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EDITAL PGMec 20/2022 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES REGULARES PARA 

BOLSAS DE ESTUDO 2023/1 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PGMec), no uso de suas 
atribuições, informa que estão abertas inscrições para discentes regulares do PGMec, admitidos até 
2023/1 (inclusive), concorrem a bolsas de estudo, conforme as normas da Resolução PGMec 1/2022. 

 
PRAZO DE INSCRIÇÃO: até às 18:00 horas do dia 3 de fevereiro de 2023. 

 

Os documentos devem ser enviados em um único arquivo pdf, na ordem indicada abaixo, para o e-mail 
pgmec@ufpr.br, com o título BOLSA DE ESTUDO 2023/1, o nome do(a) discente e o nome do(a) 
orientador(a) acadêmico(a) (tamanho máximo do arquivo: 50 MB). 

 
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

1) Curriculum vitae no formato Lattes/CNPq atualizado. 
2) Comprovantes de publicação de artigos científicos em periódicos e anais de congressos, de 

capítulos de livro e/ou de pedidos de patente depositados *. 
3) Para candidatos(as) a bolsa de mestrado, histórico de graduação e histórico de mestrado 

atualizado. Já para candidatos(as) a bolsa de doutorado, histórico de mestrado e histórico de 
doutorado atualizado. 

4) Documento assinado pelo interessado(a), declarando ter ciência das normas da Resolução PG- 
Mec 1/2022. 

 
* Para comprovação de publicação de artigos e capítulos de livro, inserir apenas primeira página, constando título, 
nome dos autores, nome do periódico, anais de congresso ou livro e data de publicação. 

 
PREVISÃO DE DISPONIBILIDADE DE BOLSAS DE ESTUDO PARA 2023/1: 

• Até o final de 2023/1, há previsão de que cinco cotas de bolsas de estudo de mestrado e uma cota 
de bolsa de doutorado serão liberadas. Os(as) candidatos(as) classificados(as) constarão em lista de 
espera até a admissão relativa a 2023/2. 

• Valor mensal atual das bolsas: R$ 1.500,00 (mestrado) e R$ 2.200,00 (doutorado). 
 

OBSERVAÇÕES: 
1) Os(as) candidatos(as) aprovados(as) deverão atender às normas da Resolução PG-Mec 1/2022, 

disponível em www.pgmec.ufpr.br , menu Programa > Documentos. 

2) A coordenação e o secretário do PG-Mec estão à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

3) Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PGMec. 
 

RESULTADO: Até 13 de fevereiro de 2023. 
 

 

Curitiba, 23 de dezembro de 2022. 

 
 

Prof. Dr. José Viriato Coelho Vargas 
Coordenador do PG-Mec 
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