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EDITAL Nº   028/  2022 – PFI  

O  COORDENADOR  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  FÍSICA,  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ, no uso de suas atribuições e considerando o resultado da seleção para o Mestrado em
Física, conforme Edital nº 025/2022-PFI, torna público:

1. A desistência da candidata classificada no processo seletivo para o Doutorado em Física no
Programa de Pós-Graduação em Física (PFI), conforme Edital n.º 025/2022-PFI.

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

Mayara Hilgert Pacheco 02º Classificado

2. A convocação do candidato classificado no processo seletivo para o Mestrado em Física no
Programa de Pós-Graduação em Física (PFI), conforme Edital n.º 025/2022-PFI.

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

Manoel da Conceição Souza 03º Classificado

3. O candidato convocado no item 02 tem o prazo máximo até  09/12/2022 para encaminhar à
secretaria da Pós-Graduação em Física – PFI, via e-mail  (sec-pfi@uem.br),  documento de
comprovação  da  conclusão  do  curso  de  graduação  (caso  este  não  tenha  sido  enviado  no
momento da inscrição) e os dados bancários (conta pessoal no Banco do Brasil – não pode ser
poupança) para a implementação da bolsa e início do mestrado como aluno regular.

4. O candidato convocado que não cumprir com o exigido no item 3 até a data estabelecida perde
automaticamente a vaga.

5. A bolsa será implementada conforme calendário da CAPES e do CNPq pelo período de 12
meses a contar da data de implementação da bolsa, podendo ser prorrogada por mais 12 meses
desde que o bolsista obtenha anualmente a avaliação de desempenho satisfatória concedida
pelo(a)  professor(a)  orientador(a).  Em  caso  de  avaliação  negativa  a  bolsa  poderá  ser
cancelada.

Maringá, 08 de dezembro de 2022.

Prof. Dr. Luiz Fernando Cótica,
Coordenador.
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