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EDITAL No 08/2017- PPGQ/UNICENTRO 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA MOBILIDADE DISCENTE DO PROGRAMA DE 

MESTRADO EM QUÍMICA APLICADA 
 
 O COORDENADOR DO PROGRAMA DE MESTRADO EM QUÍMICA APLICADA, PPGQ, DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO, no uso de suas atribuições declara 

abertas as inscrições para o processo de seleção de discentes interessados em estágio sanduíche em 

centros de excelência (com conceito 6,0 e 7,0 na Capes) em nível de Mestrado a ser realizado no 

segundo semestre de 2017, conforme dispõe o presente Edital e seus anexos: 

 

1. Da data, do local e dos horários para as inscrições: 
1.1 Na secretaria do Programa: 07/04/2017 a 10/05/2017 

1.2 Horários de funcionamento da Secretaria: das 8h30min às 11h30min de segunda à 
sexta-feira. 
 

2. Dos documentos necessários à inscrição. 
a) Requerimento de inscrição conforme anexo I;  
b) Desempenho do discente no curso atestado através de histórico escolar ou para alunos 

que ainda não concluíram o primeiro semestre por uma declaração do orientador 
devidamente assinada; 

c) Plano de trabalho descrevendo as atividades de pesquisa a serem realizadas e a 

importância das mesmas para o desenvolvimento do projeto de mestrado e o período de 
duração do estágio; 

d) Justificativa da escolha do grupo de excelência onde será realizado o estágio, assinada 
pelo orientador; 

e) Declaração do docente permanente da instituição receptora de que aceita receber o 
discente e concorda com o plano de trabalho apresentado devidamente assinada; 

f) Declaração do docente permanente da instituição receptora da infraestrutura a ser 

disponibilizada para a realização das atividades no estágio sanduíche devidamente 

assinada; 
g) Justificativa da escolha e pertinência da proposta para a finalização do projeto de mestrado 

do discente assinada pelo orientador. 
 h) Cópia do Currículo Lattes atualizado do docente permanente da Instituição receptora. 

 
3. Das vagas 

 Para este processo seletivo serão classificados até quatro discentes. O preenchimento das 
vagas se dará por ordem decrescente de classificação.  
 
4. Das etapas de realização da Seleção. 

3.1. O processo seletivo constará de duas etapas de avaliação.  
3.2. A primeira etapa será de avaliação da documentação por uma Comissão definida pela 

Coordenação do Programa que estabelecerá a ordem de classificação. 
3.3. A segunda etapa será de avaliação da documentação dos discentes classificados pela 

CAPES.  
 
5. Da publicação dos resultados. 

 O resultado da primeira etapa de avaliação contendo a lista de discentes classificados será 
publicado até o dia 14 de maio de 2017 por meio de Edital afixado em local próprio, no Campus 

Universitário do Cedeteg e na homepage do Programa (http://www2.unicentro.br/ppgq). O resultado 
da segunda etapa de avaliação será divulgado após a publicação do resultado de avaliação da CAPES. 
 
6. Das bolsas de estudo. 
 6.1 A aprovação no processo seletivo não implica na concessão de bolsas de estudo.  
 6.2 Havendo disponibilidade de bolsas, estas serão atribuídas em ordem decrescente de 
classificação. 
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7. Dos casos omissos. 
Durante a realização do Processo de Seleção, os casos omissos serão resolvidos pelo 

Colegiado de Pós-Graduação (CPG). 
 

 
Guarapuava, 05 de abril de 2017. 
 

 
 
 

 
Prof. Dra. Maria Lurdes Felsner 

Coordenadora do PPGQ 
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EDITAL No 013/2016 - PPGQ/UNICENTRO 
 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

NOME DO DISCENTE:  

NOME DO ORIENTADOR:  

ÁREA DE ATUAÇÃO:                                                                      

TÍTULO DO PROJETO: 

 

ANO DE INGRESSO: 

  

Instituição em que Pretende Realizar o Estágio Sanduíche: 

 

Período de Realização do Estágio: __/__/__ a __/__/__ 

 

Nome do Docente que receberá o discente: 

 

  

Guarapuava, ____ de _____________ 20___ 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Discente 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Orientador 


