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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 015/2021-PMU: ALTERAÇÃO DA ELIGIBILIDADE E
TEMPO DE CONCESSÃO DE BOLSA PARA O EDITAL DE CONCORRÊNCIA A

BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO CONCEDIDAS PELA CAPES
PELO PROGRAMA DEMANDA SOCIAL

CERTIDÃO

Certifico que o presente edital foi afixado no
quadro de avisos do PMU e publicado no site
http://www.pmu.uem.br no dia 19/08/2021.

Secretário

O  Prof.  Dr.  Marcus  Alessi  Bittencourt,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Música da Universidade Estadual de Maringá, no
uso de suas atribuições legais,

considerando o Edital 015/2021-PMU;

TORNA PÚBLICA

a retificação do Edital 015/2021-PMU de concorrência a bolsas de estudos de mestrado concedidas
pela Capes pelo programa Demanda Social, no que tange à eligibilidade e ao tempo de concessão de
bolsa, conforme o seguinte:

Artigo 1º – retifica-se integralmente o Artigo 1º do Edital 015/2021-PMU, que passa a ter a seguinte
redação:

Artigo  1º –  Ficarão  abertas,  de  24 a  25  de  Agosto  de  2021,  as  inscrições  de
discentes do PMU para concorrer a bolsas de estudos de Mestrado concedidas pela
CAPES pelo seu Programa de Demanda Social.

§1º –  poderão  se  inscrever  os  discentes  regularmente  matriculados  no
programa na data deste edital.
§2º – serão ofertadas por meio deste edital uma estimativa de três bolsas de
mestrado, para implantação a partir de setembro de 2021.
§3º – as bolsas referentes a este edital serão concedidas por um período de
nove meses, após o qual novo edital de concorrência será aberto;
§4º – o discente contemplado por bolsa que defender sua dissertação antes
do término da vigência da mesma terá a sua bolsa transferida para o próximo
discente classificado na lista de espera resultante deste processo de seleção,
o qual gozará da bolsa pelo prazo remanescente do período de nove meses
mencionado no §3º.

Artigo 2º – Ficam as demais disposições do Edital 015/2021-PMU inalteradas.

PUBLIQUE-SE.
DÊ-SE CIÊNCIA.
CUMPRA-SE.

Maringá, 19 de agosto de 2021.

Prof. Dr. Marcus Alessi Bittencourt
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