Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde
EDITAL 021/2020
SELEÇÃO MESTRADO 2021
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 13/10/2020 a 30/10/2020, estarão abertas as inscrições para o curso a nível de
Mestrado, para ingresso em 2021.
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 2021 será de no
máximo vinte e duas (22).
III– Relação de orientadores com disponibilidade de vagas para 2021:
• Dr. Dennis Armando Bertolini
• Drª. Francielli Maria de Souza Silva Comar
• Drª. Jane Martha Graton Mikcha
• Dr. João Ricardo N.Vissoci
• Dr. Luciano de Andrade
• Drª. Maria Dalva de Barros Carvalho
• Drª Melyssa Fernanda Norman Negri
• Dr. Miguel Machinski Junior
• Drª. Paula Aline Zanetti Campanerut Sá
• Drª. Raíssa Bocchi 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
• Dr. William Augusto de Melo
IV– O calendário do processo seletivo do Curso de Mestrado do Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde – PCS obedecerá às datas abaixo:
• Inscrições e entrega dos documentos: 13/10 a 30/10/2020.
• Homologação das inscrições: Até 03/11/2020.
• Entrevista remota: 09/11 a 12/11/2020 (mediante agendamento do horário para
cada candidato no link a ser informado).
• Resultado final: até 27/11/2020.
• Matrícula: 25/02 e 26/02/2021.
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V– Das inscrições – Para o processo seletivo do Curso de Mestrado do Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde – PCS, o candidato deverá digitalizar todos os
documentos listados abaixo e encaminhar em uma única pasta compactada com o nome
do candidato e com a indicação ME (mestrado) para o e-mail:
selecao.pcs.uem@gmail.com.
Informações complementares, caso sejam necessárias, encaminhar e-mail para
pcs.uem@gmail.com durante o período de paralisação devido ao Covid-19.
Caso as atividades retornem, as dúvidas poderão ser sanadas também pelo telefone (44)
3011-4564.
a) Comprovante da inscrição no sítio (site) (Obrigatório) 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. 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 está 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 de Proposta de Pesquisa encontra-se na pasta formulário e está 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 13 a 30/10/2020 https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento=17).

e) Fotocópia dos seguintes documentos pessoais
(O PCS solicitará que seja apresentado a original para ser autenticado na efetivação da MATRÍCULA no ano de
2021).

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.
7) – Curriculum Lattes documentado - dos últimos cinco anos (a partir de 2015).
8) Não serão homologados as inscrições de candidatos que não apresentarem toda a
documentação acima exigida exclusivamente pelo e-mail indicado.
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VI– 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 27/11/2020.
III - 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.

Coordenador do PCS
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