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Resultado – Requerimento Alunos Externos PPGEM-CT 2021-1
Inscrições Deferidas:
No de registro de
aluno na UTFPR

Disciplina

Augusto Koga - a.koga1@gmail.com

883859

PMN02

Alexandre Venturi - alexandre.venturi92@gmail.com

2116537

PDF04*

Amanda Pereira S. Costa - amandacosta@alunos.utfpr. edu. br

1477501

PMM02

Anderson A. de Macedo Carvalho - acarva65@gmail.com

2076896

PMN04*

Anne Bastos Nogueira - annettebn@yahoo.com.br

1289179

PMN02

Fernanda R. Assolari - fernandaassolari@alunos.utfpr.edu.br

1502816

PMN22

**

PMM08

Icaro P. Schmitz Freddo - icarofreddo@alunos.utfpr.edu.br

1245171

PMM28

Julianna Crippa - juliannacrippa@alunos.utfpr.edu.br

2225450

PSV06

**

PMN02

Maikel da Silva - maikel@alunos.utfpr.edu.br

1209710

PMN04

Marcelo C. Machado Filho - marcelengo.mec@gmail.com

1022733

PMT13

Marcio Cesar Carzino - marcio.cesar.carzino@gmail.com

**

PMT13

Marcio Vinicius H. de Quadros - marciovhq@gmail.com

**

PMN02

Paulo Sergio da Silva Seixas - paulosseixas@gmail.com

1853937

PMN02

Ramilton Pedro Zonta Neto - neto.zonta@gmail.com

2276950

PMM08

Salatiel Oliveira Nascimento - salatieln19@gmail.com

1115960

PMN04

Sandy Bernardi F. T. Girotto - sandy_girotto@hotmail.com

1790234

PMN22

Nome

Gilvan Altair Conte - gilvanconte90@gmail.com

Luis Gustavo F. Matos - luisgustavo.fmatos@gmail.com

*Já esteve matriculado anteriormente como aluno externo na disciplina requerida como
primeira opção, sendo agora deferida a disciplina de segunda opção.
**Alunos sem registro acadêmico na UTFPR deverão enviar, até 05/03/2021, os
seguintes documentos para cadastro no sistema da universidade:
1)

Cópia digitalizada do RG e do CFP (legíveis);

2)

Declaração assinada pelo candidato atestando a veracidade dos documentos formato livre/não há modelo para esta declaração.

Os documentos deverão ser enviados, obrigatoriamente, em arquivo único e formato
PDF para o e-mail ppgem-ct@utfpr.edu.br. O tamanho do arquivo não poderá exceder
14 Mb e o assunto do e-mail deverá ser, obrigatoriamente: “Matrícula externo PPGEM
2021-1”.
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Outros informes:
i)

O professor da disciplina entrará em contato por e-mail com os alunos para
informar sobre a plataforma remota a ser utilizada e demais informações
sobre o andamento da disciplina. Caso isso não ocorra em até 4h antes do
início da primeira aula, contatar diretamente o professor (e-mail disponível
no site do PPGEM-CT, em Área Acadêmica >> Docentes);

ii) Não é possível trancamento de disciplina para aluno externo;
iii) Não é permitido ao aluno externo realizar matrícula na mesma disciplina
em quadrimestres futuros.

Link para acesso ao calendário de 2021:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgemct/documentos/calendario

Link para acesso aos horários das disciplinas:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgemct/documentos/disciplinas-horarios-ensalamento

