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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SEÇÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS

Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80060-000
Telefone: (41) 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/

Despacho nº 437/2021/UFPR/R/PRPPG/SBA

  

Processo nº 23075.053324/2020-24

  

Prezada Coordenadora

Em atenção ao email encaminhado pela Fundação Araucária - FA em 12/03/2021 que trata da
alocação de bolsa referente ao Edital Fundação Araucária nº 18/2020 informamos que seu PPG teve alocadas
02 cotas de bolsa de Doutorado para uso imediato.

Neste primeiro momento a FA solicita que PRPPG encaminhe por email a lista completa de
discentes UFPR beneficiários deste fomento até o dia 26/03/2021. Por este mo�vo peço que este PPG
encaminhe através de despacho a ser inserido neste processo os nomes completos e CPF dos indicados para
homologação desta bolsas até as 23h59 do dia 25/03/2021.

Aproveitando estas contato apresentamos a considerações abaixo:

A PRPPG consultou a FA sobre a necessidade de assinatura de termo de compromisso dos beneficiários
deste fomento e estamos aguardando instruções sobre sua formalização. Entendemos que ele será
obrigatório e oportunamente deverá ser assinado pelo beneficiário e encaminhado pelo PPG para esta
Unidade através deste Processo;
A PRPPG consultou a FA sobre os critérios que devem ser observados pelo PPG para conduzir o processo
seletivo interno para este fomento e recebemos a informação que devem ser aplicados os mesmos
utilizados para o Programa Demanda Social da CAPES;
Cabe ao PPG conduzir o processo seletivo para ocupação destas cotas de bolsa. A FA não encaminhou
nenhuma informação adicional sobre esta questão e recomendamos que o PPG faça, de acordo com suas
rotinas administrativas, publicação de instrumento próprio para conduzir o processo seletivo utilizando
como base o processo seletivo interno de bolsa Demanda Social;
A concessão informada pelo PPG terá limite de duração de 36 meses para Doutorado sem a possibilidade
de troca do beneficiário. O valor de bolsa será de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para doutorado.
A concessão será registrada pela FA junto ao SCBA e processamento destes pagamentos ocorrerá no
âmbito da CAPES;
A FA foi consultada sobre o procedimento e prazos para homologação destas bolsas e fomos informados
que a CAPES - que está aportando recursos juntamente com a FA para custeio deste novo programa de
fomento - não definiu prazo limite para a ação de registro junto ao SCBA. Desta forma entendemos que
devemos ser precavidos e considerar o prazo informado mais acima - data limite para envio de nome de
beneficiário deste fomento informado acima. A PRPPG está em contato com a FA para obter maiores
esclarecimentos.
Caso o PPG não tenha como fazer a ocupação destas cotas - qualquer que seja o motivo - pedimos que
esta informação seja encaminhada com a maior brevidade possível. A PRPPG proporá que cotas deste
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fomento não utilizadas pelo PPG de origem sejam remanejadas internamente, garantindo que os recursos
destinados para a UFPR sejam utilizados integralmente.

Agradeço a atenção e o empenho desta Coordenação nos procedimentos para u�lização deste
novo fomento e assim que novas informações sejam ob�das junto a FA nós encaminharemos para o seu PPG.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO HENRIQUE AVILA DE MATOS, CHEFE DA
SECAO DE BOLSAS E AUXILIOS - PRPPG, em 16/03/2021, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3379646 e o
código CRC FCAA5041.
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