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Edital nº 04/2021 – PPG-Ciência de Alimentos 

O PPG-Ciência de Alimentos comunica a abertura da inscrição para 

solicitação de Bolsas de Demanda Social. 

 

Em conformidade com o estabelecido pela Resolução nº 01/2019 – PPG-Ciência de Alimentos, que 

estabelece as normas e critérios para a concessão e acompanhamento das atividades dos contemplados 

com Bolsas de Demanda Social, comunicamos a abertura da inscrição para solicitação de bolsas de 

MESTRADO.  

 

1. Período de inscrição: 01 a 03 de março de 2021. 

2. Número de bolsas: até 06 (seis) CAPES e até 02 (duas) bolsas CNPq para MESTRADO. 

2.1. Até o momento da atribuição das bolsas poderá haver alterações no número disponível. 

2.2. As bolsas CNPq serão destinadas à alunos participantes do projeto de pesquisa da proposta 

CNPq (Grupos: MEL e BIOPOLÍMEROS) 

3. Documentos necessários para a inscrição: A inscrição deverá ser feita através do encaminhamento 

para o e-mail pgalimentos@uel.br com o assunto: Inscrição para Solicitação de Bolsa: Nome do 

Aluno, dos seguintes documentos: 

3.1. O formulário para solicitação de Bolsa de Demanda Social que se encontra no Anexo A deste 

Edital, preenchido e assinado; 

3.2. Cópia legível da Cédula de Identidade; 

3.3. Cópia legível do C.P.F.; 

3.4. Cópia legível do Cartão ou informação completa dos dados da conta corrente ativa do Banco do 

Brasil. 

4. Critérios para seleção e classificação: A classificação dos alunos para a atribuição de Bolsa de 

Demanda Social se dará de acordo com a classificação final no processo de seleção, respeitando as 

seguintes peculiaridades: 

4.1. Se houver alunos classificados para atribuição de bolsa na seleção anterior que não foram 

contemplados na ocasião, primeiramente serão atribuídas bolsas a eles. 

4.2. Aos primeiros colocados, serão atribuídas bolsas do CNPq, em seguida, serão atribuídas bolsas 

da Fundação Araucária e, por fim, serão atribuídas bolsas CAPES, de acordo com as 

disponibilidades de bolsas de cada agência de fomento. 

5. Dos alunos bolsistas exige-se: 

5.1. Dedicação integral às atividades do PPG-Ciência de Alimentos. 

5.2. Fixar residência em Londrina ou zona metropolitana de Londrina. 

5.3. Desenvolver a pesquisa de maneira a assegurar a defesa no prazo de 24 meses para o Mestrado 

e 48 meses para o Doutorado estabelecidos pelo PPG-Ciência de Alimentos, implicando o pedido 

de prorrogação do prazo de conclusão em perda da Bolsa de Demanda Social, mesmo que o 

aluno não tenha usufruído da bolsa por este período. 

5.4. No momento de atribuição da bolsa, não deve possuir vínculo empregatício. Se possuir vínculo 

empregatício, deve estar liberado integralmente das atividades profissionais e sem percepção de 

vencimentos. 

5.5. O cumprimento de todas as atividades acadêmicas exigidas no Regimento do PPG-Ciência de 

Alimentos Resolução CEPE nº 096/2018. Enviar Relatório de Atividades Semestral que deverá 

ser assinado pelo orientador, atestando o desenvolvimento satisfatório das atividades 

acadêmicas, de acordo com o modelo do Anexo B da Resolução nº 01/2019. 

5.6. Aprovação em todas as disciplinas cursadas. A reprovação implicará em cancelamento da bolsa. 



5.7. Não possuir qualquer relação de trabalho com a Universidade Estadual de Londrina. 

5.8. Não acumular percepção de bolsas, quer concedidas pela mesma agência de fomento ou outra, 

pública ou privada. 

Os Bolsistas de Demanda Social poderão receber complementação financeira, provenientes de outras 

fontes, desde que se dediquem a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para 

sua formação acadêmica, científica e tecnológica. Os bolsistas poderão exercer atividade 

remunerada, especialmente quando ser tratar de docência como professores nos ensinos de qualquer 

grau. A percepção de Bolsa de Demanda Social juntamente com vínculo empregatício somente será 

permitida se: 

a) O bolsista obtiver autorização por escrito concedida por seu orientador, que deverá 

informar a Coordenação do PPG-Ciência de Alimentos, se responsabilizando pelo 

cumprimento das exigências do item 5 deste edital; e se 

b) A Comissão de Bolsas autorizar, mediante aos seguintes critérios: 

I. Não haver aluno matriculado e classificado para a atribuição de Bolsa de Demanda 

Social aguardando bolsa; e 

II. O bolsista deverá comprovar que as atividades referentes ao vínculo empregatício 

remunerado não ultrapassem 20h de dedicação semanal. 

III. Se em Edital posterior, houver candidatos classificados à bolsa, porém sem cota 

disponível, a concessão da Bolsa de Demanda Social concomitante à percepção de 

vencimentos devido ao vínculo empregatício poderá ser cancelada. 

No caso de comprovado desrespeito às condições estabelecidas na presente resolução, a bolsa será 

cancelada e a agência de fomento poderá solicitar a devolução dos valores recebidos. 

6. Os alunos contemplados com Bolsa de Demanda Social deverão: 

6.1. Firmar Termo de Compromisso comprometendo-se a respeitar as normas para concessão de 

bolsa da respectiva agência de fomento. 

6.2. Apresentar semestralmente Relatório de Atividades conforme modelo apresentado no Anexo B 

da Resolução nº 01/2019 – PPG-Ciência de Alimentos. Para contemplados com Bolsa de 

Demanda Social da agência de fomento Fundação Araucária, será exigido também o Relatório 

Semestral específico desta agência de fomento. 

6.3. Informar à Coordenação do PPG-Ciência de Alimentos qualquer alteração que interfira no 

cumprimento das exigências estabelecidas para a concessão e manutenção da bolsa. 

6.4. Fazer expressa referência ao instituto concedente (CNPq, CAPES ou Fundação Araucária) como 

financiadora, em qualquer meio de divulgação de resultados científicos relacionados às atividades 

desenvolvidas junto ao PPG-Ciência de Alimentos ou para consecução da pesquisa, inclusive na 

Dissertação ou na Tese. 

6.5. Participar das atividades acadêmicas complementares do Programa. 

6.6. Atender às convocações da coordenação para colaborar na organização e execução de atividade 

acadêmicas complementares do Programa. 

7. Outros aspectos não contemplados neste documento serão decididos pela Comissão de Bolsas, 

juntamente com o Colegiado do PPG-Ciência de Alimentos. 

 

 

Londrina, 01 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora do PPG-Ciência de Alimentos 



 

ANEXO A 

 

Formulário de inscrição para seleção de Bolsista de Demanda Social 

 

Curso (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 

Nome:  

Orientador (doutorado):  

Mês/Ano de ingresso:  

E-mail:  

Telefone:  

RG:  

CPF:  

Data de nascimento:  

Endereço 

 

Bairro  

Cidade/UF  

CEP  

Dados bancários: 
Banco:  Número do Banco: 

Agência:  Conta corrente:  

Atualmente, possui vínculo 

empregatício? 
(  ) Sim (  ) Não 

Se sim, nome da instituição do 

vínculo:  
 

Função:  

Carga horária:  

Está ciente que precisará cumprir 

com o determinado no item 5.4 desta 

resolução? 

(  ) Sim 

 

 

 

Assinatura do Solicitante       Data: 


