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EDITAL EXTRAORDINÁRIO DE SELEÇÃO DE MESTRADO – 
MODALIDADE REMOTA 

 

Edital 14/2020-PCS 

 
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 
03/04/2020 a 07/04/2020, estarão abertas as inscrições para o curso a nível de Mestrado 
(dedicação exclusiva), para ingresso em abril de 2020. 

 

I – Abertura de processo de seleção de mestrado para o preenchimento de vagas em 
atendimento ao Ofício Circular nº 14/2020-GAB/PR/CAPES: Ações emergenciais para 
imediato combate à Covid-19/Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e 
Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias. 

II – 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. 

Parágrafo único. Devido ao cenário atual de pandemia e à dificuldade de acesso às provas 
presencias de proficiência em língua inglesa, excepcionalmente, neste edital, os candidatos 
aprovados, poderáo apresentar o comprovante de proficiência até 60 dias após o 
encerramento oficial das medidas de isolamento no estado do Paraná.  

III– O número de vagas oferecidas para admissão ao Curso irá atender ao Ofício Circular nº 
14/2020-GAB/PR/CAPES, para preenchimento de vagas no programa, totalizando quatro 
(04) vagas, distribuídas nas duas áreas de concentração Doenças Infecciosas e Parasitárias e 
Saúde Humana. O número de vagas poderá ser ampliada, conforme a demanda e aprovação 
em Conselho Interdepartamental do CCS. 
  Poderão ser contemplados com bolsas, os candidatos que atenderem ao Ofício 
Circular nº 14/2020-GAB/PR/CAPES, de acordo com a classificação/número de bolsas 
disponíveis e a Portaria 093/2015-PCS. 

 
 

IV– Relação de orientadores com disponibilidade de vagas: 
 

• Dr. Dennis Armando Bertolini 
• Drª Jane Martha Graton Mickha 
• Dr. João Ricardo Vissoci 
• Drª Melyssa Fernanda Norman Negri 
• Drª Paula Aline Zanetti Campanerut Sá 
• Drª Rosilene Fressatti Cardoso 
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V - O calendário do processo seletivo do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde – PCS obedecerá às datas abaixo: 

• Inscrições, de forma remota: até 07/04/2020 (até às 12 h). Os documentos deverão ser 
encaminhados por meio eletrônico para o endereço sec-pcs@uem.br e, 
posteriormente após a liberação da quarentena, na forma impressa no bloco 126 - 
PCS). 

• Homologação das inscrições: 07/04/2020 (no período da tarde). 
• Entrevista, de forma remota: 08/04/2020 no período da manhã –horários serão 

definidos posteriormente. 
• Resultado final: até 13/04/2020. 
• Matrícula: até 13/04/2020. 

VI– Das inscrições - O candidato deverá enviar os documentos listados abaixo por meio 
eletrônico no endereço sec-pcs@uem.br e, posteriormente na forma física, no PCS, após o 
encerramento oficial das medidas de isolamento no estado do Paraná. 

a) Deverá ser realizado também o preenchimento dos dados do candidato no sítio (site) 
http://npd.uem.br/sgipos/ 
(O candidato deverá realizar a sua inscrição no sítio (site) da UEM, acessando o 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. 
Posteriormente, imprimir o comprovante de inscrição liberado por este site e encaminhar via email ao PCS 
juntamente com os documentos abaixo relacionados). 

 
b) Formulário de inscrição para MESTRADO devidamente preenchido e com 1 foto 3x4. 

(este formulário está a disposição no site do PCS www.pcs.uem.br/formularios/selecao). 

c) Proposta de pesquisa a ser desenvolvido pelo aluno(a). 
(Proposta de pesquisa contendo título provável, objetivos gerais e específicos e justificativa com até 3 laudas) 

 

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 até o dia 07/04/2020 no link  https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento=17). 

 
e) Documentos pessoais 

(neste momento, não há necessidade de autenticação dos documentos).  

1) - Certidão de nascimento, casamento ou similar. 
2) - Carteira de Identidade (RG). 
3) – CPF. 
4) – Título de Eleitor. 
5) 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. 

6) – Comprovante de endereço. 

f) Curriculum lattes documentado dos últimos cinco anos (a partir de 01/01/2015 até a 
presente data). 
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Não serão homologadas as inscrições de candidatos que não apresentarem toda a 
documentação acima exigida. 

 
O aluno deverá enviar três arquivos em formato pdf: 
1) Ficha de inscrição, comprovante de pagamento e documentos pessoais; 
2) Proposta de pesquisa com ciência (assinatura digital) do provável orientador; 
3) Currículo lattes documentado. 

 

VII– As PROVAS DE SELEÇÃO dos candidatos ao Mestrado, em virtude do cenário 
atual da pandemia do COVID-19, constarão de: 

a) Análise da proposta de pesquisa (em caráter eliminatório); 

b) Entrevista, na qual serão analisadas: a proposta de 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) Análise do currículo lattes documentado. 

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 6,0 para a aprovação 
final. 

 Para desempate, serão utilizadas as notas obtidas na análise da proposta de pesquisa. 
O resultado final será publicado no sítio (site) www.pcs.uem.br, até o dia 13/04/2020. 

VIII- O prazo de recurso contra o resultado do processo seletivo é de cinco dias a partir da 
data de divulgação do resultado final.  

A Banca Examinadora e seus respectivos suplentes serão designados pelo Conselho 
Acadêmico do Programa. 

 
 Maringá, 3 de abril de 2020. 

 
 

 
Coordenador do PCS 

 


