
EDITAL PRPPG Nº 007/2022

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA APOIO FINANCEIRO

PROGRAMA DE SUPORTE À PÓS-GRADUAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, FUNDECT

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIDERP, torna público a relação dos candidatos

classificados, por ordem alfabética, do Edital do processo seletivo de bolsas de Mestrado, com apoio

financeiro da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato

Grosso do Sul, FUNDECT, em parceria com a CAPES, no Acordo de Cooperação Técnica 55 /2021 assinado

em 29/03/2021, por meio das cotas concedidas à UNIDERP, e aos demais dispositivos legais e as normas

estabelecidas no Edital PRPPG Nº. 002/2022.

CLASSIFICADOS

Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial

Bolsa

1) Geovana Mecatti Domingos Bortman

PROCEDIMENTOS

São atribuições do beneficiário:

a) Cumprir todas as determinações regimentais do curso e da instituição no qual está regularmente
matriculado;

b) Dedicar-se integralmente às atividades, visando atender aos objetivos do cronograma de atividades

e cumprir tempestivamente o prazo máximo estabelecido para sua titulação;

c) Assumir a obrigação de restituir todos os recursos recebidos da Bolsa FUNDECT, na hipótese de

interrupção do estudo, salvo se motivada por doença grave devidamente comprovada;

d) Não possuir vínculo empregatício.

e) Estar devidamente matriculado no Programa contemplado com a Bolsa.

f) Ser aluno ingressante da turma de 2022/1.

São requisitos para a concessão e/ou manutenção da bolsa:

a) Comprovar desempenho acadêmico satisfatório conforme o regulamento do curso;

b) O beneficiário de bolsa não pode ter vínculo empregatício ou estar afastado de suas atividades até

o termino de recebimento da Bolsa;

c) Não acumular a bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da

CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional ou internacional, ou ainda, como o



exercício profissional remunerado, ressalvada expressa permissão em norma específica baixada

pela CAPES;

d) Estar regularmente matriculado no programa de pós-graduação em que se realiza o curso; e

e) Realizar o pagamento das mensalidades, sujeito ao cancelamento imediato do benefício no caso

do não cumprimento desta obrigação.

f) Firmar Termo de Compromisso, declarando estar ciente e de acordo com os requisitos estabelecidos
neste edital.

g) Sendo contemplado com Bolsa, realizar a entrega da documentação estabelecida nos editais
FUNDECT.

DISPOSIÇÕES FINAIS

No caso de cancelamento da matrícula, trancamento ou desligamento, o aluno perderá o

direito a Bolsa FUNDECT.

Ao dar entrada na documentação exigida, o candidato estará automaticamente de acordo

com as normas estabelecidas no presente Edital.

Os casos omissos do presente edital são resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação, em primeira instância e pelos órgãos superiores de deliberação da UNIDERP, conforme

suas competências, nas instâncias subsequentes.

Campo Grande, 09 de março de 2022.

Profa. Denise Renata Pedrinho
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Universidade Anhanguera-Uniderp
Publique-se.


