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EDITAL PPGCV – Fluxo contínuo 

PROCESSO SELETIVO PARA DOUTORADO  
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (PPGCV), no uso 
das suas atribuições legais e regimentais, estabelece datas, critérios e procedimentos para a seleção 
e admissão ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias, na 
forma deste Edital. 
 

 
1. INSCRIÇÃO  
 
1.1. Período 

As inscrições estarão abertas em fluxo contínuo até 30/11/2020. 
 
A comissão Julgadora realizará uma primeira avaliação em outubro para candidatos inscritos 

de 14/09 a 10/10/2020; 
A comissão Julgadora realizará uma segunda avaliação em dezembro para candidatos inscritos 

de 11/10 a 30/11/2020; 
 
 

1.2. Inscrições  
O processo de inscrição será realizado por via eletrônica no sítio: Ficha de Inscrição e todos 

os documentos deverão ser anexados via sistema em formato pdf, exceto a foto que deve estar em 
formato jpg. 

 
1.3. Documentos Necessários  
 
1 - Formulário de inscrição conforme modelo disponível no sítio eletrônico Ficha de Inscrição 
(disponível a partir de 14/09/20). 
2 -  Cópia do diploma ou atestado de conclusão de Graduação e de Mestrado obtido em curso 
reconhecido pelo MEC, ou declaração de provável defesa. Para candidatos que estejam prestes a 
defender a dissertação, apresentar documentação comprobatória da conclusão do Mestrado até o 
último dia de matrícula no programa conforme cronograma desse edital.  
3 - Documentos pessoais: cópia da cédula de identidade e do CPF ou, quando estrangeiro, 
fotocópia da folha de identificação do passaporte e do visto de permanência no país. (criar arquivo 
único com todos os documentos) 
4 -  01 (uma) foto atual 3x3, 4x4, NxN (formato quadrado). 
5 - Certificado de suficiência em língua inglesa emitido, ou comprovadamente aceito, por 
Programa de Mestrado reconhecido pela CAPES (realizado nos últimos cinco anos).  
6 - Currículo documentado para pontuação. O Currículo deve ser elaborado seguindo a 
sequência e ordem da Portaria Normatizadora n°05/2018 do PPGCV-UFPR (disponível em  
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http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/processo-seletivo/ incluindo a numeração dos comprovantes 
e a indicação do número do respectivo comprovante em cada item do currículo apresentado.  
O candidato deve preencher o formulário atribuindo pontuação a seus itens do currículo em 
conformidade com os valores estipulados pela Portaria Normatizadora n°05/2018 e somatória 
final da pontuação. A folha com a pontuação deve ser a última página do arquivo, a pontuação 
feita pelo candidato não será necessariamente a considerada pela comissão, somente o será quando  
não houver conflito de interpretação. Conforme portaria nº05/2018, serão válidos documentos 
comprobatórios da produção dos últimos 5 (cinco) anos. 
7 - Pré-Projeto de Pesquisa: texto redigido em até dez páginas A4 no máximo (letra tipo Arial 
tamanho 12, espaçamento 1,0) contendo somente uma opção de Linha de Pesquisa, indicando o 
Orientador pretendido e aspectos gerais da pesquisa pretendida (conforme modelo do PPGCV –  
verificar item 3 e Quadro 1 do presente Edital para preenchimento). Este documento deverá conter 
a assinatura do Orientador pretendido. A ausência da assinatura do Orientador pretendido, 
bem como pré-projeto fora das normas implicará no indeferimento da inscrição.  
8 - Duas cartas de recomendação de docentes ou pesquisadores com título de Doutor em áreas de 
conhecimento afins às do Programa, de acordo com modelo disponível no sítio eletrônico do 
Programa (as cartas preenchidas e assinadas deverão ser enviadas para o e-mail 
ppgcv.ufpr@gmail.com  ou cpgcv@ufpr.br pelo docente/pesquisador). 
9 - Comprovação da publicação, como primeiro autor, de um artigo científico completo ou dois 
artigos, como coautor, em revista classificada no sistema QUALIS/CAPES. A comprovação será 
feita pela cópia do próprio artigo publicado ou de carta de aceitação definitiva para publicação que 
identifique a revista, o título do artigo, os autores e o número e/ou volume em que será publicado 
ou indicação do identificador eletrônico (DOI), no caso de “ahead of print” de revistas eletrônicas.  
10 - Comprovante do pagamento da taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais), não 
reembolsáveis, na Conta Única da UFPR. Para emitir a Guia de Recolhimento da União 
(formulárioDGRU)CacessarOoLlink: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp  

Para obter as informações necessárias para o preenchimento do Formulário GRU, acessar o 
link: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/processo-seletivo/  
 
OBS.: NÃO SERÃO HOMOLOGADAS inscrições efetuadas fora do prazo determinado, com 
falta de quaisquer dos documentos citados acima ou que não estejam nos formatos e modelos 
solicitados, ou ainda, sem a devida comprovação da documentação apresentada ou com 
documentos ilegíveis. Os formulários e modelos de documentos citados estão disponíveis na 
página eletrônica do Programa http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/processo-seletivo/ no título: 
“Processo Seletivo DOUTORADO – Fluxo continuo”. A situação das inscrições será divulgada 
em Edital na página eletrônica do PPGCV http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/processo-seletivo/ 
conforme datas informadas no calendário disponível no item 6 deste edital. O candidato com 
inscrição indeferida terá prazo de dois dias úteis, a partir da divulgação, para recorrer por meio de 
requisição junto à Secretaria do Programa (por meio eletrônico). Decorrido este prazo, todos os 
candidatos se declaram automaticamente de acordo com o resultado 
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 da avaliação das inscrições. Os recursos serão julgados pelo Colegiado do Programa, cuja decisão 
é irrevogável e incontestável. 
 
 
 
2. EXAME DE SELEÇÃO  
 
2.1. O Processo seletivo para o Doutorado constará de duas etapas, sendo a primeira, a avaliação 
de Curriculum Vitae, e a segunda, a avaliação realizada pelo orientador pretendido.  
 
a) A pontuação dos currículos dos candidatos será realizada por comissão designada pela 
Coordenação do Programa, utilizando a Portaria Normatizadora n°05/2018, disponível no sítio 
eletrônico do Programa; a maior pontuação obtida será igualada à nota 10,00 (dez) e a diferença 
entre cada uma das demais e a máxima, calculada como fração proporcional de 3,00 (três) pontos, 
que será somada a 7,00 (sete), para cálculo da nota de cada um dos demais currículos.  
b) Cada orientador realizará a avaliação do(s) candidato(s) à(s) sua(s) vaga(s) de forma 
independente à dos demais professores orientadores; a mesma terá caráter tanto eliminatório 
quanto classificatório, resultando em nota com valor entre 0,00 (zero) e 10,00 (dez) referente à 
essa etapa. Essa avaliação deverá incluir obrigatoriamente a análise da proposta de investigação, 
podendo ainda incluir entrevista e/ou prova escrita, a critério de cada orientador.  
c) A classificação dos candidatos por orientador obedecerá a ordem decrescente de valores obtidos 
na nota final do exame de seleção, à qual será calculada pela média aritmética simples dos valores 
ajustados para o máximo de 10,00 (dez) pontos, obtidos em cada uma das duas etapas do Processo 
seletivo.  

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA  

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias destina-se a formar Mestres e 
Doutores na Área de Concentração em CIÊNCIAS VETERINÁRIAS. O Doutorado, ao qual se 
refere este edital, apresenta seis Linhas de Pesquisa.  
 
3.1. Linhas de Pesquisa  
A) Medicina Experimental & Comparada 

Ênfase em Cardiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Cirurgia Minimamente Invasiva e 
Anestesiologia. 

 
B) Bem-estar Animal & Alternativas para Ensino, Pesquisa e Testes com Animais. 

 
C) Biologia Integrada 

Ênfase em Nutrição, Imunidade & Metabolismo Aplicados à Saúde Animal. 
 

D) Medicina Zoológica 
Ênfase em Animais Silvestres e Exóticos. 
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E) Saúde Única 

Ênfase em Zoonoses, Doenças Infecciosas, Parasitárias, Políticas Públicas de Saúde 
Animal. 

 
 
F) Diagnóstico 

Ênfase em Técnicas Especiais de Diagnóstico Laboratorial, Morfológico & Diagnóstico 
por Imagens. 

 
 
3.2. Corpo Docente e vagas disponíveis para Doutorado, para ingresso em outubro, 
novembro e dezembro de 2020 
 

São disponibilizadas 22 vagas para ingresso no Programa distribuídas entre 17 professores 
credenciados nesse próximo período. Será destinado 5% das vagas para  servidores do quadro da 
UFPR. 

 
Os professores orientadores e seu respectivo número de vagas, além da sua inserção nas Linhas de 
Pesquisa são apresentados no Quadro 1. Informações adicionais sobre os projetos dos professores 
podem ser obtidas no Currículo Lattes acessível no módulo busca de currículos na página do 
CNPQ (http://www.cnpq.br) ou por contato direto com os mesmos por meio de endereço 
eletrônico e telefone listados no Quadro 1.  

 
Os candidatos devem entrar em contato com o orientador pretendido antes de elaborar sua 
proposta de investigação. 
 
Quadro 1. Professores orientadores, número de vagas e linhas pesquisa.  
 

Orientadores 
 

Vagas 
 

Linhas de Pesquisa 

Alex Maiorka 
amairorka@ufpr.br 

(41) 3350 5732 
2 Biologia Integrada 

           Ananda Portella Felix 
              apfelix@ufpr.br 

   (41) 3350-5826 
1 Biologia Integrada 

Carla Forte Maiolino Molento 
carlamolento@ufpr.br 

(41) 33505788 
2 Bem-estar Animal 
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Fabiano Montiani Ferreira 
montiani@ufpr.br 

(41) 3350 5621 / 5724 
2 

Medicina Experimental e Comparada 
Medicina Zoológica 

 

Ivan Roque de Barros Filho 
ivanbarf@ufpr.br 
(41) 3350 5734 

1 
Medicina Experimental e Comparada 

Saúde Única 

Juan Carlos Duque Moreno 
anestesiologiavet@yahoo.com.br 

(41) 3350 5810 
1 Medicina Experimental e Comparada 

Júlia Arantes Galvão 
julia.galvao@ufpr.br 

(41) 3350 5811 
1 

Saúde Única 
Diagnóstico 

Juliana Sperotto Brum 
julianasbrum@yahoo.com.br 

(41) 3350 5811 
1 

Diagnóstico 
Biologia Integrada 

Marcelo Beltrão Molento 
molento@ufpr.br 
(41) 3350 5618 

1 
Saúde Única 
Diagnóstico 

 
Marlos Gonçalves Sousa 

marlos98@ufpr.br 
(41) 3350 5809 

1 Medicina Experimental Comparada 

Rafael Felipe da Costa Vieira 
rvieira@ufpr.br 
(41) 3350 5814 

2 
Diagnóstico 
Saúde Única 

 
Rita de Cassia Maria Garcia 

ritamaria@ufpr.br 
(41) 3350 5809 

1 
Bem-estar Animal 

Saúde Única 

Rogério Ribas Lange 
rrlange@ufpr.br 
(41) 3350 5665 

1 
Medicina Experimental e Comparada 

Medicina Zoológica 

Romildo Romualdo Weiss 
rrweiss@bol.com.br 

(41) 3350 5613 
1 Biologia Integrada 

Simone Tostes de Oliveira Stedile 
tostesimone@gmail.com 

 (41) 3350 5730 
1 

Bem-Estar Animal 
Saúde Única 

 
Simone Gisele de Oliveira 

sgoliveira@ufpr.br 
(41) 3350 5710 

2 Biologia Integrada 

Tilde Rodrigues Froes 
tilde@ufpr.br 

(41) 3350 5767 /  5731 
1 Diagnóstico 
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4. RESULTADOS DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DAS 
VAGAS 

O candidato que, dentre todos os candidatos à vaga de cada orientador, obtiver a maior 
média geral no processo seletivo, terá direito à vaga com o orientador pretendido.  

Candidatos que receberem nota final inferior a 7,00 (sete) em qualquer das provas do 
Processo seletivo serão considerados reprovados.  

 
Não será permitido o mecanismo de redistribuição ou remanejamento, para outros 

orientadores, de candidatos aprovados no Processo seletivo, mas não classificados para o seu 
orientador pretendido.  

 
 
4.2. Divulgação dos resultados  

Os resultados serão divulgados conforme calendário de atividades do processo, disponível 
no item 6 deste edital, na página eletrônica do Programa 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/processo-seletivo/. O candidato reprovado terá prazo de 24 
horas a partir da divulgação, para recorrer por meio de requisição junto à Secretaria do Programa 
(por meio eletrônico). Decorrido este prazo, todos os candidatos se declaram automaticamente de 
acordo com o resultado final. Os recursos serão julgados pelo Colegiado do Programa, cuja decisão 
é irrevogável e incontestável.   

 
 

5. BOLSA DE ESTUDO 
O PPGCV é um programa gratuito e não prevê obrigatoriedade de distribuição de bolsas 

de estudo para os alunos aprovados neste processo seletivo. Em caso de existência de bolsa de 
estudo proveniente de agências de fomento (como Capes, CNPq) as mesmas serão distribuídas 
obedecendo a Portaria Normatizadora n°04/2018 do PPGCV 
(http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/processo-seletivo/). 
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6. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 
 

Data Inscrições 
Fluxo contínuo até 

30/11/2020 
Inscrições (exclusivamente via inscrição on-line) 

13/10/2020 
 

Avaliação das inscrições recebidas até 10/10/20 (deferidas/indeferidas) 

01/12/2020 Avaliação das inscrições recebidas de 11/10/20 a 30/11/20 
(deferidas/indeferidas) 

15/10/2020 Último prazo para recurso de inscrição indeferida (inscrições recebidas 
até 10/09/20) 

03/12/2020 Último prazo para recurso de inscrição indeferida (inscrições recebidas 
de 11/09/20 até 30/11/20) 

 Data Entrevistas 
20 e 21/10/20 Para candidatos inscritos até 10/10/20 e que tiveram a inscrição deferida 
08 e 09/12/20 Para candidatos inscritos de 11/10/20 a 30/11/20 e que tiveram a 

inscrição deferida 
Data Resultado 

23/10/2020 
 

27/10/2020 
 

30/10/2020 

Para candidatos inscritos até 10/10/20 e que tiveram a inscrição deferida 
 

Último prazo para recurso dos resultados 
 

Divulgação dos resultados finais após análise de recursos 
11/12/2020 

 
 

15/12/2020 
 

18/12/2020 

Para candidatos inscritos de 11/10/20 a 30/11/20 e que tiveram a 
inscrição deferida 

 
Último prazo para recurso dos resultados 

 
Divulgação dos resultados finais após análise de recursos 

Data Matrícula* 
02 a 04/11/20 Para candidatos da lista de aprovados divulgada em 30/10/20  

Início do curso: 05/11/2020 
21 a 23/12/20 Para candidatos da lista de aprovados divulgada em 18/12/20 

Início do curso: 20/01/2020 
 * a matrícula poderá ser realizada através do envio de formulário específico por e-mail. 
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7. LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA A INSCRIÇÃO (via 
sistema) 
 

 Cópia da Cédula de Identidade (passaporte para estrangeiros) e Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) ou Passaporte para candidatos estrangeiros. (PDF) 

 Cópia do Diploma de Graduação (PDF) 
 Cópia do Diploma de Mestrado (PDF) 
 Foto 3X3, 4x4, NxN (JPG) 
Currículo documentado para pontuação (anexar no item formulário de pontuação 

conforme edital) 
 Certificado de suficiência em língua inglesa (PDF) 
 Proposta de investigação com assinatura do Orientador Pretendido (PDF) 
 02 Cartas de recomendação (encaminhada pelo professor/pesquisador por e-mail ao 

programa) 
 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (PDF) 
Comprovação de publicação (PDF) (anexar no item outros documentos conforme edital) 

                   
 Curitiba, 14 de agosto de 2020 
 
 

Prof. Dr. Rafael Felipe da Costa Vieira 
Coordenador do Programa 

 

 


