
 

 

Certificamos que Ana Lucília Chaves de Toledo participou das atividades do Programa de 
Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Topologia Geral, com nota final 9,0 e frequência de 100% as 
aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Andre Luis Mussoi Southier participou das atividades do Programa de 
Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Tópicos de Álgebra Linear, com nota final 9,3 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 30 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que André Pedroso Kowacs participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Topologia Geral, com nota final 9,6 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Bruna Arielly Schulz participou das atividades do Programa de Verão 2019, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido aprovado 
na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,0 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Bruno Leonardo Tassone da Silva participou das atividades do Programa 
de Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, 
tendo sido aprovado na disciplina Tópicos de Álgebra Linear, com nota final 9,1 e frequência 
de 93% as aulas, fazendo jus a carga horária de 28 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Bruno Pilatti Oleiro participou das atividades do Programa de Verão 2019, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido aprovado 
na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 9,0 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Daniel José Schulmeister participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,0 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Daniel Moraes Barbosa participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Topologia Geral, com nota final 7,0 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Douglas Alves Gonzaga participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 8,3 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Eduardo Schumacher participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,6 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Fabio Augusto Fortunato Filho participou das atividades do Programa de 
Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 9,0 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Gabriel Cordeiro Chileider participou das atividades do Programa de 
Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Tópicos de Álgebra Linear, com nota final 8,8 e frequência de 
93% as aulas, fazendo jus a carga horária de 28 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Gabriel Guzatti Vilas Boas participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Tópicos de Álgebra Linear, com nota final 9,2 e frequência de 100% 
as aulas, fazendo jus a carga horária de 30 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Gabriel Macicieski participou das atividades do Programa de Verão 2019, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido aprovado 
na disciplina Tópicos de Álgebra Linear, com nota final 9,1 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 30 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Jessica Bóschi participou das atividades do Programa de Verão 2019, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido aprovado 
na disciplina Topologia Geral, com nota final 7,0 e frequência de 90% as aulas, fazendo jus 
a carga horária de 54 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que João Vitor Costa Lovato participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Topologia Geral, com nota final 7,0 e frequência de 95% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 55 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que João Vitor Parada Poletto participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Tópicos de Álgebra Linear, com nota final 7,0 e frequência de 100% 
as aulas, fazendo jus a carga horária de 30 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Kauana Sandeski Cunha participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,0 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Leonardo Rodrigues dos Santos participou das atividades do Programa de 
Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Topologia Geral, com nota final 7,0 e frequência de 100% as 
aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Lucas Henrique de Castro Fonseca participou das atividades do Programa 
de Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, 
tendo sido aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,3 e 
frequência de 100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações 
disponíveis em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Maria Verônica Bartmeyer participou das atividades do Programa de 
Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,7 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Matheus Pimentel Gomes participou das atividades do Programa de 
Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Topologia Geral, com nota final 7,8 e frequência de 85% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 61 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Nicole Cristina Cassimiro de Oliveira participou das atividades do 
Programa de Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da 
UFPR, tendo sido aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,2 e 
frequência de 100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações 
disponíveis em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Raquel Ayumi Aita participou das atividades do Programa de Verão 2019, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido aprovado 
na disciplina Tópicos de Álgebra Linear, com nota final 9,5 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 30 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Richard Longhi participou das atividades do Programa de Verão 2019, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido aprovado 
na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,0 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

Certificamos que Rogério Otavio Mainardes da Silva participou das atividades do Programa 
de Verão 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, 
tendo sido aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 7,0 e 
frequência de 100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações 
disponíveis em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 



 

 

 

Certificamos que Vinicius Marochi Olinek participou das atividades do Programa de Verão 
2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Introdução a Análise na Reta, com nota final 8,6 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2019. 
 
 

Curitiba, 11 de março de 2019. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2019 


