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INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA ALUNO EXTERNO - 2021/2
A coordenação do PPGEQ divulga as informações e orientações referentes à matrícula de aluno externo
para

o

2°

Semestre

de

2021,

conforme

Resolução

01/2017-PPGEQ,

disponível

em:

http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgeq-pg/documentos/regulamentos-enormas/resolucao-01-2017-ppgeq/view

1. No quadro abaixo encontram-se as datas importantes:
Inscrição para aluno externo (online)
Divulgação do resultado preliminar
Interposição de Recurso

19/07/2021 a 23/07/2021
27/07/2021
28/07/2021

Divulgação do resultado final

29/07/2021

Matrícula (Online, via e-mail ppgeq-pg@utfpr.edu.br)

30/07/2021 a 02/08/2021

Início das aulas:

09/08/2021

2. A seleção de alunos externos obedecerá aos critérios da Resolução 01/2017-PPGEQ, com 4 vagas
disponibilizadas nas seguintes disciplinas:

Disciplinas
Métodos Matemáticos
Termodinâmica
Planejamento Estatístico De Experimentos
Tópicos em Dinâmica Não Linear
Métodos Convencionais e Alternativos para o Tratamento de Efluentes
Tópicos Especiais em Engenharia Química II
Tópicos Especiais em Engenharia Química III
Tópicos Especiais em Engenharia Química IV
2.1

O

horário

das

disciplinas

do

2º

semestre/2021

Código
EQ41A
EQ41C
EQ41F
EQ41R
EQ41P
EQ41H
EQ41I
EQ41J

encontram-se

no

site:

http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgeq-pg/area-academica/calendario-ehorarios

3.

A inscrição de alunos externos é limitada a 01 (uma) disciplina e para realizar a inscrição os seguintes
documentos deverão ser enviados através do sistema de submissão de documentos, acessando o link:
http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato/index.php

a) Currículo Lattes do candidato (com todos os comprovantes)
b) Diploma de graduação ou documento equivalente, se concluído;
c) Declaração de matricula do último período letivo;
d) Histórico da graduação;
e) CPF ou comprovante de inscrição;
f) RG;
g) Certificado de dispensa militar (Homens);
h) Comprovante de endereço.

4. As matrículas dos(as) candidatos(as) selecionados deverão ser realizadas via e-mail (ppgeqpg@utfpr.edu.br), entre os dias 30 de julho a 02 de agosto de 2021. Não serão aceitos e-mails em datas
diferentes das previstas para matrícula.
5.

No ato da matrícula deverá ser enviado cópias digitais em .pdf único ao e-mail (ppgeq-pg@utfpr.edu.br)
da documentação do item 3.
Observação: As cópias deverão estar perfeitamente legíveis, sem cortes ou rasuras.

6. Os documentos do item 3. deverão ser entregues digitalmente via e-mail (ppgeq-pg@utfpr.edu.br)
enquanto perdurar a pandemia COVID-19. Posteriormente, em momento oportuno a ser informado pela
secretaria do programa, as cópias dos documentos deverão ser entregues fisicamente na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa, Rua Doutor Washington Subtil Chueire, 330, Jardim Carvalho, CEP: 84017-220,
Ponta Grossa - PR, Telefone +55 (42) 3235-7044, previamente autenticadas ou, se acompanhadas dos
originais, poderão ser autenticadas no ato da entrega pessoalmente ou por procuração, na referida
Secretaria.
7.

Perderá o direito à vaga o(a) candidato(a) que:
a) Não confirmar sua matrícula por e-mail no PPGEQ-PG no período estabelecido;
b) Deixar de apresentar a documentação exigida ou não observar os procedimentos.

.
.
Ponta Grossa, 08 de julho de 2021.
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