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CERTIDÃO 

Certifico que este documento 
foi afixado em 31/08/2021 no 
sítio do PEQ. 

Secretaria 

 -  E D I T A L  N º  0 2 8 / 2 0 2 1 - P E Q  –  
 
 

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Química da Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas 
atribuições, 

ADVERTÊNCIA: 
O prazo recursal termina 
em 03/09/2021.  

 
COMUNICA aos pós-graduandos candidatos à bolsa de mestrado, inscritos em 

atendimento ao Edital 026/2021-PEQ, o resultado da classificação obtido pela Comissão de Bolsas nomeada 
pela Resolução 033/2021-PEQ. 

A classificação obedeceu aos critérios estabelecidos nas Resoluções 136/2017-PEQ e 
224/2018-PEQ e é apresentada na Tabela 1 em ordem de classificação. 

 
Tabela 1 - Resultado por Ordem de Classificação 

 
LEGENDA 
ESA - Estágio em que se encontra o aluno no curso; e 
CLA - Nota do curriculum Lattes do aluno (Res. 224/2018-PEQ)  
CNA – Conceito do aluno na disciplina de Nivelamento; 
CRA - Coeficiente de rendimento acumulado do aluno; 
LOA - Local de residência da família do aluno; 
PFA – Nota final do aluno 

 
Conforme o regulamento de concessão de bolsas, para obtenção na nota CLA 

foram considerados apenas os comprovantes da produção acadêmica com data a partir de 2016. 

As bolsas disponibilizadas durante o segundo semestre letivo do ano de 2021 
serão implementadas aos pós-graduandos constantes da Tabela 1 de acordo com a ordem de 
classificação vigente. 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, aos trinta e 
um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (31/08/2021). 

 
DÊ-SE CIÊNCIA. 
PUBLIQUE-SE. 

 
Prof. Dr. Marcos de Souza 

Coordenador do PEQ 


