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COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO – UEL 

EDITAL 02/2014 – Programa de Bolsas de Mestrado CAPES/DEMANDA	SOCIAL	

O Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da UEL faz saber aos 

interessados, alunos selecionados em 2014 para ingresso em 2015 do curso de 

Mestrado em Ciência da Informação, que estão abertas de 15 de dezembro a 26 

de janeiro de 2015 as inscrições de candidatos às bolsas de estudo com vigência 

de março de 2015 a fevereiro de 2017 (02 bolsas) e de março de 2015 a fevereiro 

de 2016 (02 bolsas). 

1) Poderão se inscrever todos os candidatos aprovados no Processo de 

Seleção 2014; 

2)  A  concessão condicionar-se-á à observância dos seguintes requisitos:

I. Análise da produção intelectual;

II. Disponibilidade integral para realizar o curso;

III. Ausência de atividade profissional regular remunerada;

IV. Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades  
profissionais;

V. Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada;

VI. Realizar estágio docência na graduação, de acordo com o estabelecido no 
Artigo 3º, § único, Resolução CEPE 0038/2010;

VII. Fixação de residência na localidade em que se realiza o curso.



3) Os documentos necessários para inscrição são: 

I. Formulário próprio a ser adquirido no site do Programa < <http://
www.uel.br/pos/ppgci/>  devendo ser  preenchido e assinado (aluno) para 
entrega junto aos outros documentos; 

II. Cópia impressa do currículo Lattes atualizado para eventual desempate; 

III. Declaração de dedicação integral às atividades acadêmicas do     
Mestrado; 

IV. Declaração, se selecionado, de que atenderá a todos os requisitos do 
órgão de fomento que concede a bolsa, nesse caso a DEMANDA SOCIAL/
CAPES, assim como as normas definidas no regulamento de bolsas do 
Programa (Formulário a ser retirado com a Coordenação do Programa) .  

4) A seleção dos candidatos deverá respeitar OS CRITÉRIOS DEFINIDOS POR 

ESTE EDITAL, dos inscritos à bolsa que forem deferidos pelo Programa; 

5) A entrega do Formulário e do Lattes deverá ser feita na Secretaria do Programa 

ou na Secretaria do Departamento de Ciência da Informação, durante o período 

da inscrição; 

6) A publicação do resultado de concessão de bolsas será divulgada no 

Departamento  do Programa no dia 25 de janeiro de 2015; 

7) A divulgação dos resultados será feita em lista por ordem de classificação, 

apresentando os contemplados. 

Londrina, 10 dezembro de 2014 

Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação Ciência da Informação 

Prof. Dr. Silvana Drumond Monteiro 

(Presidente)
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