Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas
EDITAL Nº 001/2020-Comissão de Seleção
O Prof. Dr. Max Jean de Ornelas Toledo,
presidente da Comissão de Seleção de
candidatos ao Mestrado e Doutorado,
turmas 2021, do Programa de PósGraduação em Ciências Biológicas,
instituída pela Resolução nº 64/2020-PBC,
no uso de suas atribuições legais...
Considerando o processo nº 1023/1985.
Considerando a Resolução nº 013/2018-CEP – Regulamento dos Programas de PósGraduação Stricto sensu da Universidade Estadual de Maringá.
Considerando a Resolução nº 055/2019-CI/CCB - Regulamento do Programa de PósGraduação em Ciências Biológicas.
Considerando as Resoluções nº 041/2017-PBC e 042/2017-PBC.
Considerando os Editais nos. 25 e 26/2020-PBC.
TORNA PÚBLICO O SEGUINTE:
Art. 1º - Ficam homologadas as inscrições dos candidatos abaixo relacionados, para o
Processo Seletivo de Alunos Regulares dos Cursos de MESTRADO e DOUTORADO –
Turmas 2021 – Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – área de concentração
Biologia Celular e Molecular.
Artigo 2º - A prova escrita será realizada em 10 de dezembro de 2020, início às 14h00 com
duração de 3 horas e tendo em vista a situação da pandemia a avaliação será realizada online.
A prova será feita através do Google forms em que os candidatos receberão um link do
Google Meet para abrirem no momento da prova onde a câmera deverá permanecer o tempo
todo ligada. A prova será disponibilizada pelo link e para a sua realização os candidatos
deverão providenciar os equipamentos necessários e seguir as regras do Anexo I.
MESTRADO
Nº
Nome Completo (em ordem alfabética)
1.
Alex Benites
2.
Amanda Ruoso Lazzari Almeida
3.
Ana Paula Boromelo
4.
Ana Paula Silva Mendonca
5.
Fabrício Henrique de Souza
6.
Giovanni Tombolato Gaeta
7.
Juliana Jurumenha Barreto
8.
Nathalia Miranda
9.
Rafaela Andreza de Souza Soares
10.
Raiana Aparecida Casagrande
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DOUTORADO
Nº
Nome Completo (em ordem alfabética)
1.
Brennda Ribeiro Paupitz
2.
Ginislene Miranda
3.
Karile Cristina da Costa
4.
Tâmila Siminski
PUBLIQUE-SE.

Maringá, 07 de dezembro de 2020.

Prof. Dr. Max Jean de Ornelas Toledo
Presidente da Comissão de Seleção

Av. Colombo, 5.790 • Câmpus Universitário • CEP 87.020-900 • Maringá – PR
Phone: +55 (044) 3011-4908 •• E-mail: sec-pbc@uem.br

Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas
Anexo I do Edital nº 001/2020-Comissão de Seleção

Informações para o exame de seleção PBC
Mestrado/Doutorado
Este documento tem como objetivo informar a todos os candidatos sobre as regras a serem seguidas
no exame de seleção para os cursos de mestrado e doutorado do PBC para o ano de 2020. É
necessário que o candidato anexe este documento assinado ao Google Sala de Aula.
1)
A prova é composta de 4 questões de biologia celular, 4 questões de bioquímica e 1 questão
de inglês (cuja resposta deve ser em português);
2)
As respostas devem ser redigidas em documento Word e anexadas em formato:.pdf no Google
Sala de Aula. Respostas enviadas como documentos do Word (.doc ou .docx) não serão corrigidas;
3)
Não será permitido o uso de dicionários, livros, cadernos, apostilas ou outro material didático
durante a prova;
4)
O candidato deverá permanecer com a câmera ligada durante todo o período de realização da
prova e, em hipótese alguma, ela poderá ser desligada;
5)
A câmera deve proporcionar ampla visão do local onde o candidato realizará a prova,
incluindo a superfície da mesa, que deve estar isenta de telefones celulares e de quaisquer outros
objetos;
6)
O candidato deve se acomodar em um ambiente no qual ele possa permanecer sozinho
durante todo o período de prova. Não será permitido qualquer contato com pessoas externas ou a
entrada de pessoas no ambiente em que o candidato realizará a prova;
7)
Não será permitido o uso de celular (desligar), smartwatch e fones de ouvido;
8)
Os candidatos devem usar um alto-falante para ouvir as instruções;
9)
Os candidatos devem permanecer com as orelhas à mostra durante a realização da prova, de
modo que estas não estejam cobertas pelos cabelos, bonés ou quaisquer outros objetos;
10)
Os candidatos devem se comunicar com a banca através de qualquer microfone não acoplado
à fones de ouvido;
11)
No início da prova será solicitado aos candidatos que anexem uma cópia de algum documento
com foto para comprovação de identidade. A banca examinadora também tirará um print da tela para
registrar a presença dos candidatos;
12)
Durante a prova, quaisquer dúvidas serão esclarecidas pelo chat.
Estou ciente dos itens descritos acima. Assino e coloco, abaixo da assinatura, meu nome legível:
Maringá, _______ de dezembro de 2020.

Assinatura:.........................................................................................................................
Nome completo:......................................................................................................................
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