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EDITAL 04/2022 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO 

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 Mestrado do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF), na forma deste Edital, para estudantes 
estrangeiros não residentes no Brasil e que já possuem fomento (bolsa de estudo) oriundos de seus países 
de origem. 
 
DA ABRANGÊNCIA 
Art. 1º. Aplica-se este edital ao processo de seleção de candidatos para ingressar no Curso de Mestrado do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da Universidade Federal do Paraná,   de 
29/08/2022 a 30/11/2022.  
 
DAS VAGAS 
Art. 2º. Serão ofertadas 2 (duas) vagas no Mestrado, 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 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. 
 
§ 2º 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. 
 
§ 3º O limite máximo de vagas não poderá ser alterado para o processo seletivo de que trata este Edital.  
 
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=3172 
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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=3172 
 
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 constantes no Passaporte, incluindo foto 3x4  
b Diploma de Formação-Graduação, frente e verso  
c Possível Orientador: Escolha um Orientador (na área que deseja 

desenvolver seu mestrado), entre aqueles que disponibilizam vagas 
neste Edital, descritos no Anexo I 

 

d Pré-Projeto de mestrado, conforme a formatação e temática 
descritas no  Anexo II, dentro das temáticas ofertadas no Anexo I deste 
Edital. 

 

e 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. 

 
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 de Mestrado do Programa será conduzido em uma 
etapa, pela Comissão de Seleção: Avaliação de Pré-Projeto (eliminatória). 
 
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 
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e critérios de avaliação do pré-projeto se encontram no Anexo II. 
 
§ 1º Esta etapa é eliminatória, somente serão considerados habilitados, 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 número de projetos 
correspondente ao número de vagas disponíveis. 
 
§ 3º Havendo igualdade de notas, não haverá desempate. 
 
§ 4º 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. 
 
§ 5º O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data determinada no item 
Cronograma deste Edital. 

 
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. Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no curso de Mestrado 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. 12 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 Mestrado. 
 
§ 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 Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas, bem como pela disponibilidade de bolsa junto às agências de fomento dos seus países de 
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origem.  
 
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 02 a 15 de Agosto de 2022 
Resultado das inscrições   16 de Agosto de 2022 
Recurso das inscrições indeferidas 16-17 de Agosto de 2022 
Resultado das Inscrições indeferidas 18 de Agosto de 2022 
Análise de Pré-Projeto 19 a 22 de Agosto de 2022 
Resultado preliminar do Pré-Projeto 23 de Agosto de 2022 
Recurso do Resultado Preliminar 23-24 de Agosto de 2022 
Resultado Pós-Recurso 25 de Agosto de 2022 
Resultado Final 26 de Agosto de 2022 
Matrículas Convocação via e-mail 

Matrículas: Entre 29/08/2022 a 30/11/2022.  
* 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, 02 de agosto 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 MESTRADO 

 
Cada um dos Orientadores apresentados abaixo disponibiliza vagas para Mestrado 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) 

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

gvaldameri@ufpr.br 

Uma 
(1)  

Dr. Vivian Rotuno 
Moure Valdameri  

Tema: Estudo da expressão gênica de transportadores ABC em 
pacientes com câncer.  

vivian.moure@ufpr.br 
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ANEXO II 
 

ESTRUTURA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 
 
O candidato ao Mestrado 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 Mestrado 
 
O Candidato ao Mestrado 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.  
 
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 

 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FIM DO DOCUMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


