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Edital nº 016/2020-PBC 
  PROCESSO SELETIVO – CHAMADA ESPECIAL COVID 19 

(MESTRADO E DOUTORADO COM BOLSA) 
 

 

Considerando o Ofício Circular nº 14/2020-GAB/PR/CAPES. 

 

O Professor Wanderley Dantas dos Santos, Coordenador do Programa Pós-Graduação em 

Ciências Biológicas, área de concentração Biologia Celular e Molecular, torna público a abertura de 

inscrições para a seleção de alunos regulares aos Cursos de Mestrado e Doutorado, turmas 2020. 

  

I - NÚMERO DE VAGAS  

O PBC oferecerá 02 (duas) vagas para o mestrado e 03 (três) vagas para o doutorado. 

 

II- PROJETOS DE PESQUISAS E ORIENTADORES: 

 Análise da presença do miRNA hsa-miR-1975 na infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 

(Orientadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Fernandez); 

 Desinfecção de Ambientes por processos Físicos (Orientador: Prof. Dr. Wanderley Dantas 

dos Santos); 

 Programação metabólica facilita ou dificulta a resposta imune: uma janela para atenuar os 

efeitos patogênicos do COVID-19 (Orientador: Prof. Paulo Cezar de Freitas Mathias); 

 Prospecção de candidatos a inibidores para a protease principal de SARS-CoV-2 

(Orientador: Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas). 

O candidato poderá assinalar na ficha de inscrição até dois projetos de pesquisas no qual tem 

interesse em desenvolver a sua dissertação ou tese. 

 

III- INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas de 14 a 17 de abril de 2020, somente por e-mail.  

 

IV- DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

MESTRADO 

Os documentos, abaixo relacionados, deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail: 

inscricoespbc@gmail.com, mencionando como assunto: Edital 016/2020-PBC-COVID 19-Mestrado. 

1. Ficha de inscrição online impressa e assinada, contendo uma foto 3x4 recente. O 

candidato deverá acessar o endereço: 

https://www.npd.uem.br/sgipos/inscricaoAluno.zul?idPrograma=890 e preencher todos os 

formulários eletrônicos disponíveis no Sistema de Inscrições Online; 

2. Ficha de inscrição do PBC preenchida e assinada; 

mailto:inscricoespbc@gmail.com
https://www.npd.uem.br/sgipos/inscricaoAluno.zul?idPrograma=890
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3. Documentos pessoais: Identidade, CPF, Título Eleitoral, Certidão de Reservista, Certidão 

de Nascimento/Casamento; 

4. Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 175,00; 

(Usar o código 965 na Guia de Reconhecimento, disponibilizado na página 

https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul  

5. Diploma de graduação (frente e verso) ou documento equivalente que comprove estar o 

candidato em condições de concluir a graduação antes de iniciar a pós-graduação. Para 

este último caso, o candidato aprovado na seleção deverá apresentar o Diploma (ou 

documento oficial equivalente constando a data de colação de grau), até o dia da matrícula 

do Mestrado; 

6. Histórico escolar do curso de graduação; 

7. Currículo Lattes atualizado e documentado; 

 

DOUTORADO 

Os documentos, abaixo relacionados, deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail: 

inscricoespbc@gmail.com, mencionando como assunto: Edital 016/2020-PBC-COVID 19-

Doutorado. 

1. Ficha de inscrição online impressa e assinada, contendo uma foto 3x4 recente. O 

candidato deverá acessar o endereço 

https://www.npd.uem.br/sgipos/inscricaoAluno.zul?idPrograma=889 e preencher todos 

os formulários eletrônicos disponíveis no Sistema de Inscrições Online; 

2. Ficha de inscrição do PBC devidamente preenchida e assinada; 

3. Documentos pessoais: Identidade, CPF, Título Eleitoral, Certidão de Reservista, 

Certidão de Nascimento/Casamento; 

4. Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 175,00; 

(Usar o código 965 na Guia de Reconhecimento, disponibilizado na página 

https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul; 

5. Diploma de graduação (frente e verso); 

6. Diploma de Mestrado reconhecido pela CAPES, ou documento equivalente (ata de 

defesa, declaração ou certificado) que comprove estar o candidato em condições de 

concluir o Mestrado antes de iniciar o curso de doutorado. Para este último caso, o 

candidato aprovado na seleção deverá apresentar o Diploma do Mestrado (ou 

documento equivalente), até o dia da matrícula no Doutorado; 

7. Histórico escolar do curso de graduação 

8. Histórico escolar do curso de mestrado; 

9. Currículo Lattes atualizado e documentado; 

 

V- HOMOLOGAÇÃO 

Não serão homologadas as inscrições de candidatos que não apresentarem toda a 

documentação exigida neste edital. O resultado da homologação das inscrições será divulgado no site 

do PBC no dia 20 de abril de 2020. 

https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul
mailto:inscricoespbc@gmail.com
https://www.npd.uem.br/sgipos/inscricaoAluno.zul?idPrograma=889
https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul
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VI- SELEÇÃO 

● Considerando a atual situação quanto à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

● Considerando o Decreto nº 4230 do Governo do Estado do Paraná. 

● A seleção de candidatos será realizada através da análise do currículo documentado 

em modelo Plataforma Lattes – CNPq e entrevista (via telefone, Skype ou Hangouts). A pontuação do 

currículo seguirá o disposto na Resolução 041/2017- PBC, sendo considerada somente a produção 

acadêmica e científica. 

 

VII- CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Os candidatos aprovados serão classificados na ordem dos pontos obtidos através da análise 

do currículo (Resolução n° 041/2017- PBC) e da entrevista; 

 

VIII- RESULTADOS 

O resultado da seleção será publicado no site do PBC: (www.pbc.uem.br) até o dia 21 de abril 

de 2020. Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, via internet, os Editais e 

informações divulgados pelo Programa. 

 

IX- MATRÍCULA 

Terá direito a matrícula o candidato aprovado no exame de seleção, desde que classificado 

dentro do número de vagas oferecidas. 

A matrícula será realizada no dia 21 de abril de 2020, através de preenchimento de formulário 

de matrícula que estará disponível no site http://www.pbc.uem.br. 

O formulário devidamente preenchido e assinado deverá ser encaminhado ao e-mail: sec-

pbc@uem.br 

Caso não efetue sua matrícula na data estipulada terá sua vaga cancelada, sendo convocado o 

próximo da lista, conforme ordem de classificação. 

 

X- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Não haverá devolução da taxa de inscrição em hipótese alguma.  

Os casos não contemplados por este edital serão resolvidos pelo Conselho Acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. 

 

PUBLIQUE-SE 

Maringá, 14 de abril de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Wanderley Dantas dos Santos, 

Coordenador do PBC 

 

http://www.pbc.uem.br/

