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EDITAL Nº 10/2020-PPGEPS

 

O Presidente da Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e
Sistemas (PPGEPS), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco, designada
pela Portaria do Diretor-Geral nº 257, de 04 de julho de 2019, torna público, em anexo, o Resultado Final do
processo sele�vo para ingresso no curso de mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, em 2021.

O(a)s candidato(a)s classificado(a)s deverão requerer matrícula como alunos regulares do PPGEPS no
período de 3 a 5 de fevereiro de 2021.

a) De acordo com deliberação do Colegiado do PPGEPS, para este processo sele�vo será disponibilizada 1
(uma) vaga para aluno(a) especial, para a linha de pesquisa Modelos e métodos de suporte à tomada de
decisão, sendo que esta vaga obedecerá a ordem de classificação, que deverá requerer matrícula no mesmo
período.

Para requerer a matrícula, deverão ser enviadas, em arquivo único (.PDF), os documentos abaixo
relacionados, para o e-mail selecao-ppgeps-pb@u�pr.edu.br, nos dias acima citados:

a) carteira de iden�dade (RG), ou outro documento oficial de iden�ficação com foto;

b) comprovante de inscrição no CPF[1];

c) cer�dão de nascimento ou de casamento;

d) �tulo de eleitor, e cer�dão de quitação eleitoral[2];

e) diploma do curso de graduação;

f) histórico escolar do curso de graduação (com a situação formado);

g) cer�ficado de quitação com o Serviço Militar (para aprovados do sexo masculino até 45 anos de idade);

Para candidatos estrangeiros, além do item "a", apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e o
Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro
estude no Brasil.

O não-requerimento de matrícula no prazo es�pulado implica perda de vaga.

No retorno das a�vidades acadêmicas presenciais, o(a) candidato(a) deverá entregar cópia simples da
documentação enviada, acompanhada da original, para auten�cação, e também 01 (uma) foto 3x4 recente,
na secretaria do PPGEPS, durante o período a ser es�pulado para tal.

 

Assinam eletronicamente este edital:

Boletim de Serviço Eletrônico em 15/12/2020 

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=1268688&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000677&infra_hash=72e230baeda4d4ed0f50731faf64858c1b8a6356c2f924c793c1ba2251daf93e#_ftn1
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=1268688&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000677&infra_hash=72e230baeda4d4ed0f50731faf64858c1b8a6356c2f924c793c1ba2251daf93e#_ftn2


Prof. Dr. José Donize� de Lima - Presidente da Comissão de Seleção do PPGEPS

Prof. Dr. Fernando José Avancini Schena�o – Coordenador do PPGEPS

Prof. Dr. Sandro César Bortoluzzi - Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Dr. Idemir Citadin - Diretor-Geral da UTFPR, Câmpus Pato Branco

 

[1] A comprovação da inscrição no CPF poderá ser feita com a apresentação do "Comprovante de Inscrição
no CPF" impresso a par�r do sí�o da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, 
no endereço h�ps://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf-1

[2] ob�da no site h�ps://www.tse.jus.br/eleitor/cer�does
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de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JOSE DONIZETTI DE LIMA,
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em (at) 11/12/2020, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília
(according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) IDEMIR CITADIN, DIRETOR(A)-
GERAL, em (at) 14/12/2020, às 21:57, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me),
com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) SANDRO CESAR BORTOLUZZI,
DIRETOR(A), em (at) 15/12/2020, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil
�me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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) 1807608 e o código CRC (and the CRC code) EC1CD554.

ANEXO I AO EDITAL Nº 10/2020-PPGEPS

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DIVULGADO PELO EDITAL Nº 04/2020-PPGEPS
 

 

Linha 1 - Modelos e métodos de suporte à tomada de decisão:
Ordem de
Classificação NºInsc. Nome Situação

1 83759 Alex da Silva Vale Classificado
2 83803 Carla Adriana Diba Classificado
3 83767 Vanessa Feijó Quadros Classificado
4 83735 Eloisa da Silva Garais Classificado
5 83744 João Rodolfo Petzhold Ferri Classificado

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf-1
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


6 83742 Camila Heloiza da Silva Classificado
7 83733 Simone Frare Biegelmeier Classificado
8 83791 Gabriel Ferreira Damasio Lista de espera
9 83690 Alceu Cichaczewski Lista de espera

 

Linha 2 - Engenharia organizacional e do trabalho:
Ordem de
Classificação NºInsc. Nome Situação

1 83774 Alcenir Vergilio Negri Classificado
2 83804 Arthur Facin De Bortoli Classificado
3 83792 Luzia Zampronio Classificado
4 83807 Analu Donde Classificado
5 83743 Leila Mara da Silva Voss Classificado
6 83789 Mariene Peres Morona Classificado
7 83694 Maiara Cris�na Felice� Classificado

Referência: Processo nº 23064.017111/2020-68 SEI nº 1807608


