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EDITAL 01/2021 

BOLSAS PPGMÚSICA UFPR 
 
1. Inscrições 
Encontram-se abertas as inscrições para alunos previamente aprovados no processo 
seletivo 2021 e matriculados em 2021 no PPGMúsica-UFPR que desejam se candidatar 
a bolsas ao longo do ano de 2021. Para a inscrição, os candidatos deverão preencher o 
formulário disponibilizado por e-mail para todos os alunos. O formulário deve ser 
enviado para secretaria.ppgmusica@ufpr impreterivelmente até 10/03/2021, em e-mail 
com o assunto “Bolsas 2021 PPGMúsica UFPR– nome do/a candidato/a”, com o arquivo 
anexado identificado com nome e sobrenome. O formulário deve ser enviado no formato 
PDF e assinado.  

 
2. Processo seletivo 
O formulário deve ser preenchido de forma completa e precisa; o preenchimento e a 
veracidade das informações são de total responsabilidade do candidato. A Comissão de 
bolsas do PPGMúsica-UFPR 2021 será responsável por definir a ordem de prioridade 
para a atribuição de bolsas, segundo critérios socioeconômicos pré-estabelecidos, 
articulados a ações afirmativas e potencial acadêmico/artístico. A classificação será feita 
de acordo com o resultado dos questionários e então divulgada.  
 
Caso a Comissão julgar necessário, o/a candidato/a será convocado/a por e-mail para uma 
entrevista online. Os resultados serão divulgados no formato de lista de classificação 
única, em edital na página do Programa, segundo cronograma apresentado neste edital. 
 
3. Recursos 
Os/as canditatos/as poderão apresentar recurso no prazo de 1 (um dia útil após a 
divulgação do resultado.  
 
O recurso, em arquivo único em PDF, deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico 
secretaria.ppgmusica@ufpr.br, com a indicação “RECURSO – [nome do candidato]” no 
campo assunto. O resultado do recurso será encaminhado ao candidato por meio 
eletrônico em até 2 dias úteis, contados a partir da data de envio para a secretaria. 
 
4. Implementação das bolsas 
As bolsas serão distribuídas de acordo com a lista de classificação divulgada, e serão 
implementadas assim que estiverem disponíveis. A implementação das bolsas disponíveis 
obedecerá às regras das agências de fomento (em anexo na página do PPGMúsica) para 
a concessão, e o/a aluno/a deverá apresentar os documentos solicitados no questionário 
de avaliação.  
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5. Cronograma 
 
01/03/2021 Divulgação do edital  
10/03/2021 Envio online dos documentos de solicitações para a Secretaria do PPG: 

secretaria.ppgmusica@ufpr 
11/03/2021 Divulgação de inscritos/as 
19/03/2021 Resultado parcial 
22/03/2021 Envio de recursos 
26/03/2021 Resultado final após apreciação dos recursos 

 
6. Comissão de bolsas  

 
Silvana Scarinci (coordenadora do PPGMúsica) 
Professor Danilo Ramos  
Professora Zélia Chueke 
Professor Clayton Mamedes 
Rodrigo Flamarion (representante discente)  
Sheila Macari de Pontes (secretária do PPGMúsica) 
 
 
 
 
 


