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EDITAL Nº 03/2019 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Responsável: Profa. Dra. Jucelia Kuchla Vieira Gealh

Horário de Recebimento: Terça-feira das 15:30 às 16:40 e quarta-feira das 8:20 às 10:00

Prazo Limite para Entrega (2019-1): 26/06/2019

Orientações para entrega:

Enviar previamente, cópia digital em pdf (máx. 1 Mb) de cada atividade separadamente (suporte
máximo de anexos por e-mail = 20 Mb), para:

ac-daeln-cm@utfpr.edu.br

Em casos de documentos originais físicos, trazer o documento original para conferência e validação
da sua versão pdf, no horário indicado neste edital;
Em casos de documentos digitais, enviar link de sua origem no e-mail junto com os pdf´s, para
validação.

Observações:

O nome de cada arquivo pdf deve mencionar a atividade, ex.: Palestra_Sensores;
Cada certificado/declaração deverá ser entregue em até 6 meses após a data do evento, tornando-se
inválido para atividades complementares após este período;
Arquivos enviados em outros formatos (jpg, jpeg, doc...) serão desconsiderados;
O arquivo pdf deve conter somente a página da sua declaração/certificado;
As atividades complementares realizadas após 05/04/2018 serão submetidas a nova tabela de
pontuações, aprovada pelo colegiado do curso e vigente a partir da mesma data.
A ENTREGA DA CÓPIA IMPRESSA/XEROX DE CADA ATIVIDADE FICA DISPENSADA A
PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. SERÁ APRESENTADA, QUANDO
SOLICITADO, APENAS PARA CONFERÊNCIA DE AUTENTICIDADE.

Documento assinado eletronicamente por GILSON JUNIOR SCHIAVON, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 08/03/2019, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0703357 e o código CRC 4A522E50.
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