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EDITAL Nº 015/2021-PBC 

 
Prof. Dr. Max Jean de Ornelas Toledo, 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Biológicas, área de concentração 

Biologia Celular e Molecular, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias. 

 
 

Considerando a Resolução nº 055/2019-CI/CCB-Regulamento do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Biológicas; 

considerando os Editais n
os.

 008, 011 e 014/2021-PBC. 

 

TORNA PÚBLICO O SEGUINTE: 

 

Artigo 1º - Ficam homologadas as inscrições dos candidatos abaixo relacionados, para o Processo 

Seletivo de Alunos Regulares do Curso de MESTRADO - Turma 2022 – Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Biológicas – área de concentração Biologia Celular e Molecular, conforme segue: 

 

MESTRADO 

Nº Nome Completo (em ordem alfabética) 

1.  Amanda Castro Comar 

2.  Ana Luiza Russo Duarte 

3.  Andressa Dalólio Valente 

4.  Deborah Cristina Schoemberger 

5.  Jean Jhonatan Seco da Silva 

6.  Mariane Gabrielly Greco 

7.  Taís Protzek Ferreira 

8.  Yuky Leite Cardoso da Silva 

 

Artigo 2º - A prova escrita será realizada no dia 09 de novembro de 2021, às 8 horas, e terá duração de 

3 horas. Os candidatos deverão aceitar o convite para participar de uma sala no Google Sala de Aula, o 

qual será enviado por e-mail pelo menos um dia antes da realização da prova. Um link do Google 

Meet estará disponível no interior da sala virtual e deverá ser acessado 10 minutos antes do início da 

prova. Para realização da prova, os candidatos deverão providenciar os equipamentos necessários e 

seguir as regras do Anexo I. 

PUBLIQUE-SE. 

Maringá, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 
Prof. Dr. Max Jean de Ornelas Toledo, 

Coordenador do PBC 
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ANEXO I 

REGRAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

1) O candidato deverá permanecer com a câmera ligada durante todo o período de 

realização da prova e, em hipótese alguma, ela poderá ser desligada. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Não será permitido o uso de fones de ouvido. Os candidatos devem usar um alto-

falante para ouvir as instruções. 

5) 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. 

6) 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.  

7) Durante a prova, quaisquer dúvidas serão esclarecidas por meio do chat. 

 


