
 

 
 

 

EDITAL 11/2022- PPU/UFPR 

 

EDITAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS CAPES – PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL 

Considerando a PORTARIA No 76, DE 14 DE ABRIL DE 2010, que aprova o Regulamento do 
Programa de Demanda Social da CAPES e o Regimento Interno do Programa de Pós-
Graduação em Planejamento Urbano (PPU-UFPR), a Comissão de Bolsas do PPU-UFPR abre 
edital de bolsa para a Turma de 2022. 

1.DOS OBJETIVOS 

O presente edital tem por finalidade definir normas para requerimento, bem como critérios 
de avaliação, para concorrência à bolsa de Mestrado, Programa Demanda Social, da CAPES, 
junto ao PPU. 

2. DA COMISSÃO DE BOLSAS 

A concessão das bolsas será analisada pela comissão de bolsas, eleita pelo Colegiado e 
formada pelo Prof. Dr. José Ricardo Vargas de Faria, Profa. Dra. Gislene Pereira, Profa. Dra. 
Maria Carolina Maziviero e a discente Jady Medeiros Silva. 

3. DO NÚMERO DE BOLSAS 

Foi definido pelo Colegiado do PPU que 02 (duas) bolsas serão concedidas para a turma 
2022. 

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS BOLSAS 

A bolsa terá vigência de, no máximo, 24 meses, considerado o prazo de defesa da 
dissertação de mestrado. 

5. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

Poderá concorrer à bolsa o/a discente aprovado/a no processo seletivo — Turma 2022 —, 
porém, apenas o/a aluno/a regularmente matriculado/a no Programa que requerer a 
participação em conformidade com o edital de bolsas no prazo estipulado, poderá ser 
beneficiado. 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 

 
 

Será organizada lista de classificação, formalizada a partir da nota final de cada candidato/a, 
que será calculada pela média simples entre as notas decorrentes dos critérios de avaliação 
abaixo descritos: 

1. Nota obtida na primeira etapa do processo seletivo 2022 (prova dissertativa presencial); 

2. Nota obtida na segunda etapa do processo seletivo 2022 (avaliação do projeto de 
pesquisa e do currículo Lattes). 

3. Nota obtida pela avaliação da condição socioeconômica, a partir de autodeclaração 
realizada pelo candidato (Anexo 01), no momento de requerer a bolsa. 

7. DO CRONOGRAMA 

O processo seletivo prevê as seguintes ações e cronograma: 

I – Inscrição dos/as candidato/as até às 13h00 do dia 29 de julho de 2022 

II – Avaliação dos/as inscrito/as até o dia 02 de agosto de 2022 

III – Divulgação dos resultados e indicação do/a selecionado/a até às 15h00 do dia 03 de 
agosto de 2022. 

IV – Envio da documentação pelos selecionados para a Secretaria do PPU até 05 de agosto 
de 2022. 

8. DO REQUERIMENTO E FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Os/As interessados/as em participar do processo seletivo deverão fazer sua inscrição por 
meio do preenchimento de autodeclaração (Anexo 1), que deverá ser encaminhado aos e-
mails: ppu@ufpr.br, gislenepereira42@gmail.com, maziviero@ufpr.br, jrvfaria@ufpr.br, até 
às 13h00 (treze horas) do dia 29 de julho de 2022. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Casos omissos ou excepcionais não previstos neste edital serão avaliados pela Colegiado 
do Programa. 

Curitiba 22 de julho de 2022. 

 

Prof. José Ricardo Vargas de Faria 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano 

 



 

 
 

ANEXO 1 EDITAL PPU – 011/2022 – CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

NOME: 

1. AUTODECLARAÇÃO DE RENDA MÉDIA FAMILIAR PER CAPITA (REAIS): 

 

 

2. EXPLICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA RENDA MÉDIA FAMILIAR: 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA RECEPÇÃO DA BOLSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


