
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas

EDITAL Nº 006/2022 – Seleção de Bolsas

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas, da Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas
atribuições administrativas, torna público que no período de 09 a 10 de março de
2022 estarão abertas as inscrições Seleção de Bolsas CAPES-DS, para
implementação imediata, de acordo com a classificação deste processo seletivo.

- Mestrado: 01(uma) bolsa
- Doutorado: 02(duas) bolsas

As inscrições serão efetivadas somente por email (pgcif@uel.br) e
neste período deverão ser enviados os documentos exigidos, conforme descrito
abaixo.

O processo de seleção consistirá:
1) envio do currículo e documentos comprobatórios numerados,

SEGUINDO RIGOROSAMENTE a numeração e ordem da tabela de
auto-pontuação (ANEXO I);

2) entrega de histórico escolar do doutorado, somente para candidatos à
bolsa de doutorado;

3) preenchimento da tabela de auto-pontuação do currículo (ANEXO I), e
comprovação das informações assinaladas para que a pontuação seja
computada, conforme mencionado;

4) preenchimento e assinatura da “DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO” (ANEXO II).

Vale ressaltar que:

- as bolsas serão implementadas imediatamente (até 14 de março de 2022, às 12h)
aos (às) candidatos(as) que obtiverem as maiores pontuações na somatória da
tabela, e no caso de empate da pontuação, serão seguidos os critérios de
desempate constantes no ANEXO III. 

- as bolsas serão implementadas, e o limite máximo de vigência será o prazo
REGULAR do Curso, ou seja, 24 meses para mestrado e 48 meses para doutorado,
a contar da data de matrícula.

- além de obterem classificação de: 1º lugar para a bolsa de mestrado e 1º e 2º
lugares para bolsas de doutorado, os candidatos terão de ser elegíveis de acordo
com os itens listados no ANEXO III. 
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- havendo a vacância de outra bolsa, será realizado outro processo seletivo.
- o resultado será divulgado até 11 de março de 2022 até às 14h, por meio de Edital
a ser publicado via internet na página do curso
(http://www.uel.br/pos/pgcif/pages/edital.php), quando serão solicitados os dados
bancários, a saber: número da conta corrente (não podendo ser conta conjunta,
sendo o titular o(a) beneficiário(a) da bolsa), número da agência (em qualquer banco
físico - banco digital não será aceito) e o preenchimento, assinatura e envio do termo
de compromisso, os quais deverão ser enviado ao email do Programa (pgcif@uel.br)
até o dia 14/03/2022 às 12h. 
- a implementação das bolsas ficará condicionada a sua disponibilidade no Sistema
de bolsas da CAPES DS  (SCBA).

Dessa forma, solicitamos que, aos interessado em participar desse processo
seletivo, que os documentos anexos deste edital sejam preenchidos, datados,
assinados e enviados juntamente com os documentos comprobatórios em
ARQUIVO ÚNICO NO FORMATO PDF impreterivelmente até o dia 10/03/2022 às
18h, para o email do Programa (pgcif@uel.br), com o título no email:
INSCRIÇÃO BOLSA DE MESTRADO ou INSCRIÇÃO BOLSA DE DOUTORADO.

NÃO será informado resultado por telefone ou mensagem eletrônica.

DISPOSIÇÕES FINAIS

É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou
divulgação dos atos relativos a este Edital no endereço eletrônico do Programa
(http://www.uel.br/pos/pgcif/pages/edital.php), obrigando-se a atender aos prazos
e condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante a
execução da seleção pública.

Londrina, 09 de março de 2022.

Profa Dra Gaziela Scalianti Ceravolo
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

Ciências Fisiológicas
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