
     

EDITAL 
GRUPO DE ENERGIA E CIÊNCIAS TÉRMICAS 

UFPR NO COMBATE À COVID - 19 
Processo Seletivo 2020 

 
 

1. Objective 

 

Este edital tem por objetivo reglamentar o processo seletivo para a distribuição de bolsas de 
Graduação e Mestrado financiados pela Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Fianças 
(PROPLAN) com apoio técnico do Comitê Gerstor do Fundo de Desenvolvimento 
Acadêmicao e da  equipe da Coordenadoria de Planejamento Institucional (CPI/PROPLAN). 

 

2. Bolsas Disponíveis 
 

Nível Bolsas Valor (R$) 
Graduação (G) 01 400,00 
Mestrado (M) 01 800,00 

 

3. Eligibilidade 
 

3.1 Para  bolsa de graduação, os candidatos devem estar matriculados no curso de Engenharia 
Mecânica da Universidade Federal do Paraná, UFPR.  
 

3.2 Para a bolsa de mestrado, os candidatos devem estar matriculados no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica - PGMEC. 
 

3.3 Alunos a receberem bolsas oriundas deste Edital poderão acumular outras bolsas, salvo se 
houver restrições por parte das bolsas já recebidas. Neste sendo as bolsas de IC, Monitoria, 
Estágio e Extensão pagos pela UFPR não há óbice. Para as bolsas pagas pelo CNPq e 
CAPES para a pós-graduação também não há restrições. 
 

4. Avaliação 

O processo seletivo será feito através da análise de currículo e entrevista com horário a ser 
comunicado aos candidatos através do email fornecido no formulário de inscrição disponível 
no Anexo I. 

 



     

5. Área de trabalho 

Os alunos selecionados desenvolverão pesquisa sobre o seguinte tema: Desenvolvimento e 
otimização de respirador mecânico com sistema de aquecimento e umidificação de ar 

para pacientes de unidades de terapia intensiva (UTI). 

 

6. Inscrição 

Todos os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no Anexo I deste 
edital e os demais documentos listados abaixo e enviá-los para o email: lauber@ufpr.br   

Documentação para a inscrição 

- Ficha de inscrição (Anexo I) 

- Registro de matrícula 

- RG 

- CPF 

- Curriculo Vitae. Preferencialmente Currículo Lattes (se houver) 

 

7. Cronograma 
 

Nível Envio de Inscrição por 
email 

Entrevista 

 
G/M 

 

 
04/08/2020-06/08/2020 

 
07/08/2020 

(horário a definir) 
 

 

Curitiba 04 de Agosto de 2020. 

 

 

Prof. José Viriato Coelho Vargas 
Coordenador do Grupo de Energia e Ciênicas Térmicas 

 

 

 



     

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

GRUPO DE ENERGIA E CIÊNCIAS TÉRMICAS 
UFPR NO COMBATE À COVID - 19 

Processo Seletivo 2020 
 

Nível da bolsa:  (  ) Graduação   (  ) Mestrado 
 
 
Nome Completo: ____________________________________________________________________ 
 
 
Cartira de Identidade:__________________________ 
 
 
CPF:_________________________________________ 
 
 
Telefone (incluir DDD):_________________________ 
 
 
Email:________________________________________ 
 
 
Email Secundário:______________________________ 
 
Formação do candidato: (   )  Graduação (completa)    (   ) Graduação (estudante) 
 
 
Curso de formação: ________________________________________________________________ 
 
Programa de afiliação:  (   ) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - PGMEC 

  (   ) Departamento de Engenharia Mecânica (UFPR) 
 

 
Local e data:_________________________     
 
 
Assinatura do Candidato:     ________________________________________ 
 
Anexar todos os documentos descritos no ítens 6 do edital do processo seletivo 


