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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS CURITIBA
COORD. PROG.POS-GRAD. EM TECNOLOGIA - CT

 

RESULTADO PRELIMINAR HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO EDITAL 17/2022 

  

 

  Foi apresentada uma candidatura de aluno de doutorado do PPGTE ao edital 17/2022 da PROPPG, que trata
das bolsas de doutorado sanduíche no exterior (PDSE/CAPES).

O estudante Gustavo Bigetti Guergoletto apresentou parcialmente a documentação exigida para cumprir os
requisitos do edital, faltando a entrega dos seguintes itens:

- Item d;

- Item e - comprovante de proficiência, sobre o qual o edital dispõe (6.III.e.i - A entrega, via e-mail de seus
respectivos Programas de Pós Graduação, conforme indicado no Anexo I, do comprovante válido de
proficiência em língua estrangeira é admitida até a data de 26/03/2022, [...])

- Item h;

- Item k.

. Nesses termos, não se recomenda a homologação da candidatura do referido estudante.

Este oficio não representa a decisão final da Comissão de Bolsas, por haver período previsto para
interposição de recursos referentes à homologação conforme cronograma Edital supramencionado.
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