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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
DIRETORIA GERAL - CÂMPUS PONTA GROSSA

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CÂMPUS
PONTA GROSSA

PROG.POS-GRADUACAO EM ENG.MECANICA-PG

 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE MESTRADO
EM ENGENHARIA MECÂNICA – TURMA 2021-1, APÓS FASE DE RECURSOS

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UTFPR/Câmpus Ponta
Grossa (PPGEM-PG), em conformidade com o item 6.4 do Edital 35-2020-DIRPPG, torna público a
classificação final dos candidatos aprovados para o Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica, após
fase de recursos

 

Resultado final do processo de seleção ao mestrado do PPGEM, 2021-1, após fase de recursos:

Candidato Orientador Nota Final

FABRICAÇÃO MECÂNICA E MATERIAIS

ANDRÉ RENAN MAYER Anderson Geraldo Marenda
Pukasiewicz 90,0

JOSÉ ROBERTO DE CAMPOS Anderson Geraldo Marenda
Pukasiewicz 73,0

GUILHERME KOSINSKI Anderson Geraldo Marenda
Pukasiewicz 68,0

Atenção aos procedimentos de matrícula (obrigatório):

1) Requerimento de matrícula no programa: entre 22 e 23 de fevereiro de 2021, em conformidade com
o item 7 do edital 35.2021-DIRPPG: enviar documentação exigida no item 7 ao e-mail do programa, de
forma legível (será respondido o e-mail de confirmação, com informação do RA do aluno).
2) Requerimento de matrícula nas disciplinas em 22 e 23 de fevereiro de 2021, pelo portal do aluno e
de posse do RA enviado por e-mail. A matrícula nas disciplinas deverá ocorrer em acordo como
respectivo orientador do candidato(a).
3) A lista das disciplinas ofertadas no primeiro semestre de 2021 pode ser acessada no seguinte
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endereço: https://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/area-academica/datas-
importantes-calendario-e-horarios/2021-1deg-e-2deg-semestre/horario-das-disciplinas-ppgem-para-
2021-primeiro-semestre.pdf/view
4) Levar a documentação original (listada no item 7 do edital 35.2020-DIRPPG), na secretaria do
programa, após a volta das aulas presenciais, para conferência com as cópias enviadas por e-mail. O
não cumprimento deste procedimento acarretará o desligamento do aluno do programa.
5) Ler todo o item 7 do edital 35.2020-DIRPPG.
 

 
Ponta Grossa, 14 de fevereiro de 2021.
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