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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PROG.POS-GRADUACAO EM ENG.MECANICA-PG

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 1 AO EDITAL Nº 02/2021

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DE MESTRADO – PPGEM 2021

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UTFPR/Câmpus Ponta Grossa, torna público o
Termo Aditivo 1, ao Edital nº 02/2021 – DIRPPG, sobre o processo de inscrições de seus estudantes para bolsas
de mestrado ofertadas pelos órgãos de fomento. Este termo aditivo altera o edital 02/2021, nos itens que seguem:

1. OBJETIVO DESTE TERMO ADITIVO
1.1 Alterar o Edital nº 02/2021 – DIRPPG, convocando os discentes regularmente matriculados no PPGEM-PG para
apresentarem documentos para elaboração de uma nova lista de classificação para bolsistas, conforme disponibilização dos
órgãos de fomento. O valor da bolsa é definido pelo órgão de fomento. As quotas de bolsas serão preenchidas à medida que
sejam liberadas.

2. INSCRIÇÃO
2.1 Os interessados em participar da nova lista de classificação deverão encaminhar, diretamente para a secretaria do
programa, no endereço de e-mail: ppgem-pg@utfpr.edu.br, até o dia 25/05/2021: a ficha de pontuação (em conformidade
com o ANEXO I, do Regulamento de Distribuição de Bolsas de Estudos e que pode ser acessado no seguinte
endereço: http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/documentos/regulamentos-enormas/regulamento-2013-bolsa.pdf/view ); o Curriculum Lattes atualizado; e a cópia física dos documentos comprobatórios
conforme o Curriculum Lattes, a fim de concorrer a bolsa de estudos.

3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
3.1 A nova lista em ordem de classificação será divulgada no site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
( http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/editais/processo-seletivo-para-bolsas-de-mestradoppgem ).
3.2 A lista preliminar com a classificação dos alunos será publicada em 26 de maio de 2021.
3.3 O candidato poderá interpor recurso no dia 27 de maio de 2021. Os recursos devem ser encaminhados via e-mail à
Coordenação do PPGEM pelo e-mail: ppgem-pg@utfpr.edu.br
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_i…9485e5eb7955155fdb1ad0f86bbdbf65229ccf420816085bda8e995e805b9
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3.4 A lista final com a classificação dos alunos, após a análise dos recursos, será publicada no site do PPGEM
( http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-pg/editais/processo-seletivo-para-bolsas-de-mestradoppgem ), em 28 de maio de 2021.

4. DA VALIDADE DA NOVA LISTA
4.1 A nova lista de classificação para as referidas bolsas terá validade até o 28/02/2022.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Salvo os itens deste Termo Aditivo 1, mantêm-se válidas todas as cláusulas do Edital nº 02/2021 – DIRPPG.
O candidato ao se inscrever declara ciência e concordância com o este aditivo e o edital 02.2021-DIRPPG
Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação
O presente aditivo será publicado no seguinte endereço eletrônico: http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/strictosensu/ppgem-pg/editais/processo-seletivo-para-bolsas-de-mestrado-ppgem

Ponta Grossa, 12 de maio 2021.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GERSON HENRIQUE DOS SANTOS,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 12/05/2021, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília (according to
official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website)
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
(informing the verification code) 2028735 e o código CRC (and the CRC code) 2CC507AB.
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