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EDITAL Nº 74/2022

EDITAL DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ECONOMIA - CAMPUS CURITIBA DA UTFPR

A Diretoria de Graduação e Educação Profissional do Campus Curi�ba - DIRGRAD-CT-  da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a ERRATA 1 EDITAL nº 74/2022 - EDITAL DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ECONOMIA -
CAMPUS CURITIBA DA UTFPR

 

No item 3.6:

Onde se lê: "Os discentes exercerão suas a�vidades sem qualquer vínculo emprega�cio com a UTFPR e em regime de 40 (quarenta) horas semanais
presenciais"

Leia-se: "Os discentes exercerão suas a�vidades sem qualquer vínculo emprega�cio com a UTFPR e em regime de 30 (trinta) horas semanais presenciais."

No item 6:

Onde se lê: "Dedicar 40 (quarenta) horas semanais para a�vidades definidas pelo orientador, conforme suas caracterís�cas e especificidades, sem prejuízo
de suas a�vidades discentes regulares;"

Leia-se: "Dedicar 30 (trinta) horas semanais para a�vidades definidas pelo orientador, conforme suas caracterís�cas e especificidades, sem prejuízo de suas
a�vidades discentes regulares;"

 

Curi�ba, 22 de dezembro de 2022

Boletim de Serviço Eletrônico em 22/12/2022



 

Rodrigo Lupinacci Villanova
Diretor Adjunto de Graduação e Educação Profissional

Campus Curi�ba
(assinado eletronicamente)
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