
 

 

         

Edital PPEdu 015/2022 – Aquisição de material de consumo 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEdu) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no uso de suas atribuições 

administrativas, torna público o presente Edital, que estabelece as condições para solicitação de aquisição de materiais de consumo destinados ao 

desenvolvimento de atividades em laboratórios e projetos de pesquisas ligados diretamente ao PPEdu. 

 

1. OBJETIVO: A Chamada objetiva adquirir materiais de consumo que auxiliarão no desenvolvimento de atividades realizadas no âmbito 

de laboratórios e de projetos de pesquisa diretamente ligados ao PPEdu.  

 

2. ELEGIBILIDADE: Para a submissão de propostas de solicitação de aquisição de materiais de consumo, deverão ser atendidas as 

seguintes condições: 

2.1. Ser docente permanente do PPEdu/UEL. 

2.2.  Enviar a solicitação para o e-mail coordenacaoppedu@uel.br , impreterivelmente até o dia 20/04/2022.  

2.3.  Preencher todos os campos do quadro abaixo: 

 

 

Quadro de solicitação de material de consumo para laboratórios e projetos do PPEdu: 

Material de 

consumo 

Descrição 

técnica 

do item 

Quantidade Valor 

Unitário 

R$ 

Onde comprar: 

nome, telefone, 

endereço 

Justificativa 

acadêmica de 

solicitação do 

item 

Nome do 

Laboratório ou 

do projeto a ser 

atendido 

Listar o nome dos 

docentes e 

discentes do 

PPEdu a serem 

beneficiados 
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3. ITENS NÃO FIANCIÁVEIS: software, tecnologias, materiais permanentes, mobiliário e todos os demais materiais que não sejam utilizados 

nas atividades-fim da pós-graduação. 

 

4. RECURSO FINANCEIRO: para atendimento deste edital será utilizado recurso financeiro oriundo do PROAP/CAPES. 

 

5. Todas as solicitações serão apreciadas pela Comissão Coordenadora do PPEdu, tendo como parâmetro o atendimento, mesmo que parcial, de 

todos os pedidos considerando os recursos disponíveis para o mês de abril de 2022. 

 

6. Solicitações enviadas fora do prazo estabelecido no item 2.2 não serão apreciadas. 

 

7. As situações omissas serão deliberadas pela Comissão Coordenadora do PPEdu. 

 

 

 

 

Londrina, 14 de abril de 2022. 

 

Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 


