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EDITAL PPGSAU Nº 04/2022 - BOLSAS DE DOUTORADO PPGSAU

RESULTADO FINAL - CLASSIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade
Ambiental Urbana (Portaria  GADIR-CT/UTFPR nº 124, de 23 de março de 2022), no uso de suas
atribuições, torna pública a classificação dos discentes que veram inscrições homologadas
e pontuações consolidadas em conformidade com os termos do Edital.

nome  matrícula classificação 
Alice Chiapetti Bolsan 02322269 1

Derliz Hong Hung Moreno 02529491 2
Fabiana Maria Galli Wütrich 02439409 3

Natalie Alana Pedroso 02165694 4
Amanda Christine Gallucci Silva 02439352 5

Marina de Campos R. Ballão 01904337 6

 

O resultado deste Edital permanecerá válido até o dia 28 de fevereiro de 2024. As
bolsas que surgirem durante sua vigência serão alocadas conforme a ordem de classificação.
Alterna vamente, se os classificados forem contemplados com cota de bolsa antes do término deste
prazo, far-se-á necessário o lançamento de novo edital de classificação. 

Conforme previsto no item II do Edital, as cotas de bolsas serão concedidas e
implementadas mediante:

a) vacância de bolsas de fluxo con nuo, concedidas por agências de fomento ou
disponibilizadas com    recursos próprios da UTFPR;

b) concessão de cotas adicionais oriundas de Agências de fomento nacionais ou
internacionais, assim como de recursos ins tucionais da UTFPR ou proveniente de
outras fontes de recursos captados pelo Programa.

 

 

Curitiba, 13 de março de 2023.
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Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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