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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CÂMPUS PATO BRANCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS E PROCESSOS

QUIMICOS (PPGTP) - CAMPUS PATO BRANCO

 

EDITAL Nº 03/2021-PPGTP

 

1. O Diretor-Geral do Câmpus Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), por meio
da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos
(PPGTP), divulga as instruções para a prova da seleção de distribuição de bolsas de estudo no PPGTP para o
primeiro semestre de 2021.

2. A prova de seleção será realizada no dia 22/02/2021, das 9h às 12h, com duração de 180 minutos.

3. A prova será realizada através de formulário Google, por conta da suspensão das a�vidades presenciais até
dia 10/03/2021.

4. Link para acesso a prova: h�ps://www.autoproctor.co/tests/start-test/NkgdnDYCuB.

5. Para a realização da prova é necessário ter conta de e-mail no Google (Gmail). Caso não possua, é
necessário criar conta antecipadamente.

6. Todas as questões são obrigatórias. Não será possível retornar a questões anteriores para editá-las.

7. Será u�lizado aplica�vo para evitar que outras páginas sejam abertas durante a realização da prova. Esse
aplica�vo também pedirá que as câmeras e microfones estejam desobstruídos durante a realização da prova
e solicitará acesso a tela do computador. O estudante deverá compar�lhar a tela inteira.

8. O(A) candidato(a) deverá manter a câmera e microfone do computador sem obstrução e compar�lhar a
tela inteira do computador.

9. Caso seja detectado outras janelas abertas, que não seja a da prova, o(a) candidato(a) poderá ser
desclassificado.

10. O(A) candidato(a) deverá/poderá ter em mãos calculadora cien�fica não programável, lápis, caneta e
papel.

11. O conteúdo para a prova de seleção de bolsistas consta no Anexo A do Edital nº 01/2021-PPGTP.

12. O tutorial para auxílio está disponível AQUI.

 

 

Assinam eletronicamente este edital:

Prof. Dra. Marina Leite Mi�erer Daltoé – Presidente da Comissão de Bolsas e Coordenadora do
PPGTP

Boletim de Serviço Eletrônico em 19/02/2021 
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Prof. Dr. Sandro César Bortoluzzi – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Dr. Idemir Citadin – Diretor-Geral da UTFPR, Câmpus Pato Branco
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