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O�cio nº 25/2022 - PPGEM-CT

 

Curi�ba, 22 de março de 2022;

112º da Criação, 16º da Transformação.

Ao Prof. Dr. Marco Antônio Luersen

Coodenador do PPGEM-CT

Assunto: Bolsas: Avaliação das bolsas de projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23064.005787/2021-90.

  

Caro coordenador
Foi apresentada uma candidatura de aluno de doutorado do PPGEM-CT ao edital  17/2022 da PROPPG, que trata das
bolsas de doutorado sanduíche no exterior (PDSE/CAPES). O candidato apresentou apenas parte da documentação
exigida,  faltando a entrega do comprovante de proficiência, item 3.III.g, mas sobre esta documentação o edital
dispõeno item 6.III.e.i: "A entrega, via e-mail de seus respec�vos Programas de Pós-Graduação, conforme indicado no
Anexo I, do comprovante válido de proficiência em língua estrangeira é admi�da até a data de 26/03/2022, caso não
seja entregue, o candidato será automa�camente desclassificado". Além disso faltou apresentar a "carta de aceite
defini�vo da ins�tuição no exterior, devidamente datada e assinada pelo coorientador(a) no exterior, em papel
�mbrado da ins�tuição, aprovando o plano de pesquisa com a iden�ficação do �tulo do projeto e informando o mês e
o ano de início e término da bolsa no exterior, de forma a se compa�bilizar com o prazo definido pela Ins�tuição de
Ensino Superior do(a) candidato(a);", exigida no item 6.III.c.
Nesses termos, recomenda-se a não homologação da candidatura a referida bolsa, cujo candidato é iden�ficado pelo
CPF:
800.XXX.XXX-81
Conforme prevê o edital, ao candidato cabe recurso a ser interposto até às 17h00 de 23/03/2022.
 

Prof. Dr. Márcio Mafra

Presidente da Comissão de Bolsas do PPGEM

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCIO MAFRA, PROFESSOR ENS
BASICO TECN TECNOLOGICO, em (at) 22/03/2022, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília (according to
official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the
website) h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica�on code) 2619832 e o código CRC (and the CRC code) DFBC485A.
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