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EDITAL Nº 16/2021
ERRATA
CHAMADA DE EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA METODOLOGIA
TRANSDICIPLINAR MEI-U
A Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD) em conjunto com a Diretoria de Relações
Empresariais e Comunitárias (DIREC) tornam pública a ERRATA para a chamada de Empresas interessadas
em participar da Metodologia Transdiciplinar MEI-U. A metodologia transdiciplinar MEI-U visa a
proposição de soluções para os problemas elencados.
ONDE SE LÊ
II - Das Inscrições
II.1 As inscrições das empresas interessadas poderão ser realizadas através do envio das informações
constantes no modelo de ficha em anexo para o endereço de e-mail mei-u-ct@utfpr.edu.br
II.2 As inscrições são de fluxo contínuo, sendo que a primeira seleção ocorrerá entre 19 de abril de
2021 a 31 de maio de 2021.
II.3 Serão selecionadas até 10 empresas anualmente para participação no projeto.
II.4 A empresas que tiveram seu patrocínio indeferido ou não foram classificadas, tem o prazo de 48
horas, a contar da data de publicização da decisão, para interpor recurso à coordenação do MEI-U.
LEIA-SE
II - Das Inscrições
II.1 As inscrições das empresas interessadas poderão ser realizadas através do envio das informações
constantes no modelo de ficha em anexo para o endereço de e-mail mei-u-ct@utfpr.edu.br
II.2 As inscrições são de fluxo contínuo, sendo que a primeira seleção ocorrerá entre 19 de abril de
2021 a 31 de agosto de 2021.
II.3 Serão selecionadas até 10 empresas anualmente para participação no projeto.
II.4 A empresas que tiveram seu patrocínio indeferido ou não foram classificadas, tem o prazo de 48
horas, a contar da data de publicização da decisão, para interpor recurso à coordenação do MEI-U.
Curitiba, 30 de junho de 2021.
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