
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Londrina 
Programa de Pós-graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais - PPGCEM 

Edital 01/2019 - Processo Seletivo para o Mestrado/Primeiro Semestre de 2019 

A Comissão de Seleção Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e            
Engenharia de Materiais (PPGCEM) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná –           
Câmpus Londrina (UTFPR-LD), em atendimento aos itens 8 e 10 do Edital 01/2019, torna              
pública a lista de primeira chamada dos candidatos inscritos no processo seletivo do 1º              
Semestre de 2019. 

 

Nome do candidato Situação 

Alane Stephanye Andrade Batista Aprovado primeira chamada 

Beatriz Garcia Aprovado primeira chamada 

Bruno César Couto Nolepa Aprovado primeira chamada 

Felipe Vidoto Dutra Aprovado primeira chamada 

Giuseppe Marquezi Luppi Aprovado primeira chamada 

Havena Louise Pavan Aprovado primeira chamada 

José Alessandro de Souza Duo Aprovado primeira chamada 

Larissa Vieira Faustino Aprovado primeira chamada 

Luana Dumas Coutinho Aprovado primeira chamada 

Milayra Suemi Enokida Aprovado primeira chamada 

Plínio de Souza Barros Aprovado primeira chamada 

Raphael Haruo Nakano Aprovado primeira chamada 

Rosana Lial Maia Lima Aprovado primeira chamada 

 

O candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas para discentes           
regulares (descritas no Item 6.1 - Edital) deverão declarar em até 24 horas, via              
correspondência eletrônica, se ocupará a sua vaga como discente regular ou se            
optará por uma vaga como discente especial.  

Os candidatos aprovados devem realizar sua matrícula entre os dias 26 de fevereiro e 01 de                
março de 2018. 

Para a realização de matrícula, o candidato deve entregar na secretaria da DIRPPG (Sala              
A101 do Câmpus Londrina entre 8h00min e 17h30min), ou enviá-los por correio (carta             
registrada), os seguintes documentos: 
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1. Fotocópia do Diploma do curso de graduação ou Certificado de Conclusão de             
Curso de Graduação; 

2. Fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação; 

3. Fotocópia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial de identificação            
com foto; 

4. Fotocópia do C.P.F.; 

5. Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

6. Fotocópia do Título de Eleitor; 

7. Fotocópia de documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para o               
sexo masculino. 

8. Fotocópia dos documentos comprobatórios dos pontos declarados no Anexo II do            
Edital 01/2018 (neste caso não é necessário autenticação)*. 

* A pontuação declarada no Anexo II deve ser comprovada mediante a            
documentação (Ex: 1a página do artigo comprovando a pontuação neste item;           
Fotocópia carteira de trabalho comprovando a experiência no mercado de          
trabalho, entre outros). Os candidatos que não tiverem seus pontos          
comprovados serão excluídos do processo segundo o item 11.6 do edital. 

As fotocópias apresentadas deverão estar autenticadas por servidor da UTFPR ou em            
cartório. No caso de documentação autenticada por servidor federal, o candidato           
selecionado deverá apresentar o documento original. 

Obs: Se no ato da matrícula o candidato ainda não possuir o diploma de graduação, poderá                
apresentar o Certificado de Conclusão de Curso de Graduação, porém, deverá substituí-lo            
pela fotocópia do diploma assim que possível, pois somente com a cópia deste documento              
é possível solicitar a confecção do diploma de mestrado. 

Londrina, 19 de fevereiro de 2019. 

 

Comissão de Seleção Discente do Programa 

 
  

* A cópia assinada deste edital pode ser consultada na DIRPPG Câmpus Londrina. 
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