
Edital REUNI/UFPR Nº 01/2011 – PROGRAMA DE BOLSAS DE MESTRADO E 
DOUTORADO 2011 – distribuição de bolsas de mestrado e doutorado aos 
programas de pós-graduação  

Seleção de propostas para apoio a projetos conjuntos de integração 

pós-graduação/graduação 

I - EDITAL 

O Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR, nos termos da Resolução 10/08-CEPE, torna público 

o presente Edital e convida os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos como parte integrante 

deste Edital. 

I.1. OBJETIVO 

O presente Edital tem por objetivo selecionar propostas para a concessão de bolsas de mestrado e ou doutorado a projetos 

visando: 

a) O incremento na formação de recursos humanos pelos programas de pós-graduação stricto sensu da UFPR;  

b) O fortalecimento da integração dos programas de pós-graduação com cursos de graduação da UFPR;  

c) O desenvolvimento de estudos e análises com base em resultados da avaliação institucional de cursos de graduação e do 

Sistema de Acompanhamento e Tutoria do Fluxo Acadêmico com vistas à implementação de medidas de combate à evasão e 

à retenção, tais como tutoria e ações de reforço acadêmico em disciplinas básicas. 

As propostas devem observar as condições específicas estabelecidas neste Edital, que determinam os requisitos relativos aos 

proponentes, cronograma, prazo de execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de 

julgamento e demais informações necessárias. 

I.2. CRONOGRAMA 

Atividades  Data 

Lançamento do Edital na página do REUNI/UFPR na internet 28/01/2011 

Data limite para submissão das propostas 25/02/2011 

Divulgação dos resultados na página do REUNI/UFPR na internet 04/03/2011 

Início da implementação das bolsas previstas nas propostas aprovadas A partir de 04/03/2011 

Data limite para envio do 1º. Relatório individual simplificado por parte do bolsista 29/07/2011 

Data limite para envio do 2º. Relatório individual simplificado por parte do bolsista 23/12/2011 

Data limite para envio das folhas de freqüência mensais do bolsista Até o dia 10 do mês 

subseqüente  

I.3.  BOLSAS 

I.3.1. Serão concedidas aos Programas de Pós-graduação da UFPR bolsas nas modalidades de mestrado e doutorado. 



I.3.2. De acordo com o Art. 10 da Resolução 10/08-CEPE, as bolsas REUNI de Assistência ao Ensino serão concedidas, pelo 

período de 01 (um) ano podendo ser renovadas uma vez para o aluno de cursos de mestrado e até três vezes para o aluno de 

cursos de doutorado. 

I.3.3. A carga horária anual de atividades dos bolsistas nos projetos de integração pós-graduação/graduação será de 104 

(cento e quatro) horas para o bolsista de mestrado e 208 (duzentos e oito) horas para o bolsista de doutorado.  

I.3.4. As bolsas de mestrado não poderão ser convertidas em bolsas de doutorado, ou vice-versa, qualquer que seja a 

proporção. 

I.3.5 As bolsas de mestrado ou doutorado não poderão ser convertidas em verba de custeio ou material permanente para o 

Programa de Pós-graduação. 

I.3.6. Por exigência do MEC, financiador do projeto REUNI, não serão concedidas bolsas a candidatos que possuam vínculo 

empregatício. 

I.4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento aos mesmos é considerado imprescindível para 

o exame da proposta, seu enquadramento, análise e julgamento. A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer 

deles poderá resultar na desclassificação da proposta. 

I.4.1. QUANTO AO PROPONENTE 

I.4.1.1.  O proponente responsável pela apresentação da proposta, deve ser obrigatoriamente o coordenador do Programa de 

Pós-graduação stricto sensu da UFPR, onde o futuro bolsista desenvolverá sua dissertação ou tese; 

I.4.1.2.  Caberá ao proponente responsável entrar em contato com os colegiados ou coordenadores de curso de graduação a 

fim de identificar as demandas relativas às dificuldades na aprendizagem nos respectivos cursos para atendimento às 

solicitações e embasamento da proposta.  

I.4.1.3. Ao apresentar a proposta, o proponente assume o compromisso de envidar esforços, durante a execução do projeto, 

para que sejam oferecidas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto; 

1.4.1.4. Deverá contribuir com o Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR sempre que necessário, 

preservando atualizados os dados do projeto. 

I.4.2.  QUANTO À PROPOSTA 

I.4.2.1. O projeto deve estar claramente caracterizado como assistência ao ensino de graduação.  

I.4.2.2. As propostas deverão ser apresentadas na forma de projeto, em formulário específico, conforme o subitem I.5 deste 

Edital, a ser realizado por alunos regulamente matriculados no Programa de Pós-graduação.  Este projeto deve apresentar 

todas as seguintes informações, de forma a permitir sua adequada análise por parte do Comitê Gestor das Bolsas REUNI de 

Assistência ao Ensino na UFPR:  

I.4.2.2.1. Título do projeto; 

I.4.2.2.2. Programa de Pós-graduação proponente; 

I.4.2.2.3. Identificação do coordenador do programa; 

I.4.2.2.4. Objetivo(s) geral (is) e específico(s); 

I.4.2.2.5. Justificativa(s) para a solicitação da proposta; 

I.4.2.2.6. O envolvimento do programa com projetos, em execução, de cooperação com a graduação; 

I.4.2.2.7. As estratégias para o desenvolvimento do projeto; 

I.4.2.2.8. Os cursos de graduação envolvidos (explicitando número de bolsistas dedicados a cada curso); 



I.4.2.2.9. Especificação dos resultados esperados; 

I.4.2.2.10. Plano de trabalho individual simplificado para cada bolsa, com as atividades a serem executadas (ou metodologia) e 

cronograma de execução; 

I.4.3 QUANTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

I.4.3.1. O projeto poderá ser desenvolvido no âmbito de qualquer Programa de Pós-graduação stricto sensu da UFPR.  

I.4.4 QUANTO AO CURSO DE GRADUAÇÃO 

I.4.4.1. O projeto poderá ser desenvolvido no âmbito de qualquer curso de graduação da UFPR.  

I.4.4.2. Caberá aos colegiados de curso de graduação identificar as demandas relativas às dificuldades na aprendizagem e 

apresentá-las aos Coordenadores de Programas de Pós-graduação correspondentes, podendo ser mais de um Programa de 

Pós-graduação de acordo com as demandas.  

I.5. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

I.5.1 - As propostas devem ser encaminhadas à PRPPG exclusivamente por via impressa, em formulário próprio, disponível no 

ANEXO I do presente Edital. Juntamente com o formulário de apresentação de proposta deverá seguir um plano de trabalho 

individual simplificado, disponível no ANEXO II do presente Edital, para cada bolsa solicitada, a partir da data de lançamento 

do Edital indicada no item subitem I.2 do presente Edital. O proponente enviará, juntamente com o formulário de apresentação 

e os planos de trabalho, um ofício de encaminhamento endereçado ao Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao 

Ensino.  

I.5.2 - As propostas devem estar na PRPPG, até às 18 (dezoito) horas, horário de Brasília, da data limite de submissão das 

propostas, descrita no subitem I.2 do presente Edital.  

I.5.3 - A proposta deve ser apresentada em conformidade com o descrito no subitem I.4, contendo rigorosamente todos os 

itens previstos neste Edital. O projeto deve ser gerado exclusivamente nos formulários disponíveis nos ANEXOS deste Edital. 

I.5.4 - Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de recebimento 

estabelecido no subitem I.2. Assim, recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que a PRPPG e o 

Comitê Gestor não se responsabilizarão por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos. Caso 

deseje utilizar o serviço de malote, o proponente deverá certificar-se do recebimento da proposta pela PRPPG até a data 

limite. 

I.5.5 - Caso a proposta seja remetida fora do prazo de submissão, ela não será aceita. Por este motivo não haverá 

possibilidade da proposta ser acolhida, examinada e julgada. 

I.5.6 - Será aceita uma única proposta por proponente. Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo 

proponente, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, esta será considerada substituta da 

anterior, sendo levada em conta para análise apenas a última proposta recebida. 

I.6. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO. 

A seleção das propostas submetidas ao Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR, em 

atendimento a este Edital, será realizada por intermédio de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas 

as seguintes etapas: 

I.6.1 - Etapa I – Análise pela Área Técnica do REUNI/UFPR  

Esta etapa, a ser realizada pela área técnica do REUNI/UFPR, consiste na análise das propostas apresentadas quanto ao 

atendimento às disposições estabelecidas neste Edital. 



I.6.2. Etapa II – Análise, julgamento e Classificação pelo Comitê Gestor das Bolsas REUNI de 

Assistência ao Ensino na UFPR. 

I.6.2.1. As propostas serão avaliadas e classificadas nesta etapa considerando a análise da etapa I.6.1 e os CRITÉRIOS DE 

ELEGIBILIDADE E JULGAMENTO indicados nos subitens I.4 e I.7, que serão pontuados pelo Comitê.  

I.6.2.2. A pontuação final de cada projeto será aferida conforme estabelecido no item I.7 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO. 

I.6.2.3. Após a análise de mérito e relevância de cada proposta, o Comitê, dentro dos limites orçamentários estipulados pelo 

REUNI/UFPR, poderá recomendar:  

a) aprovação, com ou sem cortes; ou  

b) não aprovação.  

I.6.2.4. O parecer do Comitê sobre as propostas, dentro dos critérios estabelecidos, será registrado em Planilha Eletrônica, 

contendo a relação das propostas julgadas, recomendadas e não recomendadas, com as respectivas pontuações finais, em 

ordem decrescente, assim como outras informações e recomendações julgadas pertinentes.  Para propostas recomendadas, 

será definido o número de bolsas de mestrado e doutorado a serem financiadas pelo Programa de Bolsas REUNI de 

Assistência ao Ensino da UFPR. Para propostas não recomendadas, será emitido parecer consubstanciado contendo as 

justificativas para a não recomendação.  

I.6.2.5. O Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR tem sua composição definida pela Resolução 

10/08-CEPE e conta com a participação de um representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, um representante da Pró-

Reitoria de Graduação e Ensino Profissionalizante, um representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, um representante 

do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, um representante do Fórum de Coordenadores de Graduação e pelo  

interlocutor da Instituição no REUNI. 

I.6.2.6. É vedado a qualquer membro do Comitê julgar propostas de projetos em que: 

a) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente, consangüíneo ou afim,  em linha reta ou na 

colateral, até o terceiro grau; ou 

b) esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do projeto ou seus respectivos cônjuges ou 

companheiros. 

I.7 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

I.7.1. São os seguintes os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito e sua adequação 

Item  
Critérios de análise e julgamento da qualidade das propostas 

(0) fraco – (5) excelente  

Nota 

(0 a 5) 
Peso  

A 
Aderência ao edital e relevância da proposta para o cumprimento das metas do 

REUNI/UFPR, com foco para problemas específicos dos cursos de graduação. 

   

5 

B 
Necessidade dos cursos de graduação devido a baixa taxa de conclusão dos nos últimos 5 

anos.  

   

3 

C Aumento efetivo do corpo discente do Programa de Pós-graduação em relação a 2007. 
 

3 

D Resultados e impactos esperados. 
   

2 

E 
Adequação do orçamento (número de bolsas) aos objetivos, atividades e metas propostas e 

relação custo/benefício. 

   

2 

F Experiência prévia do Programa de Pós-graduação na condução de projetos relacionados à 
   

2 



interação da pós-graduação com a graduação. 

G 
Grau de integração entre o Programa de Pós-graduação e os cursos de graduação e 

conseqüente contribuição para o cumprimento das metas do REUNI/UFPR. 

   

2  

I.7.2. Até 2 (duas) casas decimais poderão ser utilizadas para a determinação das notas. 

I.7.3. A pontuação final de cada projeto será aferida pela média ponderada das notas atribuídas para cada item. 

I.7.4. Em caso de empate será utilizada como critério de desempate a maior pontuação obtida pela proposta no somatório dos 

itens A, B e C. 

I.8. RESULTADOS E JULGAMENTO 

I.8.1. A informação das propostas aprovadas, com recursos financeiros do REUNI/UFPR para o presente Edital, será 

divulgada na página eletrônica do REUNI/UFPR, disponíveis na Internet no endereço www.reuni.ufpr.br.  

I.9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

I.9.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das propostas, poderá apresentar recurso 

em forma de ofício no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data da publicação do resultado na página do 

REUNI/UFPR, desde que seja disponibilizado ao proponente o parecer do Comitê. 

I.9.2. O recurso deverá ser dirigido ao Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR que, após exame, 

encaminhará o resultado ao proponente. 

I.9.3. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos. O prazo só se inicia e vence em dias de expediente na UFPR.  

I.10. DA IMPLANTAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS 

I.10.1. As propostas aprovadas serão contratadas nas modalidades de bolsas de mestrado ou doutorado, em nome do Aluno 

do Programa de Pós-graduação, o qual será indicado pelo Colegiado do Programa ou Comitê de Bolsas do Programa, 

mediante apresentação de Formulário de Indicação de Bolsista, disponibilizad o pela Unidade de Bolsas e Auxílios da 

PRPPG. 

I.10.2. De acordo com o Art. 15 da Resolução 10/08-CEPE, para o recebimento da Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino, o 

candidato deverá encaminhar ao Comitê Gestor, além do disposto no subitem I.10.1, o Termo de Adesão ao Programa de 

Bolsas REUNI assinado e com firma reconhecida, nos termos do modelo constante do Anexo I da Resolução 10/08-CEPE. 

I.10.3. A existência de alguma inadimplência do proponente ou Programa com a PRPPG constituirá fator impeditivo para a 

contratação da proposta. 

I.10.4. A indicação dos bolsistas deverá ser realizada dentro do prazo máximo de três meses a contar da divulgação dos 

resultados. Após este prazo as bolsas não utilizadas serão redistribuídas aos projetos recomendados, de acordo com a 

classificação de cada um.  

 

I.11. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BOLSISTAS 

I.11.1. O candidato à bolsa REUNI de assistência ao ensino deverá ser aluno regular de Programa de Pós-graduação stricto 

sensu da UFPR e indicado pelo Colegiado ou Comitê de Bolsas do Programa, mediante envio à PRPPG de Formulário de 

Indicação de Bolsista, disponibilizado pela Unidade de Bolsas e Auxílios da PRPPG. 



I.11.2. O candidato deverá se comprometer a cumprir o estabelecido na Resolução 10/08-CEPE, bem como seu plano de 

trabalho, cuja carga horária será de 104 (cento e quatro) horas anuais para o bolsista de mestrado e 208 (duzentos e oito) 

horas anuais para o bolsista de doutorado.  

I.11.3. O candidato deverá cumprir pelo menos 2 (duas) horas semanais durante o semestre, no caso do mestrado, e 4 

(quatro) horas semanais, no caso do doutorado, em horário compatível com as necessidades dos alunos do curso de 

graduação onde se desenvolve o projeto. Sendo que o restante da carga horária total de 104 (cento e quatro) horas anuais 

para o mestrado e 208 (duzentos e oito) horas anuais para o doutorado poderá ser desenvolvido em horários alternativos.  

I.11.4. A incompatibilidade de horários por parte do candidato o torna inelegível para a bolsa REUNI de assistência ao ensino.  

I.11.5. Ao final de cada semestre letivo e de acordo com o calendário estabelecido no item I.2 do presente Edital, o bolsista 

deverá apresentar relatórios individuais simplificados, em conformidade com o modelo disponível no ANEXO III do presente 

Edital. A não apresentação do relatório implicará no cancelamento da bolsa. 

I.11.6. Durante a execução, a assiduidade e compromisso do bolsista serão acompanhados, todos os meses, por folha de 

freqüência, disponível no ANEXO IV do presente Edital, a ser assinada pelos Coordenadores do Programas de Pós-graduação 

e os Coordenadores dos Cursos de Graduação envolvidos. 

I.11.7. O descumprimento dos critérios acima durante o andamento do projeto, implicará no cancelamento da bolsa. 

I.12. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

As propostas a serem apoiadas pelo presente Edital deverão ter seu prazo máximo de execução estabelecido em 12 (doze) 

meses, de acordo com o Art. 10 da Resolução 10/08-CEPE.  

I.13. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

I.13.1. A concessão da bolsa de mestrado ou doutorado poderá ser cancelada pelo Comitê Gestor das Bolsas REUNI de 

Assistência ao Ensino na UFPR, por ocorrência, durante sua vigência, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem 

prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada.  

I.13.2. A concessão da bolsa de mestrado ou doutorado poderá ser cancelada pelo Coordenador do Programa de Pós-

graduação, mediante o envio do Formulário de Cancelamento, disponibilizado pela Unidade de Bolsas e Auxílios da PRPPG. 

Neste caso, juntamente com o formulário, deverá ser enviado o relatório individual simplificado, em conformidade com o 

modelo disponível no ANEXO III do presente Edital. 

I.13.3. O bolsista de mestrado ou doutorado poderá solicitar o cancelamento de sua bolsa ao Coordenador do Programa de 

Pós-graduação, o qual enviará o Formulário de Cancelamento, disponibilizado pela Unidade de Bolsas e Auxílios da PRPPG. 

Neste caso, juntamente com o formulário, deverá ser enviado o relatório individual simplificado, em conformidade com o 

modelo disponível no ANEXO III do presente Edital. 

I.13.4. Nos casos previstos nos subitens I.13.2. e I.13.3 um novo bolsista poderá ser indicado pelo Coordenador no prazo 

máximo de 3 (três) meses a partir do cancelamento da bolsa, dentro da vigência do projeto. 

I.14. PUBLICAÇÕES 

I.14.1.  As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa, inclusive trabalho final na 

forma de dissertação ou tese, apoiados pelo presente Edital, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio das entidades/órgãos 

financiadores. 

I.15. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

I.15.1. Declinará do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para recebimento das propostas. Ademais, não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele 

que, em o tendo aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 



I.15.2. A impugnação deverá ser dirigida ao Coordenador do Programa REUNI/UFPR, por correspondência eletrônica, para o 

endereço reuni@ufpr.br  

I.16. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

I.16.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral 

Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR, seja por motivo de interesse público ou  exigência legal, 

em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

I.17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I.17.1. Durante a fase de execução da proposta, toda e qualquer comunicação com o Comitê Gestor das Bolsas REUNI de 

Assistência ao Ensino na UFPR deverá ser feita por meio de correspondência ao próprio Comitê, endereçada à PRPPG. 

I.17.2. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada ao Comitê Gestor das Bolsas REUNI de 

Assistência ao Ensino na UFPR por seu coordenador, acompanhada da devida justificativa, devendo a mesma ser autorizada 

antes de sua efetivação. 

I.17.3. O Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR reserva-se o direito de, durante a execução do 

projeto, promover visitas técnicas ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e 

Acompanhamento. 

I.17.4. O presente Edital regula-se pela Resolução 10/08-CEPE. 

I.18. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO 
CONTEÚDO DO EDITAL E PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE PROPOSTA 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital e sobre o preenchimento dos Formulários de 

Proposta poderão ser obtidos por intermédio de email para o endereço reuni@ufpr.br  

I.19. CLÁUSULA DE RESERVA 

O Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino na UFPR reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital, conforme Art. 16 da Resolução 10/08-CEPE. 

 

 

 

Curitiba, 28 de janeiro de 2011. 

 

Adriano do Rosário Ribeiro 

Presidente do Comitê Gestor de Bolsas REUNI-UFPR 

 

 

 

 

 



 
 
 



ANEXO I 
 

Formulário de apresentação de propostas - Edital RE UNI/UFPR 01/2011 
Título do projeto: 

 

 

Programa de Pós-graduação proponente: 

 

 

Identificação do coordenador do programa (nome e CPF): 

 

 

Objetivo(s) geral (is) e específico(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa(s) para a solicitação da proposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento do programa com projetos em execução de cooperação com a graduação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias para o desenvolvimento do projeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de graduação envolvidos (explicitando número de bolsistas dedicados ao curso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação dos resultados esperados e indicadores de progresso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do coordenador do programa de pós-graduação 

 

Curitiba, ____ de _____________ de ______ 

 

 

 



ANEXO II 
 

Plano de trabalho individual simplificado 
 
Programa de pós-graduação de origem do bolsista: 
 
Nome do bolsista: 
 
Curso de graduação (onde serão desenvolvidas as atividades): 
 
Atividades a serem desenvolvidas (descrição breve): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga horária anual (104 h Mestrado; 208 h Doutorado): 

 
 
Assinatura e carimbo do coordenador do programa de pós-graduação 
 
 
 
 
Curitiba, ____ de _____________ de ______ 

Nome da atividade Carga horária 
  
  
  
  
  

 



ANEXO III 
 

Relatório individual simplificado 
 
Programa de pós-graduação de origem do bolsista: 
 
Nome e CPF do bolsista: 
 
Curso de graduação (onde foram desenvolvidas as atividades): 
 
Atividades desenvolvidas (descrição breve): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciação do coordenador do curso de graduação: 
 
 
 
 
 
Apreciação do coordenador do programa de pós-graduação: 
 
 
 
 
 
Assinatura e carimbo do coordenador do programa de pós-graduação 
 
 
Assinatura e carimbo do coordenador do curso de graduação 
 
 
Assinatura do bolsista 
 
 
Curitiba, ____ de _____________ de ______ 
 

 

 

 



ANEXO IV 
 
Relatório mensal de freqüência (ENVIAR À PRPPG ATÉ O DIA 10 DO MÊS 
SUBSEQÜÊNTE) 
 
MÊS DE REFERÊNCIA  ____/  2011 
 
Programa de pós-graduação de origem dos bolsistas: 
 
 

CPF (bolsista) Nome do bolsista 
Até 

74% 

75% 

a 

100

% 

ASS. DO COORDENADOR DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO DE ATUAÇÃO DO 

BOLSITA 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Assinatura e carimbo do coordenador do programa de pós-graduação 
 
 
Curitiba, ____ de _____________ de ______ 


