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NORMATIVA PARA SOLICITAÇÕES DE BOLSAS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

 

Senhores coordenadores, 

 

Em reunião com a Fundação Araucária e considerando a necessidade de melhoria nos 
fluxos de documentação e informações, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para 
toda e qualquer solicitação referente às bolsas dos convênios UFPR – Fundação Araucária: 

1. Todos os pedidos deverão ser enviados até o dia 30 do mês anterior ao mês de 
referência (ex.: se o bolsista começa suas atividades em abril, a indicação deve ser enviada 
até o dia 30 de março), da seguinte forma: 

 Via SEI para PRPPG/UOF.  Tipo de processo “Orçamento e Finanças: Solicitações”. 
 

2. Os pedidos deverão ser compostos dos seguintes documentos, incluídos como 
documentos externos, contendo assinatura original: 

 Formulário adequado a cada caso: indicação, alteração ou exclusão; 
 Edital de seleção de bolsistas e ata de resultado; 
 Comprovante de vínculo do bolsista na UFPR: cadastro SIGA ou declaração de 

matrícula; 
 Declaração de Responsabilidade; 
 Ata de defesa de trabalho, para cancelamento por titulação (quando for o caso); 

 

3. Os formulários e a declaração devem ser preenchidos no computador, impressos e 
assinados pelo coordenador.  

4. Não serão aceitos formulários fora do prazo, preenchidos à mão, com informações 
incorretas/incompletas ou sem assinatura original do coordenador.  

5. Estas diretrizes começam a valer a partir de 01/09/2017. 

Todas as orientações e modelos de formulários estão disponíveis em 
http://www.prppg.ufpr.br/site/orcamento_financas/fundacao-araucaria/.  

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas pelo email bolsas.prppg@gmail.com ou pelo 
ramal 5361 (Aline), de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h. 

 

Certos de contarmos com vossa colaboração, 

 

Equipe PRPPG. 
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DOCUMENTOS PARA BOLSAS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/CAPES 
(consulte na próxima página a lista de convênios FA/CAPES): 
 

Para INCLUSÃO: 
1. Formulário CAPES de Cadastramento do Bolsista 
2. Cópia do Edital de Seleção de bolsistas 
3. Ata ou Edital de Resultado da seleção 
4. Comprovante de vínculo do bolsista na UFPR 
5. Plano de trabalho do bolsista, devidamente assinado pelo bolsista e orientador 
6. Declaração de Responsabilidade 

 
Para ALTERAÇÃO: 

1. Formulário CAPES de Cadastramento de Bolsista  
2. Formulário CAPES de Alteração de Bolsista 
3. Cópia do Edital de Seleção de bolsistas 
4. Ata ou Edital de Resultado da seleção 
5. Comprovante de vínculo do bolsista na UFPR 
6. Plano de trabalho do bolsista, devidamente assinado pelo bolsista e orientador 

 
Para EXCLUSÃO/CANCELAMENTO: 

1. Ofício de solicitação e justificativa 
2. Formulário CAPES de Alteração do Bolsista 
3. Ata de defesa de trabalho, quando este for o motivo da exclusão 

 
Para PRORROGAÇÃO: 

1. Ofício de solicitação e justificativa 
2. Formulário CAPES de Cadastramento do Bolsista  
3. Plano de trabalho do bolsista, devidamente assinado pelo bolsista e orientador 

 

 

DOCUMENTOS PARA DEMAIS BOLSAS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA: 

 Formulário adequado a cada caso: indicação, alteração ou exclusão; 
 Edital de seleção de bolsistas e ata de resultado; 
 Comprovante de vínculo do bolsista na UFPR: cadastro SIGA ou declaração de 

matrícula; 
 Declaração de Responsabilidade; 
 Ata de defesa de trabalho, para cancelamento por titulação (quando for o caso); 
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LISTA DE CONVÊNIOS COM BOLSAS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/CAPES. 

 

 25/2013 
 27/2013 
 1052/2013 
 43/2014 
 44/2014 
 45/2014 
 46/2014 
 47/2014 
 48/2014 
 49/2014 
 50/2014 
 51/2014 
 52/2014 
 53/2014 
 108/2014 
 109/2014 
 297/2014 
 332/2014 
 334/2014 
 358/2014 
 360/2014 
 363/2014 
 396/2014 
 404/2014 
 412/2014 
 413/2014 
 66/2015 
 68/2015 
 95/2015 
 108/2015 
 114/2015 
 135/2015 
 142/2015 
 171/2015 
 172/2015 
 175/2015 
 208/2015  


