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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-DV
PROGR. POS-GRAD. EM AGROECOSSISTEMAS -DV

EDITAL Nº 06/2018

RESULTADO - CREDENCIAMENTO DE DOCENTE COLABORADOR E PERMANENTE
NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS – PPGSIS

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas - PPGSIS (Portaria do
Reitor nº 1963) e a Comissão de Credenciamento e Descredenciamento de Professores (Portaria do
Diretor-Geral nº 279) da UTFPR - DV, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o
resultado do Edital 06/2018 – PPGSIS - Credenciamento de docente Colaborador e Permanente no
Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas - PPGSIS.

 

Candidatos em ordem classificatória:

Docente Colaborador (duas vagas):

1° Jucelaine Haas

2° Marciele Felippi 

3° Flávia Gizele Konig Brun 

4° André Pellegrini

Docente Permanente (duas vagas):

1° Carlos André Bahry *

2° Joel Donazzolo

3° Maristela dos Santos Rey

*No momento da efe�vação, deverá apresentar nova disciplina com nova ementa, estando focada nas
linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas.

O Prof. Solon Jonas Longhi foi desclassificado do processo por não cumprir com os requisitos mínimos
apresentados no item 2, em ser do quadro da UTFPR e do ar�go I do item 3, que exige três anos de
vínculo permanente.

 

Recursos fundamentados relacionados ao resultado do processo de seleção serão aceitos
até 48 h a par�r da data e hora de publicação dos resultados, e deverão ser protocolados diretamente na
Secretaria do PPGSIS.

Havendo solicitação de recurso, o resultado final do processo sele�vo será publicado até
48 h a par�r do prazo final es�pulado para os recursos, nos quadros de aviso da Secretaria do PPGSIS e
no sí�o: h�p://www.ppgsis-u�prdv.com.

O candidato que, obedecida a ordem de classificação, não efe�var sua vinculação ao
PPGSIS até três (03) dias úteis após a data da publicação do resultado final do processo sele�vo, declina
de seu direito auferido com a classificação, abrindo de imediato, espaço para novas convocações em

http://www.ppgsis-utfprdv.com/
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chamadas subsequentes. A vinculação do candidato classificado será efe�vada mediante solicitação por
escrito ao Colegiado do PPGSIS, respeitando o prazo estabelecido neste item.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELE POTRICH, COORDENADOR(A), em 28/09/2018, às 15:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por AMERICO WAGNER JUNIOR, PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO, em 28/09/2018, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FREDERICO MARCIO CORREA VIEIRA, DIRETOR(A), em 01/10/2018,
às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0470031 e o código CRC
0307F8CD.
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