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EDITAL Nº 28/2020-PBC 
 
 

  O Professor Dr. Max Jean de 
Ornelas Toledo, Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Biológicas – área de 
concentração em Biologia Celular 
e Molecular, no uso de suas 
atribuições legais, 
 

Considerando a Resolução nº 013/2018-CEP – Regulamento dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UEM. 

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

Graduação em Ciências Biológicas. 

Considerando a Resolução n
o
. 042/2017-PBC – Critérios para seleção de candidatos ao 

Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – PBC. 

Considerando a deliberação em reunião extraordinária do Conselho Acadêmico do 

PBC, em 18/12/2019. 

TORNA PÚBLICO O SEGUINTE: 

1º Divulga o resultado do Processo de Seleção ao Curso de Doutorado em Ciências 

Biológicas, para o ano de 2021, primeira etapa, conforme lista abaixo: 

 

 Nome Nota final Classificação 

1 Brennda Ribeiro Paupitz 7,83 Aprovada 

2 Karile Cristina da Costa 5,10 Aprovada 

- Tâmila Siminski 3,88 Não classificada 

- Ginislene Miranda 1,40 Não classificada 

 

2º As candidatas aprovadas na prova escrita deverão enviar, até o dia 31/01/2021, para secretaria do 

PBC, através do endereço eletrônico sec-pbc@uem.br, o projeto de doutorado, para o qual será 

instituída uma comissão de análise de projeto e entrevista. A data da entrevista e da apresentação do 

projeto será agendada posteriormente pelo presidente da comissão de seleção de doutorado. 

 

3º Para que seja possível a efetivação da matrícula no dia 1º de março de 2021, as candidatas deverão ter 

sido aprovadas na entrevista e na análise do projeto de doutorado, bem como apresentar documento 

comprobatório de conclusão de mestrado, tal como diploma ou declaração do Programa de Pós-

graduação, atestando, inclusive, que cumpriram todas as exigências curriculares e que foram 

aprovadas na defesa da dissertação.  

 

PUBLIQUE-SE 

Maringá, 18 de dezembro de 2020. 

 
Prof. Dr. Max Jean de Ornelas Toledo, 

Coordenador do PBC 
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