
 

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – Campus de Cascavel 
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET  
Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciência da Computação - PPGComp 

Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário, Cascavel – PR 

E-mail: ppgcomp.cascavel@gmail.com            (45) 3220-4306    1 

 

 

 

 

 

1ª ERRATA 

EDITAL Nº 025/2021-PPGComp de 20/08/2021 

 

1) No Art. 1º do Edital: 

Onde se lê: 

Art. 1º Estarão abertas, no período de 01/09/2021 a 30/11/2021, as inscrições para a 

seleção de dois alunos regulares para o Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação – Mestrado da Unioeste, campus de Cascavel, para ingresso no ano letivo de 

2022 referente a chamada CNPq Nº 12/2020 do Programa de Mestrado Acadêmico para 

Inovação (MAI) para o projeto “Análise e julgamento de perdas agrícolas utilizando 

processamento de imagens de satélite e predição a partir de eventos meteorológicos”. 

Leia-se: 

Art. 1º Estarão abertas, no período de 01/09/2021 a 30/11/2021, as inscrições para a 

seleção de um aluno regular para o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

– Mestrado da Unioeste, campus de Cascavel, para ingresso no ano letivo de 2022 referente a 

chamada CNPq Nº 12/2020 do Programa de Mestrado Acadêmico para Inovação (MAI) para o 

projeto “Análise e julgamento de perdas agrícolas utilizando processamento de imagens de 

satélite e predição a partir de eventos meteorológicos”. 

 

2) No Art. Art. 3º do Edital: 

Onde se lê: 

Art. 3º Os alunos bolsistas desenvolverão seus projetos como estudantes 

regulares do PPGComp, devendo ter um orientador acadêmico e um supervisor junto à 

Empresa Parceira, à qual o projeto de mestrado estará relacionado. 

Leia-se: 
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Art. 3º O aluno bolsista desenvolverá seu projeto como estudante regular do 

PPGComp, devendo ter um orientador acadêmico e um supervisor junto à Empresa Parceira, 

à qual o projeto de mestrado estará relacionado. 

 

3) No Art. 4º do Edital: 

Onde se lê: 

Art. 4º Os estudantes selecionados receberão bolsa de mestrado financiadas pelo 

CNPq, limitadas as quantidades e valores, conforme estabelecido pelo órgão (atualmente no 

valor de R$ 1.500,00 mensais), por 12 (doze) meses, renováveis por mais 12 (doze) meses, 

totalizando, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses. 

Leia-se: 

Art. 4º O estudante selecionado receberá bolsa de mestrado financiada pelo CNPq, 

limitadas as quantidades e valores, conforme estabelecido pelo órgão (atualmente no valor de 

R$ 1.500,00 mensais), por 12 (doze) meses, renováveis por mais 12 (doze) meses, totalizando, 

no máximo, 24 (vinte e quatro) meses. 

Publique-se.  

 Cascavel, 20 de agosto de 2021.  

   
 

 

Prof. Dr. Luiz Antonio Rodrigues  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - Mestrado  

PPGComp – Unioeste – Cascavel  
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