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EDITAL DE SELEÇÃO 2020
MESTRADO 

O  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  da  Saúde
(PCS) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá faz saber que, no
período de  07/10/2019 a 18/10/2019, estarão abertas as inscrições para o curso a nível de
Mestrado, para ingresso em 2020.

I – Os aprovados no processo seletivo deverão apresentar no ato da matrícula, comprovante
de aprovação no exame de proficiência em inglês, conforme norma do programa, aprovada
através da Portaria nº 078/2019-PCS. (clique aqui)

II  –  O número de vagas  oferecidas  para admissão  ao Curso no ano de  2020 será  de no
máximo vinte e um (22).

III – Relação de orientadores com disponibilidade de vagas para 2019:

• Dr. Dennis Armando Bertolini
• Dr. João Ricardo Vissoci
• Dr. Luciano de Andrade
• Drª. Maria Dalva de Barros Carvalho
• Dr. Max Jean de Ornelas Toledo
• Drª Melyssa Fernanda Norman Negri
• Dr. Miguel Machinski Junior
• Drª. Paula Aline Zanetti Campanerut Sá
• Drª. Raissa Bocci Pedroso
• Drª. Regiane Bertin de Lima Scodro
• Dr. Roberto Kenji Nakamura Cuman
• Drª. Rosilene Fressatti Cardoso
• Drª. Sandra Marisa Pelloso
• Drª. Tânia Cristina Alexandrino Becker
• Drª. Terezinha Inez E. Svidzinski

IV – O calendário do processo seletivo do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Saúde – PCS obedecerá às datas abaixo:

• Inscrições e entrega dos documentos: 07/10 a 18/10/2019 (no bloco 126 - PCS). 
• Homologação das inscrições: Até 22/10/2019. 
• Prova escrita: 25/10/2019 (6ª feira – 08h30min no bloco 126 - PCS). 
• Entrega do currículo (candidatos classificados na prova escrita) até: 08/11/2019.
• Entrevista:  12  a  14/11/2019 –  datas  para  os  candidatos  e  locais  serão  definidos

posteriormente.
• Resultado final: a partir de 25/11/2019.
• Matrícula: de 27/02 a 02/03/2019.

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - UEM – Av. Colombo, 5790 Bloco 126 CEP 87020-
900. Fone (44) 3011-4564. e-mail pcs.uem@gmail.com / Site: www.pcs.uem.br. Maringá/Paraná.   

1

mailto:sec-pcs@uem.br
http://www.pcs.uem.br/regulamentacao/Portaria%20078-2019%20-%20Proficiencia.PDF


Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências da Saúde 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde

V – Das inscrições - processo seletivo do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Saúde – PCS o candidato deverá entregar os documentos listados abaixo
em envelope lacrado e identificado. 
(Neste momento, o PCS não realizará conferencia de nenhuma documentação)

As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria do PCS, de segunda a sexta-feira, no
horário  de  08:30  às  11:30  horas,  onde  poderão  também  ser  obtidas  informações
complementares. 
Endereço: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Universidade Estadual de
Maringá - Av. Colombo, 5790 - bloco 126 - CEP 87020-900. Fone (44) 3011-4564. e-mail
sec-pcs@uem.br ou pcs.uem@gmail.com / Site www.pcs.uem.br.

a) Comprovante da inscrição no sítio (site) http://npd.uem.br/sgipos/ 
(O  candidato  deverá  realizar  a  sua  inscrição  no  sítio  (site)  da  UEM  acessando  no  endereço
http://npd.uem.br/sgipos/. Na sequência deverá clicar na aba MESTRADO. Posteriormente, selecionar a Programa
de Ciências da Saúde. Clicar em “visualizar” e preencher os dados solicitados e efetuar sua inscrição. Imprimir o
comprovante para encaminhar ao PCS juntamente com os documentos abaixo relacionados).

b) Formulário de inscrição para MESTRADO devidamente preenchido e com 1 foto 3X4
afixada. (este formulário esta a disposição no site do PCS www.pcs.uem.br/formularios/selecao).

c) Proposta do projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo aluno(a).
(Modelo  Proposta  de  Pesquisa  encontra-se  formulário  esta  a  disposição  no  site  do  PCS
www.pcs.uem.br/formularios/selecao).

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
(Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 - (o link para emissão do boleto estará
disponível no período de 07 a 18/10/2019  https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento=17). 

e) Fotocópia dos seguintes documentos pessoais 
(neste momento, não há necessidade de autenticação nos documentos. O PCS solicitará que seja apresentado a
original para ser autenticado somente na efetivação da MATRÍCULA no ano de 2020). 
1) - Certidão de nascimento, casamento ou similar.
2) - Carteira de Identidade (RG).
3) – CPF.
4) – Título de Eleitor
4) -  Diploma  de  graduação  acompanhado do  Histórico  Escolar  da  Graduação

(expedido  por  estabelecimento  oficialmente  reconhecido)  ou  documento
equivalente, ou ainda documento que comprove estar o candidato em condições de
concluir o curso de graduação antes de iniciar o curso de Pós-Graduação, ficando a
matrícula condicionada à comprovação de conclusão da graduação.

5) – Comprovante de endereço.

f) Curriculum Vitae documentado - dos últimos cinco anos (a partir de 2014 somente para
os candidatos classificados na prova escrita, a ser apresentado na data determinada pelo
PCS).
Não serão homologados as inscrições de candidatos que não apresentarem toda a
documentação acima exigida.
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VI – As PROVAS DE SELEÇÃO dos candidatos ao Mestrado, constarão de: 

a) Prova escrita envolvendo compreensão e interpretação de texto de literatura científica
sobre  tema  da  área  da  Saúde,  a  ser  realizada  no  dia  25/10/2019 (em  caráter
eliminatória).

b) Entrevista (a ser realizada no período de 12 a 14/11/2019), na qual serão analisadas a
proposta  do  trabalho,  disponibilidade  do  candidato  para  exercer  as  atividades  do
programa, a expressão oral de ideias e a capacidade de síntese do candidato e análise de
currículo. 

c) Exige-se  aproveitamento  mínimo de  sessenta  por  cento  (60%).  Todas  as  etapas  do
processo seletivo terão pontuação de zero (0,0) a dez (10,0). A nota final será a média
ponderada das avaliações.  Exige-se a média mínima de 60% para a aprovação final.
Para desempate, serão utilizadas as notas obtidas na prova escrita.
O resultado final será afixado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Saúde e em seu site (www.pcs.uem.br) no dia 25/11/2019.

VII - O prazo de recurso contra o resultado do processo seletivo é de cinco dias a partir da
data  de  divulgação  do  resultado  final.  As  Bancas  Examinadoras  e  seus  respectivos
suplentes serão designados pelo Conselho Acadêmico do Programa. Os candidatos que
forem aprovados no processo de seleção para o Mestrado do PCS deverão,  no ato de
efetivação  de  sua  matrícula,  apresentar  o  certificado  de  aprovação  no  exame  de
proficiência em língua inglesa, conforme portaria 078/2019. A matrícula será efetuada em
data a ser determinada pelo PCS e divulgada no site do Programa (www.pcs.uem.br). 

VIII - SUGESTÕES DE LEITURA
Área de Concentração: Doenças Infecciosas e Parasitárias 

Periódicos: 
Anais Brasileiros de Dermatologia Antimicrobial Agents and Chemotherapy Arquivo
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnica 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia
BMC Nursing Brazilian Journal of Medical and Biological Research 
Brazilian  Journal  of  Microbiology  Cadernos  de  Saúde  Pública  Experimental
Parasitology 
Genetics and Molecular Research
Gynecologic and Obstetric Investigation International Journal for Parasitology 
International Journal of Food Science & Technology 
International  Journal  of  Immunogenetics  Jornal  Brasileiro  de  Patologia  e  Medicina
Laboratorial Journal of Clinical Microbiology Journal of Clinical Laboratory Analysis
Jounal  of  Helminthology  Memórias  do  Instituto  Oswaldo  Cruz  Neotropical
Entomology Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical Revista de Saúde
Pública Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 
The Brazilian Journal of Infectious Diseases
Women's Health Issues The Journal of Infectious Diseases Zoonoses and Public Health
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Área de Concentração: Saúde Humana 
Periódicos: 

Applied Biochemistry and Biotechnology.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 
Boletim da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Cadernos de Saúde Pública.
Ciência e Saúde Coletiva.
Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Food Control Food Technology.
Informe Epidemiológico do SUS.
Jornal Brasileiro de Medicina.
Jornal de Pediatria.
Journal of Nutrition.
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.
Nutrition.
Revista Brasileira de Nutrição Clínica.
Revista de Farmacognosia.
Revista de Nutrição.
Revista de Saúde Pública 

                                  
Coordenador do PCS
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