
 

                                         

 

 
 

EDITAL Nº 01/2020-PPGETA 
 

 
2ª CHAMADA DOS ALUNOS REGULARES 
SELECIONADOS PARA EFETUAREM À MATRÍCULA 
NO MESTRADO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
AMBIENTAL, PARA INGRESSO NO ANO LETIVO DE 
2020 (UFPR – UNIOESTE). 
 

 

 
O Coordenador Geral do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia 

Ambiental – PPGETA (UFPR – UNIOESTE), considerando a Resolução 32/17 CEPE e no 

uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, TORNA PÚBLICO a 2ª chamada dos 
alunos regulares selecionados para efetuarem à matrícula no MESTRADO em 
Engenharia e Tecnologia Ambiental, para ingresso no ano letivo de 2020. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PREMILINÁRES 
 
Considerando o Edital Nº 01/2019 – PPGETA / (UFPR – UNIOTESTE) publica-

se a 2ª chamada para realização de matrículas de alunos regulares ao MESTRADO 
para ingresso no programa no ano letivo de 2020. 

Lista de candidatos convocados para realizarem a matrícula: 
 

Orientador: EDSON ANTONIO DA SILVA 

Protocolo Nome 

4171920191128 Jeidson Felipe da Silva 

 
Orientador: HELTON JOSE ALVES 

Protocolo Nome 

1171920191125 Bruno Lopes Da Silva 

 
Orientador: JOEL GUSTAVO TELEKEN 

Protocolo Nome 

2171920191126 Lucas Valêncio da Silva 

 

2. DAS MATRÍCULAS 

a. As matrículas deverão ser confirmadas por meio do requerimento específico 

disponível na página eletrônica do PPGETA (ARQUIVO: REQUERIMENTO DE 

MATRÍCULA ALUNO REGULAR), o qual deverá ser preenchido e assinado pelo aluno e 



 

                                         

enviado para o e-mail: ppgeta@ufpr.br; com o assunto: Matrícula PPGETA_nome do aluno. O 

período para a confirmação das matrículas será entre os dias 09 e 10 de março de 2020. 

b. A não realização da etapa descrita no item 2.1., seguindo criteriosamente as datas 

previstas, caracterizará desistência da vaga. 

 

3. DO ACESSO AO SISTEMA SIGA/UFPR 

a. Após o encerramento do período de confirmação de matrícula os alunos serão 

matriculados pela coordenação do curso no sistema SIGA e receberão um e-mail com login e 

senha para ter acesso a esse sistema. 

b. A etapa descrita no item 3 (a) ocorrerá até o dia 11 de março de 2020. 

 

4. DAS MATRÍCULAS NAS DISCIPLINAS 

a. Após o acesso ao sistema, o aluno deve entrar em contato com o docente 

orientador para definir as disciplinas a serem cursadas, conforme o Calendário/Cronograma de 

Disciplina do ano de 2020, disponível no site do Programa. 

b. As matrículas nas disciplinas serão realizadas exclusivamente via sistema SIGA, 

em período estabelecido no Calendário/Cronograma do ano de 2020, nos dias 11 e 12 de março. 

 

5. CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mail ppgeta@ufpr.br ou 

joel.teleken@ufpr.br , ou pelo fone (44) 3211-8529. 

 

 
Publique-se. 

 
Palotina, 09 de Março de 2020. 

 

 

 
Prof. Dr. Joel Gustavo Teleken 

Coordenador Geral do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental (UFPR - UNIOSTE) 
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