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ERRATA DE EDITAL

Processo de seleção de alunos ao curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e
Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Ponta Grossa

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia – PPGECT, da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, torna pública a ERRATA do Edital
de Seleção n° 21.2018 – Turma 2019, nos seguintes termos:

No item 3.1 PRAZO PARA INSCRIÇÕES (1ª Etapa), do edital:

Onde lê-se:

O processo de inscrição compreende o preenchimento on-line de ficha de inscrição e a confirmação através
da submissão da documentação, de acordo com o item 3.2. As inscrições on-line deverão ser realizadas, no
período de 27 de agosto de 2018 a 01 de outubro de 2018, exclusivamente pela internet, no link abaixo:
https://utfws.utfpr.edu.br/acad06/sistema/mpinscricaopg.inicio?p_unidcodnr=6&p_curscodnr=63&
p_cursoanonr=2018.

Leia-se:

O processo de inscrição compreende o preenchimento on-line de ficha de inscrição e a confirmação através
da submissão da documentação, de acordo com o item 3.2. As inscrições on-line deverão ser realizadas, no
período de 27 de agosto de 2018 a 01 de outubro de 2018, exclusivamente pela internet, no link abaixo:
https://utfws.utfpr.edu.br/acad06/sistema/mpinscricaopg.inicio?p_unidcodnr=6&p_curscodnr=63&
p_cursoanonr=2019

Ponta Grossa, 25 de setembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por AWDRY FEISSER MIQUELIN, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 25/09/2018, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.

6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A  auten7cidade  deste  documento  pode  ser  conferida  no  site  h8ps://sei.u9pr.edu.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,  informando  o  código  verificador

0462930 e o código CRC 1DDA1A71.

Referência: Processo nº 23064.029008/2018-46 SEI nº 0462930
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