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Resultado – Requerimento Alunos Externos PPGEM-CT 2022-2

Inscrições DEFERIDAS:

Nome / E-mail*
No de registro de
aluno na UTFPR

Disciplina

1 Aguinaldo Andrioli Junior / junior_92_8@hotmail.com 2442299 PMM27

2 Edison Fabris Junior / fabrisjunior@hotmail.com 129682 PMM14

3 Eduardo Ferreira / eduardo_ferreira_rs@yahoo.com.br 2425793 PMM27

4 Felipe Augusto Carvalho de Faria / felipe.faria@sc.senai.br 1261770 PSV06

5 Felipe Hikary Nishiyama / fe_hikary@hotmail.com 1165712 PSV08

6 Gustavo Pereira / gustavoknaut@gmail.com 1719467 PMT10

7 Heloísa Colli Moreira / hmoreira@alunos.utfpr.edu.br 1799983 PMM14

8 Luis Gustavo Ferreira Matos / luisgustavo.fmatos@gmail.com 2330768 PMN25

9 Luiz Eduardo Marques de Negreiros / negreiros.luiz@outlook.com 2441446 PMM14

10 Marcelo Correa Machado Filho / marcelengo.mec@gmail.com 01022733 PMT 97

11 Marcelo dos Santos / contato.buynow@gmail.com 687260 PMM27

12 Mateus Bobeck Ishida / mateus_ishida@hotmail.com 1099655 PMN25

13 Saulo Melotti / saulo.melotti@sc.senai.br ** PSV06

14 Tainara Caroline Carloto / carloto@alunos.utfpr.edu.br 1656422 PSV06

15 Wanilto dos Santos / waniltodossantos@gmail.com 02441551 PMM27

* Os endereços de e-mails listados aqui são aqueles fornecidos pelos candidatos no formulário de
inscrição

Inscrições INDEFERIDAS:

Nome Disciplina/Motivo

1
Gustavo Takehara Silva

Já esteve matriculado anteriormente como aluno externo na disciplina
requerida

2
Sergio Yoshio Ogata Junior

Disciplina PMMT08 cancelada por não haver alunos regulares
matriculados

(instruções continuam na próxima página)
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**Alunos sem registro acadêmico na UTFPR deverão fazer o cadastro em

https://sistemas2.utfpr.edu.br/dpls/sistema/acad00/mpinscricaopg.inicioposext e enviar, até

03/06/2022, os seguintes documentos:

1) Cópia digitalizada do RG e do CPF (legíveis);

2) Declaração assinada pelo candidato atestando a veracidade dos documentos - formato livre/não há

modelo para esta declaração.

Os documentos deverão ser enviados, obrigatoriamente, em arquivo único e formato PDF, para o

e-mail ppgem-ct@utfpr.edu.br. O tamanho do arquivo não poderá exceder 14 Mb e o assunto do

e-mail deverá ser, obrigatoriamente: “Matrícula externo PPGEM 2022-2 - Nome do aluno”.

Outros informes:

i) Paras as disciplinas na modalidade REMOTA, o professor da disciplina entrará em contato por e-mail

com os alunos para informar sobre a plataforma a ser utilizada e demais informações sobre o

andamento da disciplina. Caso isso não ocorra em até 4h antes do início da primeira aula, contatar

diretamente o professor (e-mail disponível no site do PPGEM-CT, em Área Acadêmica >> Docentes);

ii) Aqueles que já possuem registro acadêmico, verificar junto ao professor, no primeiro dia de aula, se

constam no diário de classe;

ii) Não é possível trancamento de disciplina para aluno externo;

iii) Não é permitido ao aluno externo realizar matrícula na mesma disciplina em quadrimestres futuros.

Link para acesso ao calendário de 2022:

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct/documentos/calendario

Link para acesso aos horários das disciplinas:

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct/documentos/disciplinas-horar

ios-ensalamento
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