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Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

Câmpus Curitiba 

ERRATA DO EDITAL 31/2018 – DIRGRAD-CT 

 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PRECEPTORES PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA EDITAL CAPES 06/2018  

SUBPROJETO DA COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA – CÂMPUS CURITIBA 

 

No item 10 do Edital 31/2018-DIRGRAD-CT onde se lê: 

“...Da publicação do resultado preliminar o candidato poderá, a seu critério, interpor recurso 

contra a decisão da comissão. O recurso deverá ser protocolado junto à Diretoria da 

Graduação e Educação Profissional da UTFPR, Câmpus Curitiba, situada à Av. Sete de 

Setembro, 3165, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná, até às 17 horas do dia 06 de julho de 

2018, observando o horário de funcionamento. O recurso deverá constar de um memorando 

assinado pelo candidato e ser adequadamente fundamentado, expondo claramente os 

fundamentos de fato e de direito e sua justificativa.” 

 

Leia-se: 

“...Da publicação do resultado preliminar o candidato poderá, a seu critério, interpor recurso 

contra a decisão da comissão. O recurso deverá ser protocolado junto à Diretoria da 

Graduação e Educação Profissional da UTFPR, Câmpus Curitiba, situada à Av. Sete de 

Setembro, 3165, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná, das 9 horas até as 13 horas do dia 06 

de julho e das 9 horas até as 17 horas do dia 09 de julho de 2018, observando o horário de 

funcionamento. O recurso deverá constar de um memorando assinado pelo candidato e ser 

adequadamente fundamentado, expondo claramente os fundamentos de fato e de direito e sua 

justificativa.” 

 

No item 11 do Edital 31/2018-DIRGRAD-CT onde se lê: 

“A homologação do resultado final dos Professores Preceptores selecionados para as vagas 

indicadas no item 5, será divulgada no dia 09 de julho de 2018 pela Diretoria de Graduação e 

Educação Profissional do Câmpus Curitiba no portal da UTFPR em 

https://portal.utfpr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=curitiba.” 

 

Leia-se: 

“A homologação do resultado final dos Professores Preceptores selecionados para as vagas 

indicadas no item 5, será divulgada no dia 10 de julho de 2018 pela Diretoria de Graduação 

e Educação Profissional do Câmpus Curitiba no portal da UTFPR em 

https://portal.utfpr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=curitiba.” 
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Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

Câmpus Curitiba 

No item 12 do Edital 31/2018-DIRGRAD-CT onde se lê: 

Fases Datas 

Publicação do Edital pela DIRGRAD - Curitiba Até 28 de junho 

Inscrição dos candidatos a professores supervisores 02 e 03 de julho 

Divulgação do resultado preliminar  05 de julho 

Data limite para recursos 06 de julho 

Homologação do Resultado final 09 de julho 

. 

Leia-se: 

Fases Datas 

Publicação do Edital pela DIRGRAD - Curitiba Até 28 de junho 

Inscrição dos candidatos a professores supervisores 02 e 03 de julho 

Divulgação do resultado preliminar  05 de julho 

Data limite para recursos 09 de julho 

Homologação do Resultado final 10 de julho 

 

Curitiba, 05 de julho de 2018. 

 

Fábio Martins 
Diretor de Graduação e Educação Profissional 

Câmpus Curiitba - UTFPR 
 

              

 


