
 

 

 

Certificamos que Andre Luis Mussoi Southier participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 8,7 e frequência de 100% as 
aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que André Pedroso Kowacs participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Análise Complexa, 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/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Bianca Elena Wiltuschnig participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Análise Complexa, 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/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Eduardo M de Castro participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 7 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Gabriel Felipe Dalla Stella participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 8,8 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Gabriel Macicieski participou das atividades do Programa de Verão 2020, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido aprovado 
na disciplina Análise Complexa, com nota final 8 e frequência de 100% as aulas, fazendo jus 
a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que João Vitor Costa Lovato participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 9,5 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Leonardo Rodrigues Dos Santos participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 7,1 e frequência de 100% as 
aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Lucas Matheus Sandeski participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 7,1 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Marcel Thadeu de Abreu e Souza participou das atividades do Programa 
de Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, 
tendo sido aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 7,1 e frequência de 
100% as aulas, fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis 
em www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Yasmim Adara Amorim participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Análise Complexa, com nota final 7,4 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 


