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EDITAL N. 004/2016 - RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 – PROCESSO SELETIVO INTERNO DE 

BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE - UNICESUMAR 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde (PPGPS), em nível de 

mestrado, do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, torna pública a presente retificação, realizada em 29 de fevereiro de 2016, nos 

seguintes termos.  

Os itens que diz respeito aos REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA/INSTITUCIONAL, 

Bolsa 100% (excluída alínea c) e Bolsa 50% (excluída alínea b), cuja redação passa a 

abaixo indicada, permanecendo inalteradas as demais disposições: 

 

BOLSA INTEGRAL (100%)  

 

a) Cumprir 10 (dez) horas semanais de disponibilidade presencial na Instituição, 

mediante controle de frequência realizada pela Secretaria do Programa de Mestrado, com 

cumprimento integral do horário destinado à sua permanência; 

b) comprovar desempenho acadêmico satisfatório, este entendido como média anual 

mínima “B” e sem reprovação; 

c) não possuir qualquer relação de trabalho com a Instituição promotora do programa de 

Pós-Graduação (de acordo com PORTARIA CAPES N 181 DE 18/12/2012 – INCISO II DO 

ARTIGO 11); (excluída) 

d) Não possuir grau de parentesco até o quarto grau com docentes do programa. 

e) não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 

outro programa, ou de outra agência de fomento pública nacional ou internacional. 
 
 
 BOLSA PARCIAL (50%) 
 

a) comprovar desempenho acadêmico satisfatório, este entendido como média anual 

mínima “B” e sem reprovação; 

b) não possuir qualquer relação de trabalho com a Instituição promotora do programa de 

Pós-Graduação (de acordo com PORTARIA CAPES N 181 DE 18/12/2012 – INCISO II DO 

ARTIGO 11); (excluída) 

c) Não possuir grau de parentesco até o quarto grau com docentes do programa. 

d) não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 

outro programa, ou de outra agência de fomento pública nacional ou internacional. 
 
 [...] 

Maringá, 28 de Fevereiro de 2016. 
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