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EDITAL Nº. 013 /2017 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, no uso das suas 
atribuições, torna público o edital de seleção de bolsista de mestrado para início em 
março de 2017. 

A disponibilidade do Programa para o presente Edital é de 01 (uma) única bolsa de 
Mestrado, pois trata-se de uma desistência. 

A participação neste Edital não impede que os discentes participem do Edital que 
deverá ser publicado em março de 2017 para as demais bolsas com início em abril. 

Estão aptos à inscrição todos os discentes regularmente matriculados no PPGE. 

As inscrições serão realizadas na secretaria do PPGE, nos dias 23 e 24 de fevereiro 
de 2017, das 08hs às 15hs, mediante entrega de formulário disponível na página 
www.ppge.ufpr.br. 

A inscrição será efetuada pela entrega do formulário preenchido e assinado, com 
comprovantes de rendimento do solicitante (e outros que contribuam para a renda 
familiar). Alunos com afastamento do trabalho deverão anexar comprovação. 

Os pedidos serão apreciados pela Comissão de Bolsas que procederá à seleção. Os 
critérios para análise e definição de prioridade são: 

1. Demanda social considerando: renda média familiar; ausência de vínculo 
empregatício ou afastamento total comprovado. Em havendo sobra de bolsa, 
poderá ser atribuída àqueles com atuação na educação básica até o limite de 20 
horas semanais; 

2.  Perfil acadêmico; 

3. Distribuição entre as linhas de pesquisa (proporção de bolsistas entre os 
discentes de cada uma das linhas de pesquisa do PPGE);  

4. Anuência dos orientadores.  

As normas que regem a concessão de bolsas de estudos para cursar Mestrado e 
Doutorado (Portaria Capes Nº 76, de 14 de abril de 2010 e Portaria Conjunta 
Capes/CNPq n. 1 de 15 de julho de 2010).  

 

Em Curitiba, 21 de março de 2017. 

 

Prof. Dr. Geraldo Balduíno Horn 
Coordenador do PPGE 

http://www.ppge.ufpr.br/

