EDITAL 11/2018 –

O PARA O

DICAS

- TURMA 2019-2021.

O: BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR e

FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA.
s-Gradua

o em BIOLOGIA
CELULAR E MOLECULAR e FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA, para compor a turma 2019/2021,
cio em fevereiro de 2019
-

rmino em fevereiro de 2021.
O: De 20 DE DEZEMBRO DE 2018 a 21 DE JANEIRO DE 2019.

-

ES PARA PARTICIPAR DA

vel orientador(a), dentre aque
o ofertando vagas para a turma 2019-2021

o a fim
o

(ANEXO I) assinada.
Obs:

o do possí

o direit
o por ordem de classificação,

vel orientador(a).
2

gina da

-REI

- PROPESP –
vel orientador.
3) Os documentos elencados para a inscrição descritos no item V, com exceção do Currículo Lattes (deverá
ser apresentado no dia da prova de conhecimento) deverão ser digitalizados, organizados na sequência e
enviados em único arquivo (formato pdf) para ppgbiomedicas@uepg.br com cópia e para os e-mails

airtonvp@uepg.br e 1967jrgomes@gmail.com, colocando no assunto: SELEÇÃO BIOMÉDICAS 2019,
até as 23h do dia 21 de Janeiro de 2019.
Obs: o envio de arquivos de documentos exigidos para inscrição fora da data final e horário estabelecidos
neste edital não serão considerados e a inscrição será automaticamente indeferida. Após o recebimento e
conferência dos documentos, haverá um retorno da mensagem, confirmando o recebimento.
4) O candidato(a)

es diferenciadas para

reali

):
o:

https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao;
b)

o de Se
rios de

viabilidade e de razoabilidade.
5

o da prova de conhecimento

:
vel

a;
o da prova de conhecimento somente acompanhada por fiscal que
ultrapassar 30 (trinta) minu tos.
Obs:

realizar a prova deconhecimento.

6) Uma vez aprovado e matriculado, o a
dicas.
III - DAS VAGAS:

o ofertadas um total de 03 (três) vagas, conforme Anexo III.

IV - DOS REQUISITOS:

o habilitados

es abaixo descritas:
a)
o,
o do
coorde

o do programa até o dia estipulado no edital de convocação para a matricula.

b)

se o diploma

for revalidado

o nacional;

c)

o autori
ncias

de

ou Correlatas.
Para fins de inscrição todos os documentos dos elencados abaixo das letras ( B ) até ( K ) deverão ser
digitalizados, conforme descrito no ITEM II deste Edital.
Obs1. O item da Letra M (Currículo Lattes) deverá ser impresso e apresentado no dia da prova de
conhecimento. A não apresentação do item M (Currículo Lattes) desclassifica e impedirá o candidato de
realizar a prova de conhecimento.
Obs2: Para os candidatos aprovados, posteriormente, todos os documentos até o ITEM ( K ) deverão ser
autenticados para fins de matrícula, conforme Edital de convocação.
A)

o (https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao) devidamente preenchido

B)

rico escolar do curso superior

C)

o de curso de gra
o da

fevereiro de 2019

D) Carteira de identidade
E)

o de nascimento OU casamento

F ) CPF
G)
H)

tulo de eleitor
es militares (para candidatos do gênero masculino)

I)
J)

vel orientador (ANEXO I)
o de aceite das normas desse edital (ANEXO IV)

K) Quando for o caso: Ficha, assinada, para Pessoa com Necessidades Especiais disponível no en
https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao;
L) Comprovante de suficiência em língua Inglesa (caso possua)
M)

-

-

pia

rios, seguindo-se a ordem e quantidade máxima indicado da Tabela I (AnexoV).

o:

VI -

O:
composto por 2 etapas: a)

o e b)

rios descritos na Tabela I (ANEXO V).
a) 1a

o de
picos de
xima de
6,0 (seis) pontos.

b) 2a

lise do

rios descritos na

Tabela I (ANEXO V). Ordenar os documentos

ncia estabelecida na Tabela

I.
Obs: A apresentação de documento compravando suficiência em língua Inglesa será exigida, ao longo do
período do mestrado, de acordo como o que estabelece o regulamento do programa, e, a falta da sua
comprovação implicará no desligamento do aluno do programa.
VII- DO CÁLCULO

RIA:
aplicada apenas aos candidatos aprovados na etapa
-

MF = nota da prova de conhecimento +
-

rmula abaixo:

culo/2

O DE BOLSAS:

o de Bolsa do programa e serão publicadas
posteriormente a matrícula.
IX - DOS PRAZOS:
a) Do dia 20/12/2018 ao dia 21/01/2019: Preenchimento do formulário de

via sistema online. O

caminho para o acesso do formulário é (https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao)
b)
c)

o dia 21/01/2019: Envio eletrônico dos documentos conforme ITEM V deste edital.
29/01/2019: O edital online
ginas

http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbiomedicas/index.php
https://www.facebook.com/groups/120670051469473/

o:
e

d)

o dia 07/02/2019

o on-line

o.
ginas

o:

http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbiomedicas/index.php

e

(https://www.facebook.com/groups/120670051469473/
e)

o dia 08/02/2019

o
ncia, Campus

de Uvaranas, Av. Gal. Carlos Cavalcanti 4748, CEP 84030-900, Ponta Grossa, PR, em
12h e

s

s 17h.

f)

14/02/2019: Publicação do Edital com a lista final dos candidatos classificados e aprovados neste

Edital e no Edital 02/2018 com convocatória para realização da matrícula.
X- DA DATA E LOCAL DA PROVA DE CONHECIMENTO
04/02/2019 -

s 12:00 horas. Todavia, o candidato
nimo, 30 minutos munido de documento de identificação

e CurrÍculo Lattes. O local da prova de conhecimen

a sala 106 do bloco M, Campus de Uvaranas.

XI - DA RETIRADA DE DOCUMENTOS
o dia 20 de

o de 2019

pias de seus do-

cumentos na secretaria do PPG-CB, Campus Uvaranas, bloco M, sala

s 12h. Findo esse

dos.
-

O E LINHAS DE PESQUISA

o

o (ANEXO I) deve ser feito pelo email indicado no ANEXO III.
dicas.

Ponta Grossa, 17 de Dezembro de 2018.

OS:
Dúvidas serão sanadas apenas pelo email ppgbiomedicas@uepg.br
-

dicas: Campus de Uvaranas,

Bloco M, sala 98. Avenida General Carlos Cavalcanti 4748 - CEP: 84030-900 – Ponta Grossa - PR – Brasil.
s 12:00h.
nico: http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbiomedicas/index.php.

ANEXO I

Declaro,

por

meio

desta,

que

me

comprometo

a

orientar

o

candidato(a)

__
dicas da Universidade Estadual de Ponta Gr
o 20192021.
Ponta Grossa, _____de ___________________de 201__.

Nome do Orientador:
Assinatura:

ANEXO II:

PICOS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
: BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

12-

s de Membranas
tica-secretora

4. Ciclo celular e meiose
5. Ex

na
tica):

. ALBERTS B, JOHNSON A, LEWIS J, DAVID M, RAFF M, ROBERTS K, PETER W. Molecular
Biology of the Cell. New York: Garland Science. 6a ed. 2015.
2. ALBERTS B, JOHNSON A, LEWI

-

lula. Porto Alegre: Artmed. 5a ed. 2010.
3. ALBERTS B, BRAY D, HOPKIN K. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: Art- med. 4a ed.
2017.
4. LODISH H, BERK A, KAISER CA, KRIEGER M, BRETSCHER A, PLOEGH H, AMON A. Biologia
Celular e Molecular. Porto Alegre: Artmed. 7a ed. 2014.
mica de Lehninger. Porto Alegre: Artmed. 6a ed. 2014.
: FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
o

-

-

o e sua
o.

-

s da membrana celula
o do impulso nervoso.

-

nomo.
-

5. Fisiopatologia da

lamo
-

nica.
tica):
-

as. Rio de Janeiro: Elsevier. 8a ed. 2010.
2. AIRES M M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 4a ed. 2012.

gi-

3. BERNE RM, LEVI MN. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 6a ed. 2009.
dica. Rio de Janeiro: Elsevier. 12a ed. 2011.
5. SILVERTHORN DU. Fisiologia Humana - Uma abordagem integrada. Editora: Artmed. 5a ed.
2010.

ANEXO III:
Docente

MERO DE VAGAS
e-mail

Profa. Dra Carla Cristine cckanunfre@uepg.br/
Kanunfre

área

número de
vaga

Fisiologia e fisiopatologia

1

Biologia Celular e
Molecular

2

gmail.com

Prof. Dr. Airton Vicente airtonvp@uepg.br
Pereira

ANEXO IV

O DE ACEITE DAS NORMAS DO EDITAL 11/2018

Declaro, por meio desta, que li e aceito as normas do edital 11/2018
dicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Ponta Grossa, _____de ___________________de 201_.
Nome por extenso:__________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________

ANEXO V: TABELA I. AVALIAÇÃO DO CURRICULO (ordenar os documentos de acordo com as
atividades indicadas na tabela)
ATIVIDADE

PONTUAÇÃO

FORMAÇÃO CONTINUADA – 2,5
Especialização OU Aperfeiçoamento OU PDE

0,30 por Curso (máximo 5)

Cursos e Mini-cursos de Atualização na área

0,20 por Curso (máximo 5)

ATUAÇÃO PROFISSIONAL – 2,5
Técnico de nível superior ou médio

0,25 por Ano (Máximo 3)

Professor de Ensino Superior ou Educação Básica

0,25 por Ano (Máximo 4)

Atuação como bacharel na área de formação

0,25 por Ano (Máximo 3)

ENSINO – 2,0
PIBID

0,25 por projeto (Máximo 2)

Estágios (Não Obrigatórios)

0,25 por Estágio (Máximo 2)

Monitoria em Disciplinas de Graduação

0,25 por Disciplina (Máximo 2)

Participação em projeto de extensão

0,25 por Projeto (Máximo 2)

PESQUISA – 3,0
Autor ou coautor de Artigo Científico ou de Divulgação 0,45 por Artigo (Máximo 3)
Científica ou Capítulo de livro
Iniciação Científica

0,25 por ano (Máximo 4)

Apresentação de Trabalhos em Eventos

0,125 por Apresentação (Máximo 4)

Participação
cientifico

em

Comissão

Organizadora

de

evento 0,15 por evento (Máximo 1)

