
 

Edital 16/2017 - DIRPPG 
RESULTADO FINAL 

 

 

Considerando o EDITAL DE SELEÇÃO DOUTORANDO BOLSISTA DE DEMANDA 
SOCIAL 16/2017 – DIRPPG, a coordenação do PPGECT torna pública a relação final dos 
candidatos(as) selecionados(as) para as bolsas de Doutorado DS Capes, para o ano de 2017, 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia – PPGECT Doutorado. 

 
 

Classificação Nome do candidato(a) 

1. Virgínia Ostroski Salles 
2. Caroline Subirá Pereira 

3. Graziela Ferreira de Souza 

4. Débora Amaral Taveira Mello 
 

 

Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão comparecer à secretaria da DIRPPG 
(horário: das 09h às 11h30min e das 14h às 17h30min), Bloco E, na Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – Câmpus Ponta Grossa, no dia 09 de agosto de 2017, para realização de 
matrícula (preenchimento e entrega do formulário de cadastro – bolsitas, e do termo de 
compromisso, constantes no link: http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=260), do mesmo 
modo que a entrega da documentação abaixo exigida.  

  
 

a) Diploma de Mestrado: 
a.1) para mestrado obtido no Brasil, o candidato poderá apresentar comprovante de 

diploma em trâmite sendo-lhe concedido 12 meses para a apresentação do diploma.  
a.2) para mestrado obtido no exterior, o candidato deve apresentar o diploma com visto 

do Consulado Brasileiro sediado no país onde o mesmo foi expedido. Sem prejuízo de outros 
acordos multinacionais que possam existir, para os diplomas emitidos na França não é exigido 
tal formalidade e para os diplomas emitidos na Argentina exige-se a legalização junto ao 
Ministério de Educación e Ministério de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
da Argentina, anexando cópia do referido diploma com tradução juramentada realizada no Brasil. 

b) Histórico escolar referente ao diploma especificado no item anterior; 
c) Certidão de Nascimento/Casamento; 
d) Prova de estar em dia com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) Título de Eleitor; 
f) CPF ou página impressa do site da Receita Federal; 
g) Documento de identificação oficial, onde conste o órgão emissor da identidade civil. 

 

Obs: Todas as fotocópias de documentos deverão ser autenticadas ou 
apresentadas junto com o original, para autenticação no ato da matrícula. 

 
 

Ponta Grossa, 08 de agosto de 2017. 
 

 
Awdry Feisser Miquelin 

Coordenador do PPGECT - Doutorado 


