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INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA ALUNO EXTERNO - 2019/2 
 

A coordenação do PPGBIOTEC divulga as informações e orientações referentes à 

matrícula de aluno externo para o 2° Semestre de 2019. 

DATAS IMPORTANTES 

Requerimento de matrícula 01/08/2019 a 08/08/2019 

Divulgação do resultado preliminar Dia 09/08/2019 

Interposição de Recurso Até 13/08/2019 

Divulgação do resultado final Até 14/08/2019 

Confirmação de matrícula 15/08/2019 a 16/08/2019 

Início das aulas Dia 19/08/2019 

Alteração/Cancelamento de matrícula em disciplina Até 30/08/2019 
 

1. VAGAS 

A seleção de alunos externos obedecerá aos critérios da Resolução 01/2017-

PPGBIOTEC, disponível no site http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-normas. A inscrição de alunos externos 

deverá ser realizada no link: http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato. Abaixo 

seguem as vagas ofertadas: 

 

Câmpus Disciplina Código Vagas 

Ponta Grossa 
Biotecnologia aplicada à alimentos BT41I 5 

Redação Científica BT41A 3 

Dois Vizinhos 

Biotecnologia aplicada a alimentos BT41I – Turma DV 3 

Métodos espectrofotométricos 

aplicados à biotecnologia 
BT41Q – Turma DV 3 

Genética e biologia molecular de 

micro-organismos 
BT41F – Turma DV 3 

Processos Fermentativos  BT41H – Turma DV 3 

Planejamento e otimização de 

experimentos 
BT41J – Turma DV 10 

Métodos em micologia   BT41S – Turma DV 3 

 

2.1 O calendário acadêmico e horário das disciplinas do 2º semestre/2019 

encontram-se no site: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgbiotec/documentos/calendario-academico   
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2. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO  

3.1. O candidato poderá se inscrever em até 02 (duas) disciplinas; a inscrição em mais 

de duas disciplinas indefere todo o processo.  

No ato da confirmação da matrícula (após resultado final) deverá ser entregue 

fotocópia da seguinte documentação:  

a) Requerimento de matrícula como Aluno Externo (Requerimento Padrão), 

devidamente preenchido e assinado pelo candidato (o modelo do formulário 

encontra-se disponível no site: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgbiotec/documentos/formularios  

b) Documento oficial de identificação (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou 

passaporte, se estrangeiro. 

c) CPF ou página da Receita Federal, caso o número do CPF não conste do 

documento citado na alínea anterior. O CPF não é necessário para estrangeiro, 

entretanto, caso seja classificado, o candidato deverá apresentar, no ato da 

matrícula, passaporte válido para período que cursar a(s) disciplina(s) e visto 

para exercer atividade acadêmica no Brasil; 

d) Diploma de graduação ou de documento equivalente, ou, no caso de 

candidatos concluintes do curso de graduação no período letivo em que 

ocorrer processo de seleção de candidatos será aceita declaração de concluinte 

emitida pela IES (Instituição de Ensino Superior) de origem; 

e) Currículo Lattes com documentos comprobatórios dos itens do Anexo I. Não 

serão aceitos em nenhuma hipótese outros tipos de currículos. Observações: O 

currículo na Plataforma Lattes está disponível em http://lattes.cnpq.br/. 

f)  Histórico escolar do curso de graduação, especificado na aliena “d”;  

g) Os portadores de títulos de graduação plena obtidos no exterior deverão 

apresentar o diploma devidamente reconhecido pelo Ministério de Educação 

do país de origem, anexando cópia do referido diploma devidamente traduzido 

para o português.  

h) Os documentos inseridos devem estar legíveis;  
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i) A inobservância dos itens acima especificados implicará na eliminação do 

candidato do processo de seleção. 

Observação: As cópias deverão estar perfeitamente legíveis, sem cortes ou 

rasuras e serem autenticadas ou acompanhadas dos originais para autenticação 

no local. 

 

3.2 A documentação deverá ser enviada/entregue na Secretaria da 

DIRPPG/PPGBIOTEC de cada Câmpus:  

Endereço: Secretaria da DIRPPG, Câmpus Ponta Grossa: 

Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04, CEP 84016-210 – Ponta Grossa – PR.  

Bloco E, 2º andar - Horários: das 09h às 11h30min e das 14h às 17h30min 

 

Endereço: Secretaria do PPGBIOTEC, Câmpus Dois Vizinhos: 

Estrada para Boa Esperança, s/n, Km 04 - CEP 85660-000 – Dois Vizinhos – PR.  

Horários: das 08:00h às 12:00min e das 13:00h às 17h00min 

 

3. PERDERÁ O DIREITO À VAGA O CANDIDATO QUE:  

a) Não confirmar sua matrícula no PPGBIOTEC no período estabelecido; 

b) Deixar de apresentar a documentação exigida ou não observar os 

procedimentos e orientações contidas na Resolução 01/2017- PPGBIOTEC, 

disponível em: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgbiotec/documentos/calendario-academico 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

4.1. Os casos omissos neste edital serão decididos pelo Colegiado do PPGBIOTEC.  

 

 

 

Ponta Grossa, 11 de julho de 2019 

Coordenação do PPGBIOTEC 


