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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL - FRANCISCO BELTRÃO
DIRET. DE PESQUISA E POS-GRADUACAO - FB

EDITAL Nº 02/2018 - SEGUNDA CHAMADA PARA MATRÍCULA

RETIFICAÇÃO

 
 A Comissão de Seleção da Turma 2018-2 do Curso de Especialização em Engenharia de

Produção, designada pela Portaria do Diretor-Geral nº 142, de 07 de agosto de 2018, torna pública a
segunda chamada para matrícula:

 

INSTRUÇÃO DE MATRÍCULA*

Os candidatos aprovados, abaixo listados, deverão requerer matrícula em segunda
chamada até as 18 horas do dia  30 de agosto mediante apresentação dos seguintes documentos:

 

O Requerimento de Matrícula (ANEXO B) devidamente preenchido e assinado que pode ser enviado
pelo e-mail  posproducao-fb@utfrpr.edu.br.
Quaisquer documentos originais (trazer presencialmente DIRPPG) e/ou faltantes que não tenham
sido autenticados e/ou apresentados na fase de inscrição (ver item 7.1 de "b" a "f" do Edital de
abertura); não serão aceitos envios de documentos por e-mail e/ou correspondência para fins de
matrícula.

APROVADOS EM SEGUNDA CHAMADA

Candidatos Classificação Vaga
Andressa Luzia Salvático 46  ampla concorrência
Fernando Metzger 47  ampla concorrência

 
 
*O não cumprimento destas instruções, horários e prazos nela con�dos acarreta a

eliminação do candidato.
 
Endereço para matrícula:
DIRPPG - Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Francisco Beltrão
Linha santa bárbara s/n - interior
FRANCISCO BELTRÃO - PR
 

Francisco Beltrão, 29 de agosto de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRIELE DE PRA CARVALHO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/08/2018, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?

https://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/franciscobeltrao/especializacao-em-engenharia-de-producao-1/2-2-anexo-b-requerimento-de-matricula.docx/view
https://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/franciscobeltrao/especializacao-em-engenharia-de-producao-1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0410845 e o código CRC
51D1622C.

 

 

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

