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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL - CÂMPUS DOIS VIZINHOS
DIR. DE REL. EMPRES. E COMUNITARIAS - DV

 

EDITAL 03/2021 DIREC-DV

PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO DA UTFPR (PROEM)

RESULTADO PRELIMINAR

A Direção Geral do Câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-DV) no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conjunto com a Diretoria de Relações Empresariais
e Comunitárias (DIREC – DV) por meio do Programa de Empreendedorismo e Inovação, torna público o
resultado preliminar da seleção para o Programa de Bolsa Auxílio da UTFPR, para a�vidades do Programa
de Empreendedorismo e Inovação -PROEM.

 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

1º Dennis Lima de Noronha

 

O prazo para interposição de recursos contra o resultado do edital será até às 17 horas do dia
29/03/2021, a par�r da publicação do resultado preliminar. Os recursos deverão ser enviados ao e-mail
iut-dv@u�pr.edu.br. O resultado dos recursos, caso houverem, será publicado no site da UTFPR -
 Campus Dois Vizinhos, na página do Edital, no dia 31/03/2021, até as 17 horas.

O resultado final da seleção do estudante bolsista, para as vagas disponíveis de bolsa auxílio, será
divulgado pela DIREC-DV até as 17 horas do dia 31/03/2021, no site da UTFPR – Campus Dois Vizinhos, na
página do Edital.

 

Everton Ricardi Lozano da Silva

Diretor Geral

UTFPR-DV
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