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DIRET. DE REL. EMPRES. E COMUNITARIAS-PG
ASS. DE REL. EMPRES. E COMUNITARIAS - PG

 

EDITAL Nº 02/2021

CHAMADA DE SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA APRESENTAR PROJETOS, OPORTUNIDADES, DESAFIOS NAS DISCIPLINAS
“ENGINEERING DESIGN PROCESS” e “INDUSTRY 4.0".

 

1. VAGAS

 

Serão disponibilizadas vagas para desenvolvimento de projetos, para as disciplinas semipresenciais Engineering Design Process e Industry 4.0 de acordo
com número de alunos selecionados após o processo de entrevistas, para serem desenvolvidas no ano de 2021 obedecendo as datas previstas em
calendário acadêmico, para sua efetiva conclusão.

 

2. CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA PARTICIPAÇÃO:

 

Para o primeiro trimestre de 2021 apresentar projetos no dia 22.02.2021 (05 minutos por projeto) a partir das 17:30 horas no Anfiteatro Central da
UTFPR Ponta Grossa-PR para serem desenvolvidos por estudantes regularmente matriculado(a) em um dos cursos de Bacharelado (engenharia e
BCC) ou Licenciatura ou Tecnologia ofertados no Câmpus Ponta Grossa da UTFPR;
Para o segundo trimestre de 2021 apresentar projetos no dia 15.06.2021 (05 minutos por projeto) a partir das 17:30 horas no Anfiteatro Central da
UTFPR Ponta Grossa-PR para serem desenvolvidos por estudantes regularmente matriculado(a) em um dos cursos de Bacharelado (engenharia e
BCC) ou Licenciatura ou Tecnologia ofertados no Câmpus Ponta Grossa da UTFPR;
Para o terceiro trimestre de 2021 apresentar projetos no dia 22.09.2021 (05 minutos por projeto) a partir das 17:30 horas no Anfiteatro Central da
UTFPR Ponta Grossa-PR para serem desenvolvidos por estudantes regularmente matriculado(a) em um dos cursos de Bacharelado (engenharia e
BCC) ou Licenciatura ou Tecnologia ofertados no Câmpus Ponta Grossa da UTFPR;
Pagar despesas de transporte e alimentação na empresa nas visitas;
Em caso de custo de materiais, compra de equipamento ficará a cargo da empresa para o desenvolvimento do projeto de acordo com as solicitações
em conjunto – empresa e UTFPR;
Fornecer no mínimo 02 representantes da empresa para atendimento aos alunos (reuniões semanais presenciais e a distância – de acordo com a
agenda pré-estabelecida);
Fornecer dados, informações e visitas in loco

 

2,1. Perfil desejado da empresa:

Fornecer dados, informações sobre o projeto;
Ter equipe técnica da empresa para assistência ao aluno nos projetos;
Reuniões semanais in loco ou a distância com as equipes de projetos;
Definição de Sponsor e equipe de projeto da empresa;
Possibilidade de pagamento de bolsa de projeto para 01 aluno por projeto.

_________________________________________________________________________

 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

 

As empresas serão classificadas por ordem decrescente, através de um coeficiente final, obtido através da soma simples dos seguintes componentes:

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/02/2021 



4. SELEÇÃO

 

Apresentar projetos para o primeiro trimestre de 2021 no dia 22.02.20201 (05 minutos por projeto) a partir das 17:30 horas no Anfiteatro Central da
UTFPR Ponta Grossa-PR para serem desenvolvido por estudantes regularmente matriculado(a) em um dos cursos de Bacharelado (engenharia e BCC) ou
Licenciatura ou Tecnologia ofertados no Câmpus Ponta Grossa da UTFPR

Apresentar projetos para o segundo trimestre de 2021 no dia 15.06.20201 (05 minutos por projeto) a partir das 17:30 horas no Anfiteatro Central da
UTFPR Ponta Grossa-PR para serem desenvolvido por estudantes regularmente matriculado(a) em um dos cursos de Bacharelado (engenharia e BCC) ou
Licenciatura ou Tecnologia ofertados no Câmpus Ponta Grossa da UTFPR

Apresentar projetos para o terceiro trimestre de 2021 no dia 22.09.20201 (05 minutos por projeto) a partir das 17:30 horas no Anfiteatro Central da
UTFPR Ponta Grossa-PR para serem desenvolvido por estudantes regularmente matriculado(a) em um dos cursos de Bacharelado (engenharia e BCC) ou
Licenciatura ou Tecnologia ofertados no Câmpus Ponta Grossa da UTFPR

 

 

As empresas interessadas deverão formalizar o interesse para o primeiro trimestre de 2021 até o dia 03.02.2021, através de email a
ruiyoshino@utfpr.edu.br.

 

 

As empresas interessadas deverão formalizar o interesse para o segundo trimestre de 2021 até o dia 31.05.2021, através de email a
ruiyoshino@utfpr.edu.br.

As empresas interessadas deverão formalizar o interesse para o segundo trimestre de 2021 até o dia 31.08.2021, através de email a
ruiyoshino@utfpr.edu.br.

 

 

__________________________________________________________________________

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO

A comissão de seleção será formada pelos professores envolvidos nas disciplinas.

__________________________________________________________________________

6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:

 

6.1 Divulgação do resultado 1º trimestre: até as 12h:00 do 04.02.2021 publicado na sala P 206 – Laboratório Industry 4.0 e via e-mail às empresas.

 

6.2 Divulgação do resultado 2º trimestre: até as 12h:00 do 04.06.2021 publicado na sala P 206 – Laboratório Industry 4.0 e via e-mail às empresas.

 

6.3 Divulgação do resultado 3º trimestre: até as 12h:00 do 10.09.2021 publicado na sala P 206 – Laboratório Industry 4.0 e via e-mail às empresas.

mailto:ruiyoshino@utfpr.edu.br


6.4 Interposição de recurso 1º trimestre: deve ser solicitado oficialmente, através do endereço eletrônico dirgrad-pg@utfpr.edu.br, até as 23h59 do dia
05.02.2021, endereçado ao Diretor de Graduação do Câmpus PG.

6.5 Interposição de recurso 2º trimestre: deve ser solicitado oficialmente, através do endereço eletrônico dirgrad-pg@utfpr.edu.br, até as 23h59 do dia
05.06.2021, endereçado ao Diretor de Graduação do Câmpus PG.

6.6 Interposição de recurso 3º trimestre: deve ser solicitado oficialmente, através do endereço eletrônico dirgrad-pg@utfpr.edu.br, até as 23h59 do dia
11.09.2021, endereçado ao Diretor de Graduação do Câmpus PG.

6.7 Divulgação da classificação final: 1º trimestre até as 16h:00 do dia 06.02.2021, publicado no Laboratório da Industry 4.0/Living Lab e via e-mail aos
candidatos classificados.

6.8 Divulgação da classificação final: 2º trimestre até as 16h:00 do dia 12.09.2021, publicado no Laboratório da Industry 4.0/Living Lab e via e-mail aos
candidatos classificados.

6.9 Divulgação da classificação final: 3º trimestre até as 16h:00 do dia 12.09.2021, publicado no Laboratório da Industry 4.0/Living Lab e via e-mail aos
candidatos classificados.

6.10  A empresa, ao se inscrever para os projetos nas disciplinas declara conhecer o caráter da mesma e se compromete a levar a bom termo os projetos.

6.11  Os casos omissos nesta Chamada de Seleção serão deliberados pela Comissão de Seleção.

6.12 Este edital, possíveis adendos ou novos editais de alterações no edital original, assim como seus resultados de seleção, interposição, classificação
final, serão publicados no site da UTFPR

 

Para anexos use a seção a seguir:

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) NELSON ARI CANABARRO DE OLIVEIRA, ASSESSOR(A), em (at) 05/02/2021, às 16:44,
conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

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) 1859427 e o código CRC (and the CRC code) 8427CCBB.

_
 

ANEXO I do Edital 02/2020 – DIREC-PG

FICHA DE PONTUAÇÃO

Empresa candidata: 

 

1. Atividades de relacionamentos:

mailto:dirgrad-pg@utfpr.edu.br
mailto:dirgrad-pg@utfpr.edu.br
mailto:dirgrad-pg@utfpr.edu.br
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


2. TOTALIZAÇÃO (não preencher)

 

Referência: Processo nº 23064.002264/2021-91 SEI nº 1859427


