
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Câmpus Ponta Grossa 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
EDITAL 17/2015 - PPGECT 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
(PPGECT) – MESTRADO PROFOSSIONAL 

 
 
 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e 
Tecnologia – PPGECT informa aos interessados que se acham abertas as inscrições para 
solicitação de auxílio ao aluno regular do mestrado profissional em Ensino de Ciência e 
Tecnologia para participação em evento. Poderá ser solicitado o auxílio para um único evento 
e somente a um dos autores do artigo, preferenciamente àquele que irá fazer a apresentação 
do mesmo no evento. O auxílio será para as seguintes despesas: inscrição no evento, diárias 
e passagens até um valor máximo de seiscentos reais (R$600,00) por aluno.  
 
1 Seleção 
1.1.1 A seleção será por demanda enquanto houver disponibilidade de orçamento 

financeiro. 
 

 
2. PRAZO E LOCAL PARA SOLICITAÇÕES  

 
2.1 As solicitações serão acatadas, enquanto houver disponibilidade de orçamento financeiro, 
na secretaria do PPGECT, de segunda a sexta feira, das 09h às 11:30h e das 14h às 17h.  

 
 

3. DOCUMENTAÇÃO  
 

3.1. Para solicitar o auxílio o candidato deverá entregar na secretaria do PPGECT, a seguinte 
documentação:  
 

 O comprovante de aceite do artigo; 

 Comprovante de pagamento da inscrição; 

 Cópia da Programação do evento; 

 CPF; 

 Nome do banco, número da agência e da conta corrente. 
 
 

4. RESULTADO  
 
Na Secretaria do PPGECT do Campus Ponta Grossa da UTFPR. 
 

 



 

 

5. VALIDADE  
 
- Enquanto houver orçamento para o ano de 2015. 
 
 
6. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
- O aluno beneficiado com o auxílio financeiro deverá entregar na secretaria do PPGECT 
cópia do certificado de apresentação do artigo. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1 Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Coordenador do PPGECT  
7.2 O presente Edital será publicado em 04 de setembro de 2015, no mural da secretaria do 
PPGECT e no seguinte endereço eletrônico http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=612. 
 
 

 
                                                                   
 

Ponta Grossa, 04 de setembro de 2015.  
 
 
 
 
 
 

Prof. Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto 
Silveira 

Coordenadora do PPGECT 
Campus Ponta Grossa da UTFPR 

 

  Prof. Guataçara dos Santos Junior 
    Diretor de Pesquisa e Pós-

Graduação 
       Campus Ponta Grossa da UTFPR 
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