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EDITAL 03/2022 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA DOUTORADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ 

 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do 
Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando: 

- A Resolução 32/17-CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do Paraná; 
- A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 
- A Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal; 

- O Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná; 
- As normas internas do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal 
do Paraná; e 

- A Recomendação n° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná. 
 
RESOLVE: 
Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão ao Curso de Doutorado do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF), na forma deste Edital. 
 
DA ABRANGÊNCIA 
Art. 1º. Aplica-se este edital ao processo de seleção de candidatos para ingressar no Curso de Doutorado do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Paraná (PPGCF), a 
partir 01/08/2022 até 02/02/2023.  
 
DAS VAGAS 
Art. 2º. Serão ofertadas 20 (vinte) vagas no Doutorado, dentro das áreas de concentração e linhas de 
pesquisa do Programa atreladas aos professores orientadores do corpo docente do Programa, conforme 
Anexo I deste Edital.  
 
§ 1º Cinco porcento (5 %) das vagas deste processo seletivo serão destinados a funcionários da UFPR. 
 
§ 2º A lista dos aprovados e classificados obedecerá ao limite máximo de vagas previstas neste edital e à 
disponibilidade de orientação de cada professor integrante do corpo docente, conforme as normativas da 
CAPES. 
 
§ 3º Havendo vagas remanescentes ao final do processo de seleção, em decorrência de uma diferença 
entre o número de vagas ofertadas e o número de candidatos aprovados, o Colegiado do Programa poderá 
autorizar novo processo seletivo a ser divulgado em edital próprio e específico ou permitir a redistribuição 
do(s) candidato(s) classificados em vagas remanescentes, nas linhas de pesquisa dos orientadores, 
respeitando a ordem de classificação dos candidatos. 
 
§ 4º O limite máximo de vagas não poderá ser alterado para o processo seletivo de que trata este Edital. 
Observação: em caso de empate entre os candidatos, exceção feita ao previsto no item “Critérios de 
Desempate”, o Programa poderá optar pela absorção dos candidatos, respeitada a capacidade de 
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orientação e o interesse do programa. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
Art. 3º. As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas no período constante 
no item Cronograma deste Edital. 
 

§ 1º As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós- 
graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico:  
 
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3066 
 
Observação: não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo fin de 
recebimento estabelecido no caput deste artigo. 
 
§ 2º Não serão aceitas inscrições ou entregas de documentos pelo correio. 
 
Art. 4º. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-
graduação SIGA, disponível no endereço eletrônico a seguir:   
 
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3066 
 
 
a documentação abaixo: 
 

Item Preenchimento e Documentos no sistema eletrônico SIGA 
[Leia atentamente as instruções para anexar os documentos no 
sistema de 
inscrição eletrônico SIGA] 

Checklist 

a Dados Pessoais, incluindo foto 3x4  
b Diploma de Formação- Graduação, frente e verso  
c Formação Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado* 

Cópia do diploma ou documento comprobatório de Defesa do curso 
de Mestrado Acadêmico, frente e verso, obtido em programa 
integrante do Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG), avaliado na 
data de ingresso do candidato com conceito mínimo 3 (três) pela CAPES 
ou Histórico escolar do Mestrado. 
* Opcional caso o candidato não tenha cursado o mestrado. 

 

d Área de concentração 
(Escolha a área em que deseja desenvolver seu doutorado) 

 

d Possível Orientador 
Escolha um Orientador (na área que deseja desenvolver seu 
doutorado), entre aqueles que disponibilizam vagas neste Edital, 
descritos no Anexo I 

 

f Pré-Projeto de doutorado, conforme a formatação e temática 
descritas no  Anexo II, dentro das temáticas ofertadas no Anexo I deste 
Edital. 
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g Currículo para processo classificatório (Anexo III) documentado. 
1) Gerar um arquivo de texto do Microsoft Word contendo o Anexo III – 
formulário de pontuação, presente neste Edital, preencher adequadamente, 
salvar em formado “pdf” e anexar no item “formulário de pontuação de 
acordo                com o Edital” do sistema eletrônico SIGA. 
2) Anexar documentação comprobatória das pontuações do Anexo III, 
em ordem sequencial, como apresentado no formulário, no item “Currículo 
Vitae Conforme Edital” do sistema eletrônico SIGA (UM ÚNICO DOCUMENTO 
EM FORMATO “PDF”). 

 

h Antes de submeter todos os documentos verifique a qualidade destes para 
que sejam legíveis. 
Documentos originais poderão ser solicitados aos candidatos aprovados no  
processo seletivo. 

 

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas, contate o Programa de Pós- Graduação, através do e-mail 
cfufpr@gmail.com 

A coluna “checklist” se destina ao candidato, para que não esqueça de incluir os itens solicitados. 
 
Foreign candidates: The inscription to this selective process must be submitted through the platform SIGA, in the link 
informed above. In case of doubt, send us a message to cfufpr@gmail.com 
 
Pagamento da taxa de inscrição: 
 
Para o pagamento de taxa de inscrição do processo seletivo no programa, o candidato deverá acessar 
o link https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 
 
Então, aparecerá a seguinte tela: 
 

• Preencher os campos somente com números. Os nomes aparecerão automaticamente. 
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Informações para preenchimento da Taxa de Inscrição 
Clicar em Avançar. 
Na tela acima, preencher conforme modelo:  
* Número de referência: 1615372506008 
* Código de recolhimento: 28920-5 
* Competência (mm/aaaa): mês e ano que está efetuando o pagamento  
* Vencimento (dd/mm/aaaa): emissão e pagamento deverão ser no mesmo dia 
* CPF do candidato 
* Nome do candidato 
* Valor Principal e Valor Total: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)  
 
Então clicar em “Emitir GRU” imprimir e pagar apenas no Banco do Brasil. 
O comprovante bancário de pagamento deve ser convertido em arquivo “pdf” e enviado na plataforma 
online da ficha de inscrição no local apropriado. 
 
A inscrição somente será efetivada após o envio do comprovante de pagamento. 
 
Isenções: 
I – Será concedido o benefício da isenção da taxa de inscrição para funcionários da UFPR. As solicitações 
de isenção serão realizadas através do seguinte link: https://forms.gle/ZJQ5ADy7HMd4bwAc7. 
 
II - Candidatos que não tenham condições para pagar a taxa de inscrição, deverão contatar a Coordenação 
do Programa e com a devida justificativa, solicitar a isenção desta taxa. Segundo a Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas da UFPR (PROGEPE), conforme Decreto 6.593 de 02/10/08, publicado no DOU 03/10/08, 
poderá ser concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:  
 
1º) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 
trata o Decreto nº 6.135/2007; e 2º) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 
6.135/2007. O candidato deverá enviar solicitação à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Farmacêuticas da UFPR através do link: https://forms.gle/ZJQ5ADy7HMd4bwAc7 
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a) indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; 
b) declaração de que atende à condição estabelecida membro de família de baixa renda, acompanhada 
da cópia do documento oficial de identidade e do CPF. 
 
O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição será de 10 (dez) dias corridos, contados do 
início do período de inscrição. 
 
Atenção: 
 
A resposta acerca do deferimento ou não do pedido de isenção, será disponibilizada no site 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgfarmaceuticas/pb/, após decorridos 05 (cinco) dias do término do 
prazo para solicitação de isenção. 
 
Aqueles que não obtiverem isenção deverão consolidar sua inscrição efetuando o pagamento do boleto 
bancário até o prazo final das inscrições para o processo seletivo. 
 
O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição na forma e no prazo estabelecido no item anterior estará automaticamente excluído do 
processo seletivo de Doutorado. 
 
Não serão estornados valores de taxas de inscrição daqueles candidatos contemplados com isenção e que 
já tenham efetivado o pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo a que se refere este Edital. 
 
 

DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 5º. A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por professores membros 
do Programa e designada pelo Colegiado do Programa. 
 
Art. 6º. Quando necessário, a Comissão de Seleção designará os professores do programa que comporão 
as bancas nas diferentes etapas do processo seletivo. 
 
Art. 7º. Preferencialmente, a análise de pré-projetos de pesquisa será feita pelo orientador selecionado 
pelo candidato, e será adotado o sistema blind review (avaliação anônima). 
 
 
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 8º. O processo de seleção para ingresso no Curso Doutorado do programa será conduzido em duas 
etapas, pela Comissão de Seleção, sendo subdividida em: I. Avaliação de Pré-Projeto (eliminatória) e II. 
Avaliação de Currículo (classificatória). 
 
I. Avaliação de Pré-projeto de pesquisa teórico, encaminhado pelo candidato, segundo a área de 
concentração, temática e orientador para o qual o candidato se inscreveu. Instruções para a formatação 
e critérios de avaliação do pré-projeto se encontram no Anexo II. 
 
§ 1º Esta etapa é eliminatória, somente serão considerados habilitados para a segunda etapa, 
independente da área de concentração ou de professor orientador, aqueles que obtiverem nota igual ou 
superior a 70 (setenta inteiros) numa escala de 0 (zero) a 100 (cem inteiros). 
 
§ 2º Ao analisar os pré-projetos, o professor orientador indicado deverá emitir parecer tomando em conta 
o número de vagas disponíveis para orientação, conforme previamente divulgado por este                     edital. Somente 
será permitido ao professor orientador emitir pareceres favoráveis em um 
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número de projetos correspondente ao número de vagas disponíveis para orientação mais um (nº de 
projetos aceitos = ou < número de vagas do orientador + 1). 
 
§ 3º Caso o professor Orientador exceda o número de candidatos selecionados, a Comissão de Seleção 
poderá escolher, dentre os pré-projetos aceitos pelo Orientador, aqueles apresentados pelos candidatos 
que obtiverem as melhores notas. Adicionalmente, os candidatos que excederem o número de vagas 
poderão ser redirecionados pela Comissão, conforme indicação de segunda e terceira opções do 
candidato, condicionada à disponibilidade de vagas. 
 
§ 4º Havendo igualdade de notas, não haverá desempate, sendo considerados habilitados para a segunda 
etapa todos os candidatos nesta posição. 
 
§ 5º O parecer favorável do professor orientador indicado o vincula ao pré-projeto, sendo considerado 
como aceitação formal, caso o candidato venha a ser admitido no Programa. 
 
§ 6º O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data determinada no item 
Cronograma deste Edital. 
 
§ 7º Os candidatos aprovados nesta etapa estão habilitados para a segunda etapa do processo de seleção 
(Avaliação de Currículo vitae). 
 
 
II. Análise e pontuação de elementos selecionados do Currículo vitae do candidato, considerando os 
elementos do Anexo III. 
 
§ 1º Esta etapa é classificatória. A pontuação obtida pelo candidato, para cada um dos elementos avaliados 
promoverá a classificação dos candidatos, entre os que concorrem neste Edital. 
 
§ 2º A Comissão do processo seletivo para doutorado fará a pontuação dos elementos propostos, somente 
daqueles que apresentarem comprovação fornecida pelo candidato para os elementos do currículo 
avaliados. 
 
§ 3º A apresentação dos documentos comprobatórios deverá seguir a ordem do Anexo III de pontuação do 
Currículo. 
 
§ 4º O candidato concorre por vaga junto ao orientador indicado na sua inscrição no processo seletivo, sendo 
selecionado aquele cuja nota for maior. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 9º. A atribuição de notas poderá ser fracionada. 
 
Art. 10. Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a este 
processo seletivo serão veiculados no endereço eletrônico do Programa 
(http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgfarmaceuticas/pb/). 
 

Art. 11. Em caso de empate dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 
avaliação 
a. Maior nota no Pré-Projeto. 
b. Candidato com a maior idade. 
c. Candidato com maior tempo de atividade profissional na área. 
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Art. 12. Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no curso de Doutorado do Programa 
conforme instruções a serem encaminhadas por e-mail de convocação. A não realização da matrícula implica 
a perda da vaga. Solicitamos que os candidatos informem, no momento da inscrição, o endereço eletrônico 
correto para o posterior contato e, em caso de desistência, encaminhem declaração pessoal informando do 
declínio à vaga. 

 
Art. 13. Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de seleção poderão 
interpor recurso administrativo, através de protocolo encaminhado à comissão de seleção, através do 
endereço eletrônico do programa. 
 
§ 1º O prazo para interposição de recurso contra o resultado ocorrerá conforme o cronograma disposto neste 
Edital e começará a contar a partir da disponibilização, via site, dos resultados proferidos  pela comissão de 
seleção de doutorado. 
 
§ 2º O protocolo deverá ser realizado por e-mail ou presencialmente na secretaria do PPGCF.  
 
§ 3º As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para interposição de recursos serão 
divulgados no Cronograma deste Edital. 
 
Art. 14. Na data estabelecida pelo Cronograma para a publicação do Resultado Final serão divulgados os 
resultados definitivos, além da listagem com a condição de classificação e aprovação dos candidatos e suas 
respectivas pontuações. 
 
Parágrafo único. Todo o processo de inscrição ocorrerá on-line, sem a entrega de documentação em forma 
física na Coordenação do Programa. 

 
Art. 15. O programa não se responsabilizará, sob nenhuma hipótese, com nenhum tipo de compensação 
financeira aos candidatos aprovados neste Edital que se dispuserem a cursar o doutorado em Ciências 
Farmacêuticas sem bolsa de estudos, bem como pela disponibilidade de bolsa junto às agências de fomento 
responsáveis. 

 
Art. 16. Ao submeter a sua inscrição, o candidato declara estar ciente de todas as disposições do presente 
Edital de Processo Seletivo. 

 
Art. 17. Casos omissos serão deliberados junto ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação. 

 
DO CRONOGRAMA 
 

Art. 18. A seguir, é apresentado o cronograma com os prazos e etapas de que se trata o presente Edital: 
 
Etapa Data / Prazo 

Inscrições De 03 de Junho a 03 de Julho de 2022 
Prazo limite para solicitação de isenção de taxa de 
inscrição 

13 de Junho de 2022 

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 17 de Junho de 2022 
Resultado das inscrições   04 de Julho de 2022 
Recurso das inscrições indeferidas De 04 a 05 de Julho de 2022 
Resultado das Inscrições indeferidas 06 de Julho de 2022 
Análise de Pré-Projeto 06 a 11 de Julho de 2022 
Resultado preliminar do Pré-Projeto 12 de Julho de 2022 
Recurso do Resultado Preliminar 12 a 14 de Julho de 2022 
Resultado Pós-Recurso 15 de julho de 2022 
Análise de Currículo 19-21 de Julho de 2022 
Resultado Preliminar 22 de Julho de 2022 
Recurso do resultado Preliminar De 22 a 23 de Julho de 2022 
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Resultado Final 25 de julho de 2022 
Matrículas Convocação via e-mail 

Matrículas: Entre 01/08/2022 a 02/02/2023.  
* Observação: todos os resultados serão divulgados no site do PPG em Ciências Farmacêuticas da UFPR 
(http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgfarmaceuticas/pb) 
 
Art. 19. Para os casos em   que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos   neste 
Edital, a comunicação será feita com antecedência mínima de 01 dia útil, através de Edital veiculado, 
no endereço eletrônico do programa. 
 
Parágrafo único. A alteração de data de uma das etapas implica em alteração equivalente em todo o 
cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares. 
 
 
Curitiba, 03 de Junho de 2022. 
 
 
Edital aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade 
Federal do Paraná 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFPR  

e Presidente do Colegiado 
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ANEXO I 
ORIENTADORES E TEMAS DE PROJETOS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DOUTORADO 

 
Cada um dos Orientadores apresentados abaixo disponibiliza vagas para doutorado neste Edital, conforme 
a Área de Concentração e Tema do Pré-Projeto de Pesquisa. O programa estimula aos candidatos que 
contatem os orientadores de interesse, solicitando referências bibliográficas para suporte na construção 
do projeto, caso desejem através dos e-mails. O CV Lattes dos orientadores está disponível na página do 
Programa. 
Vagas Área de Concentração: Análises Clínicas Email 

Uma (1) Dra. Fabiane Gomes de 
Moraes Rego  

Tema: Avaliação de polimorfismos e desenvolvimento de 
aplicativos para estratificação de risco de doenças complexas. 

rego@ufpr.br 

Uma (1) Dr. Glaucio Valdameri  Tema: Identificação e caracterização de novos moduladores e 
inibidores do transportador ABCG2. 

gvaldameri@ufpr.br 

Uma (1)  Dr. Wesley Mauricio de 
Souza  

Tema: Estudo químico, fitoquímico, biológico e toxicológico de 
plantas medicinais e aromáticas. 

wesleysouza@ufpr.br 

 Área de Concentração: Insumos, medicamentos e correlatos  

Uma (1)  Dr. Alan Guilherme 
Gonçalves  

Tema: Síntese de glicoconjugados heterocíclicos bioativos Alan.gonçalves@ufpr.br 

Uma (1)  Dr.ª  Astrid Wiens Souza  Tema: Análise da difusão das tecnologias em saúde encorpadas no 
SUS. 

astrid@ufpr.br 

Duas (2) Dr.ª Francinete Ramos 
Campos 

Tema: Desenvolvimento e validação de métodos analíticos e 
bioanalíticos por técnicas analíticas modernas.  

francampos@ufpr.br 

Uma (1)  Dra. Josiane de Fátima 
Gaspari Dias 

Tema: Estudo fitoquímico e avaliação de atividades biológicas e 
propriedades antioxidantes de óleos essenciais, extratos, frações e 
compostos oriundos de espécies vegetais 

josianefgdias@gmail.com 

   Uma (1) Dr. Marcelo Lazzarotto  Tema: Concentração de bioativos em sucos de uvas usando o 
processo de congelamento.  
Obs: O desenvolvimento do trabalho experimental será realizado 
pelo aluno ou aluna em Bento Gonçalves/RS, na Embrapa Uva e 
Vinho. A Embrapa Uva e Vinho possui alojamento. 

marcelo.lazzarotto@embr
apa.br 

Três (3)  Dra.Marillis Dallarmi 
Miguel  

Tema: Gestão financeira nas IFES; 
1- Inovação e tecnologia em produtos naturais; 
2- Prática clínica na farmacoterapia do Idoso. 

marilisdmiguel@gmail.co
m 

   Três (3) Dr. Obdulio Gomes 
Miguel  

Tema: Fitoquímica aplicada a inovação tecnológica. obdulio@ufpr.br 

  Quatro        
(4)  

Dr. Roberto Pontarolo  Temas: 
1. Desenvolvimento e validação de métodos analítico por técnicas 
modernas para estudos de estabilidade de medicamento, 
quantificação de fármacos em plasma humano e de ratos, estudos 
farmacocinéticos e monitorização terapêutica.  
2. Estudos in sílico, in vitro e in vivo de novos candidatos a 
fármacos, e reposicionamento de fármacos para doenças 
negligenciadas.  
3. Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de suspensões 
pediátricas obtidas por derivação farmacêutica.  
4. Estudos de fitoterápicos: composição química, 
farmacocinética, eficácia e toxicidade. (Estudo clínico fase I) 5. 
Desenvolvimento de sistemas biocompatíveis para a nano 
vetorização antineoplásica associada, direcionado contra a 
múltipla resistência farmacológica tumoral.  
6. Análise metabolômica: investigação de potenciais 
biomarcadores visando diagnóstico e prognóstico de doenças. 7. 
Inovação através da avaliação de tecnologias em saúde: 
explorando o uso de métodos e técnicas inovadores em ATS. 

pontarolo@ufpr.br 

  Uma (1)     Dr. Rilton Alves de 
Freitas (uma vaga) 

Tema: Emulsões múltiplas água/óleo/óleo estabilizadas com 
nanopartículas.  

rilton@ufpr.br 
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ANEXO II 
 

ESTRUTURA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 
 
O candidato ao Doutorado deverá: 
A) Entregar pré-projeto de pesquisa conforme recomendado abaixo. 
B) O Pré - Projeto é Teórico, e deverá ser contextualizado na proposta do Orientador e área de 

concentração indicado pelo Candidato 
C) O Pré-Projeto não deverá ser identificado com o nome ou qualquer referência ao candidato para que seja 

avaliado de forma blind review (avaliação anônima). 
 
Estrutura do Pré-Projeto de Pesquisa para Processo Seletivo de Doutorado 
 
O Candidato ao Doutorado deverá preparar seu pré-projeto conforme a sequência abaixo, baseadas nas 
recomendações do CNPq (Projeto Universal): apresentado em formato PDF, em Times New Roman ou Arial 
12 em páginas numeradas com no máximo 5 páginas (sem considerar as páginas das referências 
bibliográficas).  Para formatação do projeto, utilize as informações disponíveis em 
https://bibliotecas.ufpr.br/2022/02/novo-manual-de-normas-da-ufpr/.  
 
1) Identificação da proposta: nome do Orientador e temática de projeto proposto por este, bem como o 

título do projeto proposto pelo candidato – 1º página; 
2) Resumo com espaçamento simples e estruturado (contendo introdução/materiais e métodos/resultados 

esperados): 1 página; 
3) Qualificação ou justificativa do problema a ser abordado; 
4) Objetivos e metas a serem alcançados; 
5) Metodologia sucinta, com detalhamento que permita avaliação; 
6) Principais contribuições científicas, tecnológicas ou de inovação do projeto; 
7) Cronograma de atividades; 
8) Potencial de publicação dos resultados do Projeto proposto, com indicações dos possíveis jornais 

científicos e respectivos Qualis Farmácia; 
9) Referências bibliográficas. 
 
AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO – 1º ETAPA. A NOTA e PARECER NÃO SERÃO CONSIDERADOS NA 
CLASSIFICAÇÃO. 
 
A Tabela abaixo representa os critérios utilizados pelo avaliador do projeto. 
 
Candidato:   
 

Tópicos Avaliados Excelente Bom Regular Insuficiente 

1. Originalidade da Proposta 20 pontos 14 pontos 10 pontos 5 pontos 

Pontuação     

2.Organização   da Apresentação da 
Proposta 

20 pontos 14 pontos 10 pontos 5 pontos 

Pontuação     
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3.Clareza dos Objetivos 20 pontos 14 pontos 10 pontos 5 pontos 

Pontuação     

4.Metodologia compatível com 
os objetivos 

20 pontos 14 pontos 10 pontos 5 pontos 

Pontuação     

5. Perspectivas   de Publicações 10 pontos 7 pontos 5 pontos 3 pontos 

Pontuação     

6.Referências estruturadas, 
atuais  e adequadas 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 3 pontos 

Pontuação     

NOTA GERAL (0 a 100) 
(Classificado: nota >= 70) 

    

 
Comentários do avaliador (relato de forma sucinta e objetiva dos pontos positivos e negativos do Pré-Projeto, 
explicitando e justificando o parecer conclusivo pela aprovação ou rejeição do projeto). 

 

Parecer Conclusivo. NOTA_________ 
(   ) Pré-Projeto APROVADO ( ) Pré-Projeto REPROVADO 
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ANEXO III 
PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E MEDIA PARA CLASSIFICAÇÃO 
 
O candidato deverá copiar a tabela abaixo, preencher e anexar os documentos comprobatórios. Após o 
preenchimento, o arquivo deve ser convertido em “pdf” e anexado no ato da inscrição na plataforma SIGA 
no item “formulário de Pontuação”. 
Não esqueça os documentos comprobatórios para os elementos pontuados no Anexo III, que deverão estar 
formato “pdf” e anexados no item “comprovantes de documentação”, como um documento único, em 
ordem dos elementos avaliados. 
 

# Descrição Pontuação  do 
item 

Pág
ina 

Pontos Concedidos 

1.0 Títulos Universitários    

1.1 Mestrado defendido e aprovado – comprovado 
por ATA de defesa ou diploma, em instituição 
certificada pela 
CAPES. 

30   

1.2 Certificado de especialização (lato sensu) em 
área correlata ao Programa de Ciências 
Farmacêuticas (com carga 
horária mínima de 300 horas-aula) 

15   

1.3 Graduação universitária, comprovada 
por certificado de conclusão ou diploma 

30   

2.0 Artigos Publicados / Aceitos (Como 
Primeiro Autor) 

Por unidade   

2.1 Completo j	≥ 4,000 100   

2.2 Completo 4,000> j ≥ 3,003 85   

2.3 Completo 3,003>j≥ 1,958, h≥ 1,2 70   

2.4 Completo com 1,958>j≥ 1,000, 1,2>h≥ 0,8 60   

2.5 Completo com 1,000>j≥ 0, 0,8>h≥0,2 50   

2.6 Completo com h<0,2  35   

3.0 Artigos Publicados / Aceitos (Como 
Coautor) 

Por unidade   

3.1 Completo j	≥ 4,000 50   

3.2 Completo 4,000> j ≥ 3,003 42   

3.3 Completo 3,003>j≥ 1,958, h≥ 1,2 35   

3.4 Completo com 1,958>j≥ 1,000, 1,2>h≥ 0,8 30   

3.5 Completo com 1,000>j≥ 0, 0,8>h≥0,2 25   

3.6 Completo com h<0,2  17   

4. Trabalhos Publicados em Anais de 
eventos científicos 

Por 
Unidade 

  

4.1 Completo 5   
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4.2 Resumo 1   

5 Livro ou Capítulo de Livro    

5.1 Livro Publicado com ISBN 50   

5.2 Capítulo de livro publicado com ISBN 20   

5.3 Organização de Obra publicada com 
ISBN 

15   

5.4 Tradução de livro com ISBN 30   

5.5 Tradução publicada de capítulo de livro 
com ISBN 

18   

5.6 Livro reeditado 25   

6 Propriedade Intelectual (patente 
requrida ou concedida) 

   

6.1 Processo tecnológico / Patente 
(depositados) 

30   

6.2 Processo tecnológico / Patente 
(publicados) 

50   

6.3 Produto tecnológico / Patente 
(depositados) 

30   

6.4 Produto tecnológico / Patente 
(publicados) 

50   

6.5 Software 50   

6.6 Marca(s) registrada(s) 5   

7 Orientações    

7.1 Monografia de Curso de Especialização 
da UFPR 

5   

7.2 Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação 

3   

7.3 Iniciação Científica 2   

8 Atividades Profissionais    

8.1 Docência Comprovada em Magistério 
Superior 

3 pontos 
por ano 

  

8.2 Exercício Profissional Comprovado 1,5 por ano   

- TOTAL DA PONTUAÇÃO    

 
A pontuação do candidato, para fins de classificação, será o somatório dos pontos obtidos no            item acima. 
Os candidatos deverão manter seus currículos Lattes atualizados. 
 
Links: 

  Inscrição:    https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3066 
 

Site: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgfarmaceuticas/pb 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FIM DO DOCUMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


