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Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Área de Concentração: Física 
 
DOUTORADO EM CIÊNCIAS/FÍSICA – 2º Semestre - 2012 

 
EDITAL 08/2012. Edital de Inscrição, Seleção e Matrícula para o curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências - Área de 
Concentração em Física. 
 
I - Inscrição 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa comunica a abertura de inscrições para o 
preenchimento de até 08 vagas do curso de Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências, Área de Concentração: Física. 
 

Linhas de Pesquisa 
• Física de Materiais 
• Física Teórica 
• Física Ambiental 

 
Habilitação 
São habilitados à inscrição todos os portadores de títulos de pós-graduação 

Stricto Sensu em Física ou áreas afins (Engenharias, Matemática, Química ou 
Informática) ou em fase de conclusão de dissertação de mestrado.  
 

Da Inscrição 
Acesse a FICHA DE INSCRIÇÃO (disponível em: 

https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao), essa deverá ser preenchida on line, 
impressa e assinada. A FICHA DE INSCRIÇÃO ficará disponível no período de no 
período de 11 a 28 de junho de 2012. 
Com a FICHA DE INSCRIÇÃO impressa e assinada deverão ser entregues 
obrigatoriamente os seguintes documentos: 
 
a) ficha de inscrição, preenchida em formulário próprio; 
b) 1 (uma) foto recente, tamanho 3 x 4; 
c) fotocópia autenticada de diploma de pós-graduação Stricto Sensu em Física ou 
áreas afins. Observação: para estudante em fase de conclusão do curso de 
mestrado declaração do programa atestando a provável data de defesa. 

https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao


d) fotocópia dos históricos dos cursos de graduação e de pós-graduação Stricto 
Sensu; 
e) curriculum Lattes atualizado impresso, devidamente documentado; 
f) fotocópia dos documentos: CPF, RG, Certificado de Reservista, Título Eleitoral 
(ou o comprovante de ter votado na última eleição), Certidão de Nascimento ou 
Casamento; 
g) 3 (três) cartas de recomendação (sendo uma do orientador de mestrado), 
utilizando o formulário próprio. 
h) Projeto de doutorado assinado pelo aluno e pelo orientador. 
 

As cartas de recomendação são confidenciais e podem ser enviadas 
diretamente à Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu no 
endereço apresentado no final deste edital. 

 
O candidato que enviar a documentação exigida por correspondência, deve 

ser postada até o último dia útil da data de inscrição, 28/06/2012. Observação: 
para fins de comprovação de data, será utilizada a que é apresentada no carimbo 
de postagem da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

 
 
A efetivação da inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à 

formação acadêmica e à apresentação integral dos documentos necessários. 
 
II - Seleção 
 

O processo de seleção dos candidatos será desenvolvido através da 
análise da documentação. 
 

O processo de seleção será realizado nas dependências do CIPP – 
Campus Universitário de Uvaranas e obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
05/07/2012 - Análise da documentação. 
06/07/2012 - Divulgação do resultado final. 
23/07/2012 à 03/08/2012 – Matrícula de alunos Regulares. 
13/08/2012 - Início do Período Letivo. 
 

Os resultados serão divulgados em Edital na Secretária Acadêmica de Pós-
Graduação Stricto Sensu e via internet no seguinte endereço: 
 

http://www.fisica.uepg.br/ppgfisica 
 

http://www.fisica.uepg.br/ppgfisica


Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos, 
entregues no ato da inscrição, do dia 15 ao dia 31/08/2012. A partir desta data a 
secretaria não mais se responsabilizará pela sua guarda.  

 
A prova de proficiência de língua estrangeira será realizada no decorrer do 

curso. 
 
 
III - Matrícula:  

No ato da matrícula deverá ser entregue o curriculum Lattes. O currículo 
deverá ser devidamente comprovado (comprovantes autenticados ou 
acompanhados dos originais para conferência no ato da matrícula).  

Quaisquer informações sobre o curso poderão ser obtidas junto à 
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu, telefax (42) 3220-3150 ou 
na página da internet: http://www.fisica.uepg.br/ppgfisica 

. 
 
EDITAL 09/2012. Edital de Seleção para Concessão de Bolsas de Doutorado 
no Programa de Pós-Graduação em Ciências - Área de Concentração em 
Física. 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa comunica a abertura de inscrições para o 
processo de seleção para concessão de bolsas de doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Ciências, Área de Concentração: Física. 
 

A inscrição para este edital será feita no momento da inscrição referente ao 
editaI 08/2012, no mesmo local e datas descritos. São habilitados todos os 
candidatos que no ato de inscrição optaram por concorrer à bolsa no 
preenchimento em campo próprio do formulário no caso de alunos novos ou 
alunos regulares do curso de doutorado.  
 O documento necessário para a inscrição é o curriculum Lattes e que 
deverá estar devidamente documentado. Poderá para este fim ser utilizado o 
mesmo curriculum Lattes apresentado no ato de inscrição para o edital 08/2012. 
 O candidato poderá anexar o histórico escolar da pós - graduação no ato de 
inscrição. 
 O candidato poderá também anexar o comprovante da nota do Exame 
Unificado das Pós-Graduações em Física (EUF) no ato de inscrição, sendo este 
documento de caráter não obrigatório. 

 

http://www.fisica.uepg.br/ppgfisica


A classificação dos candidatos será dada por pontuação, em ordem 
decrescente, definida como: 

a) nota no Exame Unificado das Pós-Graduações em Física (EUF) – peso: 
70% 

b) curriculum Lattes e análise do histórico da pós graduação– peso: 30% 
 

O processo de seleção será realizado nas dependências do CIPP – 
Campus Universitário de Uvaranas e obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
05/07/2012 - Análise da documentação. 
06/07/2012 - Divulgação do resultado final. 
 
 A aprovação do candidato é condicionada à seleção do candidato como 
aluno regular do Programa. 
 
 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. 
 
Endereço: 
 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu.  
Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Pós Graduação/ CIPP – Sala LP 112 
Av. Gal. Carlos Cavalcanti, 4748, Campus Universitário de Uvaranas. 
CEP: 84030-900 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Fone: (42) 3220-3043 
 
Ponta Grossa, 17 de maio de 2012. 
 
 
Prof. Dr. Sérgio da Costa Saab  
Coordenador em Exercício - Programa de Pós Graduação em Ciências/Física 


