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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
COMISSÃO DE CULTURA DO CAMPUS GUARAPUAVA

 

EDITAL Nº 01/2022 

VII UTFESTIVAL DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)  
CAMPUS GUARAPUAVA - ANO 2022

 

DIVULGA INSCRIÇÕES DEFERIDAS

 

A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias e a Comissão de Cultura local, atendendo ao disposto no regulamento do VII UTFes�val da UTFPR Campus Guarapuava, Edital 01/2022 C-CULT-GP, divulga as inscrições
deferidas para par�cipação no evento:

 

 

* A ordem das apresentações serão definidas por sorteio na sala R201 DIREC - 1º piso Bloco R, dia 08/11/2022 às 16h, os interessados poderão comparecer para acompanhar o processo.
* A passagem de som ocorrerá dia 09 de novembro de 2022, no local determinado para realização do evento das 13:30 às 15:30 aberta a todos os inscritos deferidos, por ordem de chegada.
 
 
 
As inscrições abaixo foram indeferidas:
 

 

 

 

Marcelo Henrique Granza

Diretor Geral do Campus Guarapuava da UTFPR.

 

 

Rodrigo Scoczynski Ribeiro 

Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias 
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