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RESULTADO DA CHAMADA PARA PARTICIPANTE EXTERNO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGENS
(Mestrado Acadêmico)
Turma de 2021 – 1º período letivo
Após análise dos docentes das respectivas disciplinas, considerando a justificativa
dos candidatos, bem como sua afinidade acadêmica com a disciplina para a qual se
candidataram, número de publicações ou participações em eventos da área, foram
selecionados os candidatos abaixo relacionados como participantes externos do PPGEL,
apenas para as disciplinas do primeiro período letivo de 2021, de fevereiro a maio, de
acordo com o Edital de Seleção previamente divulgado. Conforme disposto no mesmo
documento, à decisão do professor e da Coordenação do Programa não cabem quaisquer
recursos por parte dos interessados.
1. Resultado
Disciplina

Professor

Dia e horário da
disciplina

LT01 – Interfaces
entre linguagem e
tecnologia

Prof.ª Dr.ª
Paula Ávila
Nunes

Quartas, das
13:00 às 18:00*

EC02 – Literatura
e(m) meios digitais

Prof.ª Dr.ª
Alice Atsuko
Matsuda

Sextas, das 13:00
às 18:00*

ML02 – Processos
de produção de
sentidos em
diferentes
linguagens

Prof. Dr.
Roberlei Alves
Bertucci

Terças, das 13:00
às 18:00*

Candidatos selecionados
● Luciana Kimi Iawamoto
● Karem Morigi
● Luciana dos Santos Almeida (1ª
suplente)
● Sandremir Claudiano da Silva
● Francis Cabral Beheregaray
● Janine Cardoso
● Gabriela Pontes Guarneri (1ª suplente)
● Alessandra de Fátima Niz Silva
● Nizandre Karine Cordeiro de Oliveira
● Joana Werner (1ª suplente)
● Lucas Pires de Oliveira (2º suplente)

Quadro 1 – Interessados selecionados

* Observação: os horários dos encontros síncronos das disciplinas podem variar (isto é,
serem reduzidos) de acordo com a necessidade do professor e dos alunos, tendo em vista
o ensino remoto.
Os candidatos suplentes não deverão submeter documentação de inscrição.
Deverão aguardar o contato da Coordenação do Programa e só serão chamados em caso
de desistência de algum dos classificados. A falta de contato, por parte do PPGEL, com
o candidato suplente até o dia 15 de fevereiro indica que não houve necessidade de
chamamento, estando o processo seletivo simplificado terminado.

2. Inscrição e documentação necessária
2.1. Dos candidatos selecionados, é exigida uma documentação específica, para inclusão
no Sistema Acadêmico como participante externo, a ser enviada no dia 12/02/2021, para
o endereço ppgel-ct@utfpr.edu.br.
2.2. Não será aceita a documentação por Correios, faz, e-mail ou similares.
2.3. Não será feita inscrição extemporânea.
2.4 A documentação a ser entregue no período de inscrições, na ordem indicada, é:
A.

Ficha de inscrição de aluno externo, devidamente preenchida, disponível na

extensão

de

documento

de

texto

no

endereço

eletrônico

do

PPGEL,

https://portal.utfpr.edu.br/ct/ppgel, na aba “Editais”, na pasta “Edital de seleção de
participante externo”.
B.

Fotocópia de documento de identificação (preferencialmente o Registro Geral; no

caso de estrangeiro, é obrigatória a fotocópia do passaporte).
C.

Fotocópia do CPF (exceto nos casos em que o número consta no documento do

item B).
D.

Fotocópia de comprovante de endereço.

E.

Fotocópia do diploma de graduação*.

F.

Fotocópia do histórico escolar.

G.

Cópia impressa do currículo Lattes (modo completo).

H.

Os portadores de diploma no estrangeiro deverão apresentar documento de

equivalência no Brasil.

*Os alunos da UTFPR que ainda não detêm diploma de graduação devem apresentar
fotocópia do histórico escolar, emitido pelo Sistema Acadêmico.
2.5 As informações fornecidas pelos candidatos são de sua inteira responsabilidade,
reservando-se ao PPGEL o direito de excluir da chamada para vaga de aluno externo
o candidato que não apresentar documentação completa ou que careça de
comprovação.

3. Do resultado da chamada e recursos
À decisão do professor e da Coordenação do Programa não cabem quaisquer recursos por
parte dos candidatos.

4. Disposições finais
4.1.

O

calendário

de

aulas

está

disponível

no

site

do

PPGEL

(http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgelct/documentos/calendario-e-horarios/horarios_2021.pdf). O período letivo tem início no
dia 18/02/2021.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2021.

Comissão de Seleção

