CAMPUS DE JACAREZINHO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA JURÍDICA

EDITAL Nº 108/2021-PPGD
A Comissão do Processo Seletivo para concessão de bolsas do Programa de PósGraduação em Ciência Jurídica, nomeada pelo edital 104/2021-PPGD, resolve
TORNAR PÚBLICO,
o resultado do processo seletivo para concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado
custeadas pela CAPES e pela Fundação Araucária, realizado nesta data, de acordo com as
normas do edital 104/2021-PPGD, conforme segue:
I-

Mestrado
1º – Leonardo Bocchi Costa
2º – Isadora Ribeiro Corrêa
3º – Carla Graia Correia
4º – Ligia Binati
5º – Isabela Christina Masieiro
6º – Saulo Capelari Junior
7º – Pedro Augusto Gil de Carvalho

II -

Doutorado
Gabriel Vieira Terenzi - classificado
Filomeno Espírito Santo Gomes Varela – não classificado

III - O candidato do doutorado classificado, deverá assinar o termo de compromisso e
apresentar as informações necessárias, até o dia 10 de janeiro de 2022, para a realização
dos trâmites de implantação da bolsa.
IV - Os candidatos do mestrado classificados até o 3º lugar, deverão assinar o termo de
compromisso e apresentar as informações necessárias, até o próximo dia 10 de janeiro de
2022, para a realização dos trâmites de implantação da bolsa, e os demais devem aguardar
para a convocação da assinatura do termo de compromisso a partir do mês de fevereiro do
ano de 2022, sempre com base nas cotas a serem disponibilizadas pelas agências de
fomento (CAPES e Fundação Araucária), e, sempre na ordem de classificação.
V – A Secretaria entrará em contato para maiores informações sobre os trâmites
necessários.
PUBLIQUE-SE CIENTIFIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica do Centro de Ciências
Sociais Aplicadas, Campus de Jacarezinho da UENP. Jacarezinho (PR), aos vinte e dois
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu,
_______________________(Maria Natalina da Costa), SECRETÁRIA DA PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA JURÍDICA, digitei e subscrevi.
ASSINADO NO ORIGINAL
Dr. Fernando de Brito Alves
COORDENADOR DO PROGRAMA
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