA ROBERTA LOVO DA ROCHA WATANABE, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em

11/03/2019, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A  autenCcidade  deste  documento  pode  ser  conferida  no  site  hDps://sei.uEpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&

id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0724145 e o código CRC DCE35152.

Referência: Processo nº 23064.046498/2018-45 SEI nº 0724145
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