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

EDITAL PGCIF - 04/2023 – RESULTADO da Seleção Interna de Bolsista de Mestrado para
Edital de Ações Afirmativas - Carrefour

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas
(PGCIF), da Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas atribuições
administrativas, torna público o RESULTADO da Seleção Interna para Bolsistas do Edital de
chamamento público para ações afirmativas de concessão de bolsas de estudo e de
permanência para cursos de graduação e pós-graduação em instituições públicas e privadas
2022 - Edital Carrefour - Edital PGCIF 02/2023, para implementação imediata de 01 bolsa de
Mestrado para o primeiro/a classificado/a deste edital.

1.0 RESULTADO

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

Milena Aparecida dos Santos Silva 1o

Maria Vitória Oliveira Miguel 2o

2.0 DISPOSIÇÕES FINAIS
- A implementação da bolsa ficará condicionada à sua concessão pela empresa

responsável pelo Edital de chamamento público para ações afirmativas de concessão de
bolsas de estudo e de permanência para cursos de graduação e pós-graduação em
instituições públicas e privadas de 2022 - Edital Carrefour.

- A documentação necessária e demais procedimentos para implementação serão
informados por e-mail ao/a selecionado/a. Sendo de exclusiva responsabilidade do/a
selecionado/a acompanhar as mensagens, obrigando-se a atender aos prazos e condições
estipulados pela Edital de chamamento público para ações afirmativas de concessão de
bolsas de estudo e de permanência para cursos de graduação e pós-graduação em
instituições públicas e privadas 2022 - Edital Carrefour.

Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Coordenadora do PGCIF.

Londrina, 27 de fevereiro de 2023.

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