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EDITAL nº. 003/2013-PPGEM-CP- ABERTURA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 
AO PROGRAMA DE BOLSA  FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/CAPES PARA ATENDER 
AOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UTFPR/Câmpus Cornélio 

Procópio, em atendimento à Chamada Pública 11/2013 da Fundação Araucária, de 25 de 
junho de 2013, de abertura de inscrições das Instituições de Ensino Superior do Paraná para 
o Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado (Acordo FA/Capes) em apoio ao 
desenvolvimento das pesquisas e trabalhos  de Mestrado do Programa de Pós Graduação 
em Engenharia Mecânica – PPGEM da UTFPR-CP. 
 
TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1º. No período de 04 de julho de 2013 a 10 de julho de 2013 estarão abertas as 

INSCRIÇÕES para seleção de candidatos a bolsista FA/CAPES, para o preenchimento de 
vaga para Bolsa de Mestrado FA/CAPES para o Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica. 
 
Art. 2º. Serão aceitas inscrições de candidatos matriculados regularmente no programa e 

que ainda não tenha sido contemplado com bolsa de outra Instituição e de abrangência para 

os devidos fins.  
 
Art. 3º. Será oferecida 1 (uma) vaga, nas áreas de pesquisa do programa, na qual o bolsista 

irá desenvolver atividades e trabalhos nos laboratórios do departamento de Engenharia 

Mecânica - UTFPR/Câmpus Cornélio Procópio. 
 
Art. 4º. O candidato a ser incluso no projeto e a ser beneficiado com a bolsa deverá atender 
aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro ou possuir, visto permanente no País;  
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  
c) Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto;  
d) Não ter vínculo empregatício ou estatutário no momento da efetivação da bolsa;  
e) Não ser aposentado;   
f) Estar regularmente matriculado ao PPGEM – Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Mecânica. 
g) Não acumular nenhum tipo de bolsa.  
h) Possuir currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes relacionado à área 

    de execução do projeto (atualizado em junho de 2013);  
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Art. 5º. O beneficiário da bolsa da FA/CAPES deverá realizar suas atividades na UTFPR – 
Câmpus Cornélio Procópio, onde estas atividades se restringem a pesquisa que promovam 
a produção de conhecimento científico e tecnológico vinculados ao plano de ensino.  
 
Art. 6º. O candidato selecionado receberá Bolsa de Mestrado conforme esclarecido na 

chamada publica 011/2013 da Fundação Araucária em acordo com a CAPES. 
 
Art. 7º. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente e com o aval do orientador no período 
de 04 de julho de 2013 a 10 de julho de 2013, das 08h às 12h e das 14h às 17h, na 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, na UTFPR – Câmpus 

Cornélio Procópio, Avenida Alberto Carazzai, 1640, CEP: 86300-000, Cornélio Procópio - 
PR, telefone (43) 3520 3939. 
 
Art. 8º. O candidato ao inscrever-se para o processo de seleção deverá encaminhar os 

seguintes documentos: 

a) Anexo I da chamada 011/2013 da Fundação Araucária devidamente preenchido e vistado 
pelo orientador e coordenador do Programa;  

b) Anexo II da chamada 011/2013 da Fundação Araucária devidamente preenchido e vistado 
pelo orientador e coordenador do Programa;  

c) Anexo III da chamada 011/2013 da Fundação Araucária devidamente preenchido e 
vistado pelo orientador e coordenador do Programa; 

d)  Atender todos os requisitos da chamada 01/2013 da Fundação Araucária. 
 

Art. 9º. Não será aceita a inclusão de propostas posteriormente ao ato da inscrição. 
 

Art. 10. A seleção objetiva ao preenchimento de vaga para Bolsa FA/CAPES nível de 
Mestrado Stricto Sensu para o PPGEM – Programa de Pós Graduação em Engenharia 
Mecânica. 
 
Art. 11º. O resultado final será divulgado no dia 11 de julho de 2013, por qualidade e 

relevância do projeto e legalidade documental. 

 

Art. 12º. O resultado final será publico aos alunos do programa e estará imediatamente 

vinculado ao envio dos formulários eletrônicos a Fundação Araucária em prazo fixado pela 

chamada 011/2013. 

 

Art. 13º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica. 



Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
Câmpus Cornélio Procópio  

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
 
 
 
 
Art. 14º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 
 
 
Cornélio Procópio, 02 de julho de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. João Roberto Sartori Moreno 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

UTFPR – Campus Cornélio Procópio 

 
 
 
 
 
 


