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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOÉTICA 

      

                    EDITAL02/2021 
           PPGB – BOLSAS/TAXAS – CAPES 
 
O Programa de Pós-Graduação em Bioética – PPGB/PUCPR – abre processo de 
seleção para bolsas e taxas PROSUC-CAPES de acordo com a Portaria nº 28/2021 da 

CAPES. 
 
- Bolsa CAPES:  1 (uma) bolsa de mestrado no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 
financiados pela CAPES e taxa para pagamento da mensalidade. 
- Taxa CAPES: 2 (duas) taxas – valor para pagamento de mensalidade. 
 
Observações: As bolsas e taxas serão implementadas pelo Programa na medida em que estejam 
disponíveis. Há previsão de liberação para abril de 2021. 
 
OS CANDIDATOS SERÃO CLASSIFICADOS A PARTIR DOS SEGUINTES INDICADORES: 
✓ Análise do Curriculum Vitae 
✓ Análise da disponibilidade  
✓ Situação Socioeconômica 
 
CRITÉRIOS PARA CONCORRER ÀS TAXAS CAPES:  
- Acatar plenamente os critérios das taxas do PROSUC - CAPES; 
- Estar inscrito no Processo Seletivo 2021 ou matriculado no PPGB 2020; 
- Não ter vínculo empregatício com a Instituição (Grupo Marista). 
 
CRITÉRIOS PARA CONCORRER À BOLSA CAPES:  
Além de atender os critérios acima para concorrer à Taxa, deve-se também:  
- Não estar recebendo remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional durante a 
vigência da bolsa; 
- Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada. 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: até 8 de março de 2021 
 
COMO FAZER PARA CONCORRER À BOLSA E TAXAS:  

Os alunos interessados devem preencher e assinar esta ficha e encaminhar via e-mail 

secretaria.ppgb@pucpr.br até o dia 4 de março de 2021 até às 13:00. 

 
Nome do(a) candidato(a): _____________________________________________________ 
 
Informações solicitadas:  
(  )Estou ciente das normas da Portaria Nº 18/2020 da CAPES 

( )Tenho vínculo empregatício  

( )Tenho atividade remunerada  

( )Sou aposentado (a) ou situação equiparada 

( )Descrição de situação socioeconômica (não obrigatória). Descreva brevemente sua situação 

socioeconômica 

( )Disponibilidade de tempo. Descreva brevemente sua disponibilidade (máximo 5 linhas) sobre sua 

dedicação parcial ou integral as atividades acadêmicas no PPGB 
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( ) aluno 2020 

( )aluno/candidato 2021 

( ) concorrer bolsa                            

( ) concorrer taxa 

 
 

Prof. Dr. Mário Antonio Sanches 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioética 

 

    
 
 
 

 

 

 

 


