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EDITAL Nº 26/2014  

CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DE PÓS-

DOUTORADO – PNPD/CAPES 

 

O Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa informa os classificados para seu Programa de Pós-doutorado 2014-

2015, concorrentes a 01 (uma) bolsa de estudos PNPD/CAPES: 

 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

1º Edson Belo Clemente de Souza 682,4 

2º Maria Rodó-de-Zárate 169,05 

3º Naomi Anaue Burda 64,5 

4º Utaiguara da Nóbrega Borges 35,6 

 

O primeiro classificado deve procurar a Secretaria do PPGG (sala CIPP 111) 

para efetuar a matrícula, no período de 10 a 21 de novembro de 2014, das 8:30-

11:30 e 13:00-17:30, munido de cópia da seguinte documentação: 

- documentos pessoais; 

- diploma de doutoramento; 

- comprovante de residência na cidade de Ponta Grossa; 

- documentação comprobatória da produção científica dos últimos 5 anos 

(2010-2014): artigos em periódicos, trabalhos completos em anais de eventos, 

resumos (incluindo expandidos), livros e/ou capítulos (cópia da capa, ficha 

catalográfica e sumário) 

- no caso de classificado na categoria “c”, comprovação de afastamento da 

instituição de origem por período compatível com o prazo de vigência da bolsa, 

quando de sua implementação. 

 - número de conta corrente no Banco do Brasil. 

 

IMPORTANTE: No caso de o candidato classificado ser estrangeiro e não possuir a 

documentação exigida para a sua permanência no Brasil, o setor administrativo do 
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PPGG e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEPG fornecerão todas 

as orientações e a assistência necessárias. 

 

O não comparecimento no prazo estipulado ou a não apresentação da 

documentação comprobatória de sua classificação implicarão em desclassificação e 

chamada do classificado seguinte. 

 

 

Ponta Grossa, 07 de novembro de 2014. 

 

 

 

Profª. Drª. Rosemeri Segecin Moro 

Coordenadora do Programa e Presidente da Comissão de Bolsas 


