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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

INFORMÁTICA, NÍVEL MESTRADO PROFISSIONAL, DA UNIVERSIDADE 

TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 

 

RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 003/2020 – PPGI 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Cornélio Procópio – Considerando o 

encerramento do prazo recursal, previsto no item 4.11 do Edital. Torna público o 

resultado final do edital nº 003/2020-PPGI. 

Relação de candidatos aprovados como alunos regulares do PPGI: 

 

Nome do(a) candidato(a) Linha de Pesquisa 

Eber Fabiano Pacanhela Inteligência Computacional 
José Augusto Oliveira da Costa Moreira Engenharia de Software 
Lucas Francisco Marques da Silva Inteligência Computacional 
Matheus Amaral da Silva Engenharia de Software 

 

 

Cornélio Procópio, 11 de fevereiro de 2021 

 

 
 Orientações sobre as matriculas 
 
O requerimento de matricula nas disciplinas selecionadas para o 1º Semestre de 
2021 deve ser feito obrigatoriamente no * portal aluno, até o dia 15/02/2021. 
Esta sendo definido o orientador de cada um, o qual vai entrar em contato e ajudar 
na escolha das disciplinas a serem cursadas. 
 
* Os alunos classificados receberão e-mail com os dados de cesso ao portal aluno 
(como é o sistema que envia esses dados, por gentileza ficar atento na caixa de 
entrada e na caixa de spam). 
 
 
DOCUMENTAÇÃO  
 
Até o dia 25/02/2021, deverão ser apresentados na secretaria do PPGI, os 
seguintes documentos:  
 
a) Cópia autenticada (ou cópia simples e original) da certidão da Certidão de 
Casamento ou de Nascimento;  
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b) Cópia autenticada (ou cópia simples e original) da carteira de identidade (RG), 
ou passaporte (com visto que lhe permita estudar no Brasil), se estrangeiro;  

c) Cópia autenticada (ou cópia simples e original) do CPF;  
 
d) Cópia autenticada (ou cópia simples e original) do título de eleitor, com 
comprovante de participação na última eleição ou justificativa;  

e) Cópia autenticada (ou cópia simples e original) do diploma de graduação plena 
ou de documento equivalente (caso o aluno não possua Diploma ou Certificado de 
Conclusão de curso será necessário a apresentação de declaração que confirme 
que o aluno concluiu todos os créditos necessários para a conclusão do curso de 
graduação);  

f) Cópia autenticada (ou cópia simples e original) do histórico escolar da 
graduação;  
 
Observação: Caso os documentos descritos á tenham sido entregues 
autenticados em outro momento ao PPGI, estes não precisam ser entregues 
novamente. Os classificados que quiserem podem enviar a documentação, com as 
devidas autenticações, para a secretária do PPGI, conforme dados abaixo: 
 
Eduardo José de Oliveira - PPGI  
UTFPR – Câmpus Cornélio Procópio 
Av. Alberto Carazzai, 1640 
CEP 86300-000 
Centro - Cornélio Procópio - PR 
 
Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria do Programa de Pós 
Graduação em Informática, através: 
  
• Telefone: 43 99610-6392  
 
• E-mail: ppgi-cp@utfpr.edu.br  


