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Art. 1 – Das inscrições homologadas 
 
A Comissão de avaliação do Programa Profissional de Pós-Graduação em Economia – PPGEcon, da 
Universidade Federal do Paraná, lança o presente edital para divulgar as inscrições homologadas no 
Processo Seletivo 2022.  
 

CANDIDATO SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

ADEMIR NELSON MARINHO HOMOLOGADO 

ADRIANA BERNO HOMOLOGADO 

AMANDA THAIS ROCHA HOMOLOGADO 

BRUNO HENRIQUE CAETANO BOCON HOMOLOGADO 

CRISTINA MARIA SOUTO FERIGOTTI HOMOLOGADO 

DANIEL AHRENS HOMOLOGADO 

DANIEL AUGUSTO VERNIZE DE ARAUJO HOMOLOGADO 

DIEGO FERREIRA DE FRANÇA HOMOLOGADO 

EDUARDO BACH BITENCOURT HOMOLOGADO 

EDUARDO CAETANO TOMAZONI HOMOLOGADO 

ELAINE NAIR DA COSTA FRANCISCO RAMOS HOMOLOGADO 

EVELISE CHINASSO DE ARAUJO HOMOLOGADO 

FELLIPE PACHECO DE OLIVEIRA HOMOLOGADO 

FILIPE ISIDORO KOCHAKE HOMOLOGADO 

GEISA MARIANO GONCALVES HOMOLOGADO 

GENIVAL COSTA DA SILVA HOMOLOGADO 

JEFFERSON DE PAULA RAMOS HOMOLOGADO 

JEFFERSON MARCONDES FERREIRA HOMOLOGADO 

JOÃO VITOR MARTINS OLIVEIRA HOMOLOGADO 

JOSE MOACIR DE QUADROS JUNIOR  HOMOLOGADO 

KEROLAYNE NUERNBERG HOMOLOGADO 

LUIZ ELIEZER ALVES DA GAMA FERREIRA HOMOLOGADO 

MARCELO SILVA DA CRUZ HOMOLOGADO 

MATHEUS BRAND ISERHARD HOMOLOGADO 

NIKOLAS SALLES DA SILVA HOMOLOGADO 

PAMELLA CRISTINA BARBOSA DUTRA BARROS HOMOLOGADO 

PAULO EDSON PIASSA HOMOLOGADO 

PEDRO PAGANNI LOPES HOMOLOGADO 

SAMUEL KROPZAK PEREIRA HOMOLOGADO 

SANDRA RECH LORENA HOMOLOGADO 

SÉRGIO CORREA JUNIOR HOMOLOGADO 

SIDNEY ELISON SANTANA BISCAIA HOMOLOGADO 



SILVIO PERSONA FILHO HOMOLOGADO 

VICTOR RICARDO SCUISSIATTO HOMOLOGADO 

WASHINGTON LUIS LIMA RIBEIRO HOMOLOGADO 

 
 
Art. 2 – Da primeira fase 
 
Os candidatos, cujas inscrições foram homologadas, estão aptos para participar da primeira fase, 
composta por prova escrita, a ser aplicada de forma online, em data e hora publicadas no Edital 
01/2022, dia 08 de março de 2022, terça-feira, das 19:30 às 21:30 horas 
 
§1º. Toda a comunicação com relação ao conteúdo da prova e acesso à plataforma de entrega será 
encaminhada para o e-mail do(a) candidato(a) informado no formulário de inscrição. 
 
§2º. A prova online será realizada por meio do apoio da plataforma Microsoft Teams, então todos 
devem fazer seu cadastro nessa plataforma. Sugerimos que utilizem e-mail no formato 
“@hotmail.com”; “@outlook.com”; “@gmail.com”; “@yahoo.com”, pois estes funcionam melhor 
do que um e-mail corporativo ou de outro provedor não gratuito. 
 
§3º. Caso o candidato tenha feito a inscrição informando um e-mail de provedor diferente dos 
sugeridos no §2º e queira incluir um novo e-mail, basta solicitar encaminhando seus dados 
completos para ppgecon@ufpr.br, com 48 horas de antecedência ao início da primeira fase. 
 
Art. 3 – Da prova 
 
A prova deverá ser resolvida individualmente, conforme orientações constantes na folha de 
questões ou no ambiente virtual Microsoft Teams, e enviada dentro do horário estabelecido via 
plataforma indicada nas orientações que serão encaminhadas por e-mail. 
 
§1º. Pode ser enviada de forma manuscrita e/ou digitada, desde que seja em um único arquivo e no 
formato PDF, obrigatoriamente. Sugere-se que o candidato fique atento a seu e-mail e procure 
ambientar-se com a plataforma com antecedência. 
 
§2º. Deve ser legível e sem borrões. Caso ocorra problema/dificuldade na digitalização do 
documento ou no upload do arquivo, o(a) candidato(a) poderá ser eliminado da seleção.  
 
§3º. As entregas serão aceitas somente por meio digital que será previamente indicado por e-mail. 
 
§4º. Não será permitido ou aceito o envio após a data e horário determinado pelo Edital 02/2022, 
dia 08.03.2022, 21h30. 
 
Art. 4 – Das fases subsequentes do processo seletivo 
 
As demais fases do processo seletivo deverão ocorrer de forma presencial, exceto ocorra alguma 
determinação superior da UFPR por conta da pandemia do COVID-19. Sendo assim, nos termos da 
Resolução 01/022-COUN da UFPR, e normativas relacionadas, será exigido do candidato para a 
participação as demais fases do processo seletivo, a comprovação de regularidade do esquema 
vacinal contra COVID-19 ou o teste negativo realizado há no máximo 72 horas antes da sua 
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participação presencial nas demais fases. O teste negativo, conforme determina a citada resolução, 
deve ser do tipo RT-qPCR ou Antígeno com laudo negativo para a infecção por SARS-CoV-2. 
 
§1º. As datas de horários de participação dos candidatos convocados para a demais fases do 
processo seletivo serão divulgados no momento oportuno conforme previsto no edital 01/22. 
 
Art. 5 – Casos omissos serão decididos pela comissão de seleção 
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