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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS CURITIBA
PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO FÍSICA E ASTRONOMIA - CT

 

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 02/2022

PROCESSO DE SELEÇÃO AO MESTRADO PARA INGRESSO EM AGOSTO DE 2022

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por meio do seu Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia (PPGFA),
torna público, para conhecimento dos interessados, a re�ficação do Edital 02/2022, processo de seleção dos candidatos ao
referido programa, nos termos estabelecidos neste edital, publicado na página do programa: www.ppgfa.ct.u�pr.edu.br

1. Re�ficiação

 

A re�ficação do Edital  02/2022, publicado dia 06 de maio se dá no link constante no item 2.1: 
2.1 Preencher o formulário online 
h�ps://u�ws.u�pr.edu.br/acad01/sistema/mpinscricaopg.inicio?p_unidcodnr=1&p_curscodnr=346&p_c ursoanonr=2022

 

Os candidatos devem preencher o formulário online acessível no link a seguir para realizar a sua inscrição no processo sele�vo:

h�ps://sistemas2.u�pr.edu.br/dpls/sistema/acad01/mpinscricaopg.inicio?
p_unidcodnr=1&p_curscodnr=346&p_cursoanonr=2022

 

1.2 Os demais itens do Edital 02/2022 permanecem inalterados.

 

 

Curi�ba, 12 de maio de 2022.
 
 

Felipe Braga Ribas
Coordenador do PPGFA
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