
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO
PROGRAMA DE POS-GRAD EM ENG AMBIENTAL-FB

EDITAL Nº 003/2021

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL: ANÁLISE E
TECNOLOGIA AMBIENTAL (NÍVEL MESTRADO)

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

A Direção Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Francisco Beltrão, torna pública a prorrogação das Inscrições do
Processo Sele vo para novos alunos do Mestrado Acadêmico, com início no primeiro semestre le vo de 2022.

                        O novo cronograma, com a apresentação das novas datas para os eventos do processo seletivo segue abaixo:

PRAZOS EVENTO

01/9/2021 à Período de inscrições

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/11/2021
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10/11/2021

Até 13/11/2021 Divulgação das inscrições homologadas (primeira etapa)

Até 17/11/20221 Período para interposição de recurso ao resultado da primeira etapa

Até 20/11/2021
Divulgação das inscrições homologadas pós-recurso, dos classificados na avaliação da proposta de pesquisa (segunda etapa), e do
ensalamento virtual para a terceira etapa

29/11/2021 a
03/12/2021

Bancas para a defesa oral da proposta de pesquisa e para a pontuação do currículo lattes (terceira etapa)

08/12/2021
Resultado preliminar com publicação dos nomes dos candidatos aprovados, com pontuação da avaliação da proposta de pesquisa escrita
(segunda etapa) e pontuação da defesa oral e currículo (terceira etapa).

Até 18h de
15/12/2021

Período para interposição de recurso ao resultado preliminar

20/12/2021 Homologação do resultado final

Os documentos para inscrição no processo sele vo

5. DOCUMENTAÇÃO

5.1 Documentos para enviar no processo de inscrição

1. Ficha de inscrição preenchida e ASSINADA, disponível no item "4.1", com indicação de opção de orientação, conforme subáreas de pesquisa dos
docentes*. 
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*Lista de docentes do programa se encontra no sítio: 

Corpo Docente — Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR

2. Uma via atualizada do currículo no formato da Plataforma Lattes do CNPq, com os comprovantes dos itens que serão avaliados, constantes no Anexo
I;

3. Proposta de pesquisa (Modelo em Anexo II), assinada pelo candidato e pelo provável orientador; 

4. Carta de ciência das Normativas Internas e do Regulamento do PPGEA-FB, conforme disponível em

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgea-fb/documentos

5. Cópias do CPF e RG (ou RNE, no caso de candidatos estrangeiros);

6. Diploma de Graduação ou declaração de conclusão do curso, neste caso acompanhado da Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso;

7. Comprovante de residência.

Os demais itens do Edital 002/2021 - PPGEA permanecem inalterados.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) HERNAN VIELMO, DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 05/11/2021, às 11:22, conforme horário
oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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) 2371026 e o código CRC (and the
CRC code) 443F6744.

Referência: Processo nº 23064.026575/2021-46 SEI nº 2371026
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