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EDITAL 09/2020 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS – MESTRADO E DOUTORADO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do 

Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, abre o presente Edital Contínuo do ano 

de 2020 para seleção de bolsistas CAPES do Programa de Excelência Acadêmica.  

 

Cotas de bolsa de Mestrado e Doutorado: 

Art. 1º Podem se candidatar as bolsas os discentes regularmente matriculados nos cursos 

de Mestrado e Doutorado do PPGGEO que ainda não possuem bolsa, e que atendam aos critérios 

e requisitos descritos na Portaria 34/2006 da CAPES – PROEX e suas atualizações disponível em 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/proex). 

Art. 2º Para a inscrição o discente deve enviar por e-mail (ufprposgeografia@gmail.com) 

para a secretaria do Programa, o Formulário de Seleção de Bolsista e o Formulário de Pontuação 

do Currículo (com os documentos comprobatórios) disponíveis no site em 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/selecao-de-bolsistas/; juntamente com os Formulários 

deverão ser enviados os comprovantes de que sua situação está em conformidade com os 

requisitos para concessão de bolsa conforme a Portaria Nº 34 de 30 de maio de 2006 e suas 

atualizações.   

Art. 3º A Comissão de Análise de Bolsas será composta pelos professores Adilar Antonio 

Cigolini, Jorge Ramón Montenegro Gómez e Tony Vinícius Moreira Sampaio. 

Art. 4º O resultado de cada solicitação será enviado para o e-mail do candidato a bolsa, e 

caso necessário o mesmo poderá entrar com recurso da decisão em até 48 horas.  

 

Curitiba,  13 de maio de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Irani dos Santos 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/proex
mailto:ufprposgeografia@gmail.com
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/selecao-de-bolsistas/


 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Av. Cel. Francisco H dos Santos, 100 – Centro Politécnico - Edifício João José Bigarella – Sala 108 – 1º andar 

CEP 81531-980 – Caixa Postal 19001 - Curitiba – Paraná 

www.ppggeografia.ufpr.br 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR CIÊNCIAS DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

ANEXO I 

 
Principais requisitos para inscrição para a concessão de bolsa (Portaria 34/2010- CAPES-

PROEX): 
I - dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação;  
II - quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 

percepção de vencimentos;  
III - não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa 

de Pós-Graduação;  
IV - realizar estágio de docência, de acordo com o art. 22 do regulamento do PROEX;  
V - não acumular os benefícios de bolsa ou de taxas escolares com outras bolsas 

financiadas com recursos públicos, ressalvada expressa permissão legal ou previsão em ato 
normativo específico da Capes;  

VI - não acumular os benefícios de bolsa com o exercício profissional remunerado, 
ressalvada expressa permissão legal ou previsão em ato normativo específico da Capes;  

VII - estar regularmente matriculado no programa de pós-graduação em que se realiza o 
curso;  

VIII - ser titular único de conta corrente ativa e em domicílio bancário brasileiro; 
IX - cumprir todas as determinações regimentais do curso e da instituição na qual estiver 

regularmente matriculado;  
X - atender aos objetivos do cronograma de atividades e cumprir tempestivamente o 

prazo máximo estabelecido para sua titulação;  
XI – se for aluno de IES privada e receber benefício de taxas escolares, repassar 

mensalmente à instituição a qual estiver vinculado o valor da taxa escolar recebido em sua conta, 
estando sujeito ao cancelamento imediato do benefício no caso do descumprimento desta 
obrigação.  

A inobservância das cláusulas citadas acima ou previstas no Regulamento do Programa 
de Excelência Acadêmica - e de demais normas aplicáveis, além das cláusulas citadas acima, ou a 
prática de qualquer fraude pelo(a) beneficiário(a), implicará o cancelamento dos benefícios, com 
a obrigação de restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com os índices previstos 
em lei competente, acarretando, ainda, a impossibilidade de receber benefícios por parte da 
CAPES, pelo período de até 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato pela CAPES. 

A não conclusão do curso acarretará a obrigação de restituir os valores despendidos com 
o benefício, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à sua vontade 
ou doença grave que comprovadamente tenha impedido o beneficiário de desenvolver as 
atividades acadêmicas.  

 


