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EDITAL no 25/19-TC/PPGEAL/UFPR 

PROCESSO SELETIVO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

DOUTORADO - (Turma setembro 2019) 

 

RESULTADO FINAL 

 

 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL) do Setor de Tecnologia da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital 

de Resultado Final do processo seletivo para a Turma de Doutorado (setembro de 2019). 

 

CANDIDADA SELECIONADA 

NOME ORIENTADOR 

Carolina Lilibeth Carvalho de Pinho Luciana Igarashi Mafra 

 

CANDIDADA EM LISTA DE ESPERA 

Lidyane Mendes Bento 

 

 A lista de espera perderá automaticamente a sua validade após publicação de um novo edital para 

o processo seletivo. 

 Informamos que eventuais recursos quanto ao contido neste edital deverão ser encaminhados 

exclusivamente para o e-mail selecao.ppgeal@ufpr.br até às 14 horas do dia 16 de setembro de 2019, 

impreterivelmente. 

 Com relação à cota de bolsa, informamos que sua implementação é realizada pelo sistema de 

pagamentos da CAPES e que desta depende a disponibilização e efetivação da mesma. Portanto, o PPGEAL 

não se responsabiliza por eventuais alterações na previsão de implementação da referida cota de bolsa 

decorrentes de mudanças nas políticas da CAPES. 

 A confirmação de interesse na vaga deverá ser enviada por e-mail à secretaria do programa 

(posalim@ufpr.br) até às 14 horas do dia 16 de setembro de 2019. A não confirmação de interesse até 

essa data implica na automática perda da vaga. 
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 A candidata selecionada deverá enviar para o email posalim@ufpr.br os formulários (disponíveis 

no site do programa) abaixo listados até às 14 horas do dia 16 de setembro de 2019. Estes formulários 

devem ser enviados em formato pdf e em arquivos separados. 

 

• Termo de matrícula preenchido e assinado. 

• Termo de compromisso de bolsista preenchido e assinado. 

• Formulário para cadastramento de bolsista preenchido e assinado. 

• Declaração de parentesco preenchido e assinado. 

 
 
 

Curitiba, 13 de setembro de 2019. 

 

Comissão de Seleção 

PPGEAL/UFPR 
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