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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-CM
PROG POS GRAD. EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE

RECURSOS HÍDRICOS - CM

 

EDITAL Nº 01/2021 - RESULTADO

 

RESULTADO - CREDENCIAMENTO DE DOCENTE COLABORADOR E PERMANENTE
NO MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO

DE RECURSOS HÍDRICOS – PROFÁGUA POLO UTFPR

 

A coordenação do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos
(ProfÁgua) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Campo Mourão, torna
público o resultado do Edital Nº01/2021 – ProfÁgua Polo UTFPR – Credenciamento de docente
colaborador e permanente no Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de
Recursos Hídricos.

 

Candidato classificado:

Docente permanente

   1o Adriano Lopes Romero

   2a Rafaelle Bonzanini Romero

 

Recursos fundamentados relacionados ao resultado do processo de seleção serão aceitos até 48 h a
par�r da data e hora de publicação dos resultados, e deverão ser protocolados diretamente na Secretaria
do ProfÁgua Polo UTFPR. Havendo solicitação de recurso, o resultado final do processo sele�vo será
publicado até 48 h a par�r do prazo final es�pulado para os recursos, no site: 

h�p://portal.u�pr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/prof-agua/editais/edital-01-2021-profagua-
cm

O candidato que, obedecida a ordem de classificação, não efe�var sua vinculação ao ProfÁgua Polo
UTFPR até três (03) dias úteis após a data da publicação do resultado final do processo sele�vo, declina
de seu direito auferido com a classificação. A vinculação do candidato classificado será efe�vada
mediante solicitação por escrito ao Colegiado do ProfÁgua Polo UTFPR, respeitando o prazo estabelecido
neste item.
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COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 10/12/2021, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília
(according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) WYRLLEN EVERSON DE SOUZA,
DIRETOR(A), em (at) 10/12/2021, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-
Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) ROBERTO RIBEIRO NELI,
DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 10/12/2021, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília (according to official
Brasilia-Brazil �me), 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) h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica�on code) 2455954 e o código CRC (and the CRC code) 9764B801.
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