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EDITAL DE BOLSA Nº 06/2022-PEF  
 

 

O Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes, 
coordenador do Programa de Pós-
Graduação Associado em Educação 
Física (PEF) UEM/UEL, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias. 

 
Considerando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação Associado em 

Educação Física – UEM/UEL (Mestrado/Doutorado Acadêmico), Resolução 
no..124/2018-CI/CCS; 

considerando os Editais de Bolsa nº 03 e nº 05/2022-PEF; 
considerando o comunicado da PPG/PGD referente abertura do SCBA-

Demanda Social-CAPES no mês de março/2022; 
considerando a disponibilidade de uma bolsa cota curso, em nível de mestrado 

e cinco bolsas cota curso, em nível de doutorado. 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

A convocação de candidatos classificados no Edital de Bolsa nº.05/2022-PEF, 
para apresentação da documentação pertinente ao cadastramento de bolsista CAPES-
DS e completar bolsas cota curso (mestrado e doutorado) no mês de março de 2022, 
de alunos matriculados na UEM, conforme segue: 
 

MESTRADO 
MARIA LUIZA COSTA BORIM 
 
DOUTORADO 
VINICIUS MACHADO DE OLIVEIRA 
GREICE WESTPHAL* 
VALDILENE WAGNER 
PEDRO HENRIQUE IGLESIAZ MENEGALDO 
MURILLO LAGO MENEZES 
CLEBER MENA LEÃO JÚNIOR 
 

* Candidata em estágio no exterior no Programa de Doutorado Sanduíche no 
Exterior (PDSE) da CAPES. 
 
Observações:  

a) Considerando que as Portarias CAPES nº 55 e nº 121/2020 estão vigentes, 
houve prorrogação de uma bolsa de mestrado e duas bolsas de doutorado, 
conforme disposto no Edital de Bolsa nº 02/2022-PEF. 

b) Considerando a permanência no exterior no PDSE, a candidata permanece na 
lista de classificação, conforme disposto no Edital de Bolsa nº 05/2022-PEF. 
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Assim que tiver conhecimento do presente edital o candidato deverá manifestar, 
via e-mail da Secretaria do PEF, o interesse pela bolsa. 
 
Caso ocorra algum impedimento o candidato deverá apresentar formalmente a 
desistência da bolsa até o dia 18/03/2022, via e-mail da Secretaria do PEF (sec-
pef@uem.br) ou presencialmente. 
 
PERÍODO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: até as 11h00min do dia 
22/03/2022, com a entrega dos impressos na Secretaria do PEF. 
 

 
DOCUMENTAÇÃO 
Formulário de Cadastro Demanda Social – DS; 
Termo de Compromisso Demanda Social – DS; 
Declaração; 
Plano de Trabalho anuído pelo orientador; 
Fotocópia da carteira de trabalho (dados pessoais e último vínculo empregatício). 

 
 
RECOMENDAÇÕES DA PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Bolsa Demanda Social - CAPES 
Dados bancários: 
A conta DEVE ser conta corrente, do Banco do Brasil, estar ativa (sempre verificar junto ao 
banco), ter como titular o beneficiário da bolsa e NÃO ser conta salário, conta poupança, conta 
fácil ou aberta por aplicativo. 
Recomendamos verificar se a conta foi realmente ativada pelo banco pois faz-se necessário 
um depósito inicial para que ocorra essa ativação. 

 
 

 

PUBLIQUE-SE. 
 

Maringá, 16 de março de 2022. 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

Associado em Educação Física UEM/UEL 
 


