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CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - Mestrado  

 

EDITAL PPGEE Nº 14/2019 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 

A Comissão Coordenadora e a Comissão de Bolsas do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - Mestrado, da Universidade Estadual de 
Londrina-UEL, no uso de suas atribuições administrativas e, em conformidade com 
os Editais nº 07/2018 e 10/2019, de processos de seleção para o preenchimento de 
vagas regulares no ano de 2019, os quais estabelecem na observação 3 do item Da 
Seleção que, “A classificação do candidato, obtida através da pontuação nas provas 
de conhecimento em Engenharia Elétrica e língua inglesa (com pesos de 50% 
cada), será utilizada como critério de distribuição de bolsas de estudos disponíveis 
no momento da matrícula, bem como bolsas adicionais eventualmente disponíveis 

ao longo do primeiro ano de matrícula”, vem atualizar a lista de candidatos aptos ao 
recebimento de bolsas de estudos, assim como apresentar as instruções e 
requisitos para recebimento de bolsas. 
 

I. LISTA DE CLASSIFICADOS PARA BOLSAS NOS PROCESSOS SELETIVOS – 

2019. 

 
1. Leonardo Yuji Ishizaki 
2. Gustavo Chichanoski 
3. Guilherme Almeida Pessôa 
4. Andressa Santos Leão 
5. Maxwell Simões Mineo 
6. Angélica Cristina Manfrim 

 

II. REQUISITOS PARA SER BOLSISTA 

 
A. dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 
B. comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas 

definidas pela entidade promotora do curso; 
C. quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades 

profissionais sem percepção de vencimentos; 
D. não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do 

programa de pós-graduação; 
E. não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou 

bolsa de outro programa da CAPES, ou de outra agência de fomento pública 
nacional; 

F. não se encontrar aposentado ou em situação equiparada; 
G. carecer, quando da concessão da bolsa, do exercício laboral por tempo não 

inferior a dez anos para obter aposentadoria compulsória; 
H. ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela 

promotora do curso; 
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I. realizar estágio docente de acordo com o regulamento específico de cada 
programa CAPES. 

 

III. CONVOCAÇÃO E PRAZOS 

 
Os classificados poderão ser chamados, respeitada a sequência divulgada, 

para providenciarem os documentos. A bolsa poderá ter a duração máxima de até 
24 meses, considerando a data de matrícula do estudante e a disponibilização de 
bolsas no Programa. A bolsa poderá ser recebida em um prazo inferior, caso o 
órgão de fomento assim designe ou o estudante descumpra algum dos requisitos no 
item II deste edital.  
 
 

IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão de Bolsas e 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - 
Mestrado da UEL. 
 
 

 
Londrina, 31 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 

Prof. Dra. Maria Bernadete de Morais França 
Coordenadora da Comissão de Bolsas – Mestrado – UEL 

Coordenadora do PPGEE – Mestrado - UEL 
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