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EDITAL Nº 030/2017 – PFI

O COORDENADOR ADJUNTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA, DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições, considerando o edital
nº 029/2017-PFI,

TORNA PÚBLICA

Artigo 1º – O resultado final da seleção de 1 (um) bolsista pesquisador em nível de pós-doutorado,
no âmbito do PNPD/CAPES (Ofício-Circular nº 007/2014 – DPB/CAPES), no Programa de Pós-
Graduação em Física (PFI), aberto por meio do Edital nº 029/2017-PFI, conforme segue abaixo.

CANDIDATO Npr Nhe Ncl Nf RESULTADO

ROBSON FERRARI MUNIZ 9,0 10,0 10,0 9,7 Aprovado – 1º Lugar

ANGELA MARIA PICOLLOTO 8,5 9,5 8,6 8,9 Aprovado – 2º Lugar

LAÍS WEBER AGUIAR 8,0 9,1 9,0 8,7 Aprovado – 3º Lugar
Npr = nota do projeto de pesquisa; Nhe = nota do histórico escolar; Ncl = nota do currículo lattes e Nf= nota
final.

Artigo  2º  –  O  candidato  classificado  em  1º  lugar  tem  o  prazo  máximo  até  06/12/2017 para
comparecer na secretaria da Pós-Graduação em Física - PFI (bloco G68, sala 007 – Campus Sede),
munido  das  cópias  autenticadas  exigidas  para  inscrição,  conforme  o  Edital  nº  029/2017-PFI
(somente para inscrição enviada via correio eletrônico) e dos dados bancários (conta pessoal no
Banco do Brasil – exceto poupança) para a implementação da bolsa e início da pesquisa.

Artigo  3º  –  O  candidato  aprovado  que  deixar  de  comparecer  na  secretaria  do  PFI  até  a  data
estabelecida no item anterior perde automaticamente a vaga.

Artigo 4º –  A bolsa será implementada conforme calendário da CAPES pelo período de um ano a
contar da data de implementação da bolsa e desde que o bolsista obtenha avaliação de desempenho
satisfatória pelo professor supervisor.

Artigo 5º – Esse edital possui vigência de seis meses a contar da data de sua publicação.

Maringá, 04 de dezembro de 2017.

Prof. Dr. Renio dos Santos Mendes,
Coordenador Adjunto. 
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