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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 Pós-
Graduação, 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
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