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Aditivo 2 ao EDITAL No 10/22-MD
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Campus Medianeira
A UTFPR torna público a retificação ao EDITAL 10/22-MD para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
EDUCAÇÃO:MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO para o polo de APUCARANA-PR que passa a vigorar,
naquilo que foi alterado, com a seguinte redação para todos os fins e efeitos.
I. FINALIDADE DO ADITIVO 2
Após a realização da seleção dos candidatos, constatou-se não houve candidatos classificados em lista de
espera, inviabilizando a possibilidade da segunda chamada prevista em edital. Dessa forma, a comissão
organizadora decidiu pela reabertura das inscrições para vagas remanescentes, conforme cronograma
previsto no item V desse aditivo.

[...]
IV – VAGAS
Por meio deste Edital é ofertado o total de 42 (quarenta e dois) vagas, assim distribuídas:
i. 38 (trinta e oito) vagas destinadas prioritariamente aos professores da educação básica seguidos pelos
demais profissionais da educação que atuam-nas funções administrativas ou do ensino superior;
ii. Sobre o número total de alunos matriculados a UTFPR se reserva o direito de acrescer 4 (quatro) vagas
iii. 3 (três) vagas adicionais destinadas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.

[...]
V - DATAS PARA INSCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA
Período de Inscrição
Data do vencimento do boleto bancário
Análise da documentação do candidato
Resultado da Primeira Chamada
Interposição de Recurso
Resultado da Interposição de Recurso
Resultado da Primeira Chamada
Período de Matrícula primeira chamada

05/08/2022 a 14/08/2022
15/08/2022
16/08/2022 a 20/08/2022
22/08/2022
22 a 24/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
26/08/2022

Atenção para os horários de atendimento do polo especificados no item IX.2

Realização do curso de nivelamento Moodle
05/09/2022 a 18/09/2022
Início das Aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem
19/09/2022
Os alunos aprovados receberão as instruções de acesso ao AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem) para a realização do curso de nivelamento
IX – MATRÍCULA
A matrícula deverá ser realizada pelo candidato selecionado nos períodos a seguir com a entrega
dos documentos físicos enviados para a seleção. Não poderão ser acrescidos documentos não listados na
fase de inscrição e a falta de qualquer documento registrado na seleção desclassificará o candidato.
Para os candidatos aprovados em primeira chamada: 26/08/2022
Medianeira, 3 de agosto de 2022.
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