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O cio nº 10/2021 - PPGEM-CT

Curi ba, 19 de fevereiro de 2021.
AO PROF. DR. MARCO A. LUERSEN
COORDENADOR DO PPGEM-CT-UTFPR
Assunto: Resultado da análise de documentação para homologação de candidaturas
Referência: Bolsas: Avaliação das bolsas de projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação - Processo nº
23064.005787/2021-90.

Caro coordenador
Foram apresentadas três candidaturas de alunos de doutorado do PPGEM-CT ao edital 17/2020 da
PROPPG, que trata das bolsas de doutorado sanduíche no exterior (PDSE/CAPES). Os alunos apresentaram a
documentação exigida, cumprindo os requisitos do edital, faltando aos três a entrega do comprovante de
proﬁciência, sobre o qual o edital dispõe (6.III.e.i - A entrega, via e-mail de seus respec vos Programas de PósGraduação, conforme indicado no Anexo I, do comprovante válido de proﬁciência em língua estrangeira é
admi da até a data de 05/03/2021, caso não seja entregue, o(a) candidato(a) será automa camente
desclassiﬁcado).
Nesses termos, recomenda-se a homologação das candidaturas a referida bolsa dos alunos listados
(em ordem alfabé ca):
- Jaqueline Sebas any Iaksch
- Juliane Andressa Cama
- Yamid Enrique Nunez de la Rosa.
Esta homologação não representa a aprovação ou classiﬁcação ﬁnal, apenas a entrega da
documentação. A classiﬁcação e o resultado da seleção interna do PPGEM-CT será divulgado até 04/03/2021.

Prof. Dr. Márcio Mafra
Presidente da comissão de bolsas do PPGEM-CT
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCIO MAFRA, PROFESSOR ENS
BASICO TECN TECNOLOGICO, em (at) 19/02/2021, às 16:34, conforme horário oﬁcial de Brasília (according to oﬃcial
Brasilia-Brazil me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

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) 1888245 e o código CRC (and the CRC code) 64227A76.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23064.005787/2021-90
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