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EDITAL nº 001/2021-SELEÇÃO 
 

 
PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2021 

 

A Professora Dr.ª SIMONE APARECIDA GALERANI MOSSINI, Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia da Universidade Estadual de Maringá, faz 
saber que a partir de 15 de setembro de 2021 será desencadeado o processo seletivo do 
Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia. 

I –Os aprovados no processo seletivo terão o prazo de 1 (ano) a partir da data de matrícula 

para  apresentar o comprovante de aprovação no exame de proficiência, conforme norma do 

programa, aprovada através da Portaria nº 092/2018-PBF. 

II – O calendário do processo seletivo para a turma XX do Curso de Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia – PBF obedecerá às datas abaixo: 

● Inscrições e entrega de currículo documentado: 15/09 a 15/10/2021 

● Homologação das inscrições: Até 27/10/2021 

● Prova escrita: 08/11/2021 (forma presencial ou remota) 

● Entrevista: 22 a 26/11/21 – datas, horários e forma 
presencial ou remota serão definidos 
posteriormente 

Resultado final: a partir de 29 de novembro de 2021 
 
 
II - A inscrição deverá ser entregue na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Biociências e Fisiopatologia (Bloco T-20, Sala 110), até o dia 15/10/2021 das 8 h às 11 h  e 
das 13h30minàs 16h00min, pelo próprio candidato ou por terceiro, não sendo necessária 
procuração. É facultado o envio da inscrição pelo correio devendo esta ser postada via sedex  
até o dia 15/10/2021 para o endereço: Universidade Estadual de Maringá - Programa de Pós-
Graduação em Biociências e Fisiopatologia. Av. Colombo, 5790 – Bloco T-20 – sala 110 – 
Maringá - PR - CEP: 87020-900. 
 
III – poderão inscrever-se para o processo seletivo do curso de Mestrado graduados em cursos 
de quaisquer áreas do conhecimento, sendo vedada a inscrição de diplomados em cursos de 
curta duração. 
 
IV – Para inscrever-se no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Biociências e 
Fisiopatologia - PBF o candidato deverá entregar os documentos listados abaixo em envelope 
lacrado e identificado: 
 
❖ Ficha de inscrição preenchida digitada (disponível no site do PBF) 
❖ Uma foto 3x4 colada na ficha de inscrição 

❖ Fotocópia dos seguintes documentos: 
1. Diploma de graduação ou documento equivalente, ou ainda, documento que comprove 

estar o candidato, em condições de concluir o curso de graduação, antes de iniciar o de 
pós-graduação. Na impossibilidade de apresentação do diploma por ocasião do 
processo seletivo e matrícula o candidato deve apresentar um documento oficial da 
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instituição de ensino superior que comprove o cumprimento das exigências curriculares 
para conclusão de curso até a emissão do diploma  

2. Histórico escolar da graduação e para os formandos extrato de notas parciais ou 
documento similar 

3. RG – Registro Geral 
4. CPF – Cadastro de Pessoas Físicas (havendo o número do CPF no RG não é 

necessário entregar cópia deste documento) 
5. Título de eleitor 
6. Certidão de nascimento ou casamento 

7. Documento de prestação/dispensa do serviço militar (reservista) 
8. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 

9. Curriculum lattes documentado e encadernado (ver item 2) 
 

Observação: Os documentos listados do número 1 ao número 8 devem estar anexados à 
ficha de inscrição. Encadernar somente o currículo com os documentos comprobatórios. 

 

V – O PBF oferecerá 14 vagas, distribuídas por orientador, conforme abaixo: 
 

Docente Área Vagas 

Débora de Mello Gonçales Sant’Ana Neurogastroenterologia 1 

Erika Seki Kioshima Cotica Biotecnologia e Micologia 
Médica 

1 

Katiany Rizzieri Caleffi Ferraciolli Bacteriologia Médica 1 

Marcia Edilaine Lopes Consolaro Citologia clínica 1 

Maria Cristina BronharoTognim Infecção hospitalar 1 

Maria Valdrinez Campana Lonardoni Imunologia das doenças 
infecciosas 

1 

Nilza Cristina Buttow Neurogastroenterologia 2 

Patrícia de Souza B.de Mendonça Micologia médica 1 

Quirino Alves de Lima Neto Biologia molecular 1 

Rosilene Fressatti Cardoso Micobactérias 2 

Simone aparecida GaleraniMossini Toxicologia  1 

Vera Lúcia Dias Siqueira Bacteriologia Médica 1 

 
VI - A seleção dos candidatos será realizada nos seguintes critérios: 

1) Prova escrita: valendo de 0,00 a 10,0 (peso 3) 

2) Currículo: valendo de 0,0 a 10,0 (peso 3) 

3) Entrevista: valendo de 0,0 a 10,0 (peso 4) 
 

1) Prova escrita: a prova escrita fará parte da primeira etapa do processo seletivo e terá 
caráter classificatório, ou seja, independente da nota obtida o candidato será avaliado 
nas etapas subsequentes. 
1.1. A prova escrita será baseada na interpretação de questões que poderão ser 

elaboradas a partir de artigos científicos, gráficos e textos científicos 
relacionados às áreas da saúde (biologia celular, bioquímica, fisiologia, 
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patologia, anatomia, farmacologia, etc...), ou ainda questões que avaliem o 
conhecimento do candidato (a) nestas áreas de um modo geral.  

 
 

2) Currículo: Os candidatos deverão apresentar currículo lattes instruído dos documentos 
comprobatórios e ser entregue encadernado sendo que a documentação deverá ser 
inserida na ordem em que consta no mesmo. 

2.1. o currículo deverá conter os documentos comprobatórios das atividades 
profissionais/acadêmicas, sendo estas pontuadas conforme anexo I deste Edital. 

 

3) Entrevista: será realizada por uma banca de no mínimo 2 membros composta por 1 
representante da Comissão de Seleção e o orientador. Na impossibilidade do orientador 
participar este deverá indicar um docente substituto. Cinquenta por cento da nota (0,0 a 
5,0) será atribuída pelo representante da comissão de seleção e os outros cinquenta 
por cento (0,0 a 5,0) será atribuída pelo orientador ou seu representante. 
 
A média final será obtida pela seguinte fórmula: 

 (Nota da prova escrita x 3) + (Nota do CV x 3) + (Nota da entrevista x 4) 

10 

 

VII. Os candidatos que obtiverem média final < 5,0 serão desclassificados e os 
candidatos que cuja média final for ≥ 5,0 serão alocados aos respectivos 
orientadores, seguindo ordem de classificação dessa média. 
 

VIII. Os candidatos aprovados no processo seletivo cujos orientadores já tenham tido 
sua vaga preenchida poderão ser convocados como alunos não regulares A ou 
farão parte de uma relação única de suplentes, os quais poderão ser convocados 
para preencher possíveis vagas remanescentes. 

 
 

IX. A distribuição de suplentes aos orientadores será numa reunião com todos os 
professores sem vaga preenchida, o presidente ou um representante da comissão 
de seleção e a coordenação do PBF. 

 
 
 

Maringá, 24 de agosto de 2021 
 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ªSimone Aparecida Galerani Mossini 
Coordenadora do PBF 
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ANEXO I 
 
 

Itens pontuados no currículo Valor Pontuação 
máxima 

Curso de especialização com monografia  0,5 na área 
0,35 não área 

Até 0,6 

Curso de aperfeiçoamento 0,01 hora Até 0,3 

Curso de extensão 0,01 hora Até 0,2 
Atividades profissionais – docência na área  

1) Ensino superior – graduação 0,25 semestre Até 1,0 

2) Ensino médio e fundamental 0,1 semestre 
 

Até 0,5 

3) Docência em curso de treinamento ou extensão 
em nível não universitário 0,02 cada Até 0,2 

4) Outras atividades profissionais da área 0,05 semestre Até 0,3 
Artigos científicos publicados 

1) Nacional 0,60 cada 

Até 2,6 

1) Internacional 1,30 cada 

Artigo científico aceito para publicação 

1) Nacional 0,35 cada 

2) Internacional 0,80 cada 

Resumos publicados (simpósios, congressos, etc.) 0,1 cada Até 0,5 

Participação em congressos e membro de comissão 
organizadora 0,05 cada Até 0,3 

Palestras proferidas/ participação em mesa redondas 0,1 cada Até 0,3 

Artigos em revistas/jornais não especializados 0,1 cada Até 0,3 

Aprovação em concursos públicos  Até 0,1 

Desenvolvimento de projetos Iniciação científica (PIBIC, 
PIBIT, PIC) 0,4 cada Até 1,2 

Estágios e/ou participação em projetos (ensino, 
pesquisa, extensão, extracurriculares, estágio não 
obrigatório, etc) 

0,2 semestres Até 0,8 

Monitorias 0,1 cada Até 0,3 

Outros (trabalhos submetidos à apreciação, atividades 
fora da área de especialização, etc.) 0,05 cada Até 0,25 

Participação em bancas (concurso/ensino) 0,05 cada Até 0,25 

 Total  10,0 

 


