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EDITAL (01/2020) DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO EM TURISMO (2021) 

 
 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Turismo da Universidade Federal do 
Paraná (PPGTUR–UFPR), no uso das suas atribuições e considerando a Lei nº 
9.394/96, a Lei nº 9.784/99, o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná, a 
Resolução 32/17-CEPE, e o Regimento Geral do Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu – Mestrado Acadêmico em Turismo, 
 

RESOLVE: 
 

Estabelecer as normas concernentes à seleção e admissão ao Curso de Mestrado 
Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Turismo, na forma deste edital.  
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1 O Programa de Pós-graduação em Turismo da Universidade Federal do Paraná 
(PPGTUR/UFPR), no uso de suas atribuições legais, torna público que as inscrições 
para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em TURISMO estarão 
abertas no período de 09 de setembro de 2020 a 02 novembro (23h59) de 2020. 
 
1.2 O Mestrado de Turismo é um curso presencial, entretanto, o processo de seleção 
do (PPGTUR–UFPR 2020) será exclusivamente online, em razão das medidas de 
enfrentamento da pandemia de COVID-19. 
 
1.3 Informações sobre o PPGTUR/UFPR podem ser obtidas na página:  
http://www.prppg.ufpr.br/ppgturismo/ e pelos e-mails: ufpr.ppgtur@gmail.com  ou 

ppgturismo@ufpr.br. 
 
2 VAGAS 
 
2.1 Serão selecionados no máximo 10 (dez) candidatos, sendo 4 (três) vagas na Linha 
de Pesquisa 1 - Turismo, Sociedade e Ambiente (TSA) e 6 (seis) na Linha de Pesquisa 
2 - Organizações Turísticas Públicas e Privadas (OTPP).  
 
2.2 Estão computadas neste número, as vagas destinadas a servidores segundo 
Resolução 32/17 da CEPE, Art. 23, § 3º. 
 
3 INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições serão feitas exclusivamente online, pelo link: INSCRIÇÃO 
 
3.2 A taxa de inscrição para o processo seletivo de 2020, no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais), deverá ser paga no período das inscrições. Não serão aceitos 
comprovantes de agendamento bancário de pagamento futuro, somente de pagamento 
já realizado. 
 
3.3 Para efetuar o pagamento da inscrição o candidato deverá acessar o Portal SIAFI - 
Guia de Recolhimento da União - Tesouro Nacional em: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgturismo/
mailto:ufpr.ppgtur@gmail.com
mailto:ppgturismo@ufpr.br
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2186
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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3.3.1 Preencher os campos com as seguintes informações: 
▪ Unidade Gestora (UG): 153079 
▪ Gestão: 15232 
▪ Código Recolhimento: 28911 
▪ Número de Referência: 00000001915370306003 
▪ Competência: 11/2020 
▪ Vencimento: 02/11/2020 
▪ CPF da candidata ou candidato pagador da inscrição 
▪ Nome da candidata ou candidato pagador da inscrição 
▪ Valor principal: 50,00 
▪ Valor total: 50,00 

 

3.3.2 Emitir GRU gerando o boleto em arquivo PDF. 
 
ATENÇÃO: O preenchimento correto do número de referência é o que assegura a identificação do 
pagamento realizado ao PPGTurismo UFPR. 
 
3.4 A candidata ou candidato deverá anexar no processo, sob pena de indeferimento de 
sua inscrição, cópias digitais dos seguintes documentos: 
 
3.4.1 Anexar ao formulário digital o Projeto de Pesquisa elaborado de acordo com o 
modelo indicado neste Edital. Serão aceitos apenas projetos apresentados em arquivos 
PDF (Apêndice 1). 
 
3.4.2 Em arquivo único PDF: Carteira de identidade (RG) e CPF ou Carteira Nacional 
de Habilitação. No caso de estrangeiros, Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou 
cópia da folha de identificação do passaporte. 
 
3.4.3 Cópia de comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
3.4.4 Uma foto 3x4 colorida e recente (formato .jpg e padrão Identidade/Passaporte). 
 
3.4.5 Cópia frente e verso do diploma do curso de graduação; ou declaração de 
conclusão do curso de graduação; ou declaração de provável formando cursando o 
último período do curso de graduação assinado pelo representante legal. Em caso de 
aprovação no processo de seleção, de candidatas ou candidatos que estiverem 
cursando o último ano de curso de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC, o 
diploma ou certificado de conclusão do curso deverá ser apresentado obrigatoriamente 
no ato da matrícula, sob pena da perda da vaga.  
 
3.4.6 Histórico escolar do curso de graduação (PDF). 
 
3.4.7 Certificado de suficiência em língua inglesa ou espanhola ou francesa (PDF) com 
data de realização até o máximo de 4 (quatro) anos anteriores ao período de inscrição 
no processo seletivo (vide lista de certificados aceitos no Apêndice 2). 
 
3.4.8 Currículo modelo Lattes CNPq completo e documentado (PDF). A documentação 
do currículo deve se restringir aos critérios de avaliação conforme 5.1.3. 
 
3.5 Candidatos procedentes de países não lusófonos deverão demonstrar proficiência 
em língua portuguesa mediante aprovação em teste oficialmente reconhecido pelo MEC 
(Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS). 
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3.6 Candidatos provenientes de países cujas línguas nativas se enquadrem nas aceitas 
para Certificado de Suficiência, deverão apresentar apenas a proficiência em língua 
portuguesa. 
 
3.7 No caso de curso realizado no exterior, os documentos comprobatórios deverão 
estar revalidados. 
 
4  LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA  
 
4.1 O candidato deverá escolher a Linha de Pesquisa do PPGTUR/UFPR de acordo 
com a temática do projeto. 
 

Área de Concentração: Turismo e Desenvolvimento 

Linha Docentes  Vagas 

1 - Turismo, Sociedade e Ambiente (TSA): 

Concentra-se na análise do turismo e sua relação com a 
sociedade, onde se enquadram as dinâmicas 
econômicas, espaciais, culturais, políticas e ambientais 
relativas ao desenvolvimento do turismo. 

Bruno Martins Augusto Gomes  -

Letícia Bartoszeck Nitsche - 

Luis Ernesto Brambatti 2 

Marcelo Chemin 1 

Sandro Campos Neves - 

Silvana do Rocio de Souza - 

Vander Valduga 1 

2 - Organizações Turísticas Públicas e Privadas 
(OTPP):  

Concentra-se na análise das organizações turísticas 
públicas e privadas, considerando a gestão, o mercado 
no contexto das relações intra e interorganizacionais e 
seus reflexos no desenvolvimento do turismo. 

Carlos Eduardo Silveira 1 

José Elmar Feger 1 

Juliana Medaglia Silveira 1 

Marcia Massukado Nakatani 1 

Melise de Lima Pereira 1 

Thays Cristina Domareski Ruiz 1 

 
 
5  ETAPAS  
 
5.1 A partir da homologação das inscrições, a seleção dos candidatos será realizada 
em três etapas: 
 
5.1.1 Etapa 1 (Eliminatória e Classificatória): Análise do Projeto de Pesquisa. 
 
5.1.2 Etapa 2 (Eliminatória e Classificatória): Defesa do Projeto e Entrevista.  
 
5.1.2.1 Na defesa do projeto de pesquisa será avaliada a pertinência da temática para a 
linha de pesquisa escolhida, bem como, se a estrutura e o conteúdo contemplam os 
itens do Projeto de Pesquisa (Apêndice 1). 
 
5.1.2.2 Fica facultado aos avaliadores arguir os candidatos acerca de exequibilidade do 
projeto e da flexibilidade em relação à adaptação à linha e/ou aos grupos de pesquisa a 
que possa se vincular.  
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5.1.2.3 A entrevista versará sobre a trajetória acadêmica e profissional.  
 
5.1.2.4 Nesta etapa é facultada a participação dos demais professores do PPGTUR.  
 
5.1.3 Etapa 3 (Classificatória): Análise do currículo (Lattes CNPq) devidamente 
documentado conforme orientações do Apêndice 3. 
 
5.1.3.1 Os critérios que serão considerados no momento da análise do currículo são: 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência Profissional 
(em turismo e hotelaria, áreas 
afins e docência) 

2 pontos por ano, limitado a 30 pontos. 

Experiência em Atividades 
Acadêmicas como discentes 

2 pontos por ano, limitado a 20 pontos. 

Produção Acadêmica e 
Intelectual 

 

Artigo: pontuação de acordo com a classificação Qualis CAPES 
2013-2016 (A1=30; A2=20; B1=15;  B2=10; B3=5; B4=3; B5=2; C 
ou não classificada=1). 
 
Livros com ISBN = 20 pontos autor; 15 pontos 
coordenador/organizador. 
 
Capítulos de livros com ISBN=10 pontos, limitado a 30 pontos. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-
científicos = 5 pontos, limitado a 15 pontos. 
 
Resumos publicados em anais de eventos técnico-científicos = 3 
pontos, limitado a 12 pontos. 

 
 
5.2 As notas de cada etapa obedecerão escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
6 CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1 A classificação obedecerá ordem conforme média aritmética obtida nas etapas 1, 2 
e 3 deste edital.  
 
6.2 Em caso de empate (mesma média final) entre dois ou mais candidatos, serão 
utilizados os seguintes critérios de desempate: 
Maior nota na Etapa 1 
Maior nota na Etapa 2 
Maior nota na Etapa 3 
Candidato com mais idade. 
 
6.3 A nota de cada etapa será divulgada ao término de cada uma delas. O resultado 
final da seleção contendo todas as notas será divulgado por meio de edital publicado no 
site do PPGTUR. 
 
6.4 Caso haja vagas remanescentes, os demais candidatos classificados poderão ser 
chamados, de acordo com a ordem de classificação e o interesse do programa. 
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7 COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
7.1 A Comissão de Seleção será formada por 2 (dois) professores de cada Linha de 
Pesquisa, totalizando 4 (quatro) membros titulares encarregados de todas as etapas do 
processo seletivo. 
 
7.1.1 Comissão de Seleção: Titulares: Dr. Marcelo Chemin, Dra. Letícia Bartoszeck 
Nitsche, Dra. Melise de Lima Pereira, Dra. Thays Domareski Ruiz. 
 
Suplentes Linha de Pesquisa 1 - TSA: Dr. Bruno Martins Augusto Gomes, Dr. Luis 
Ernesto Brambatti, Dra. Silvana do Rocio de Souza e Dr. Vander Valduga. 
 
Suplentes Linha de Pesquisa 2 - OTPP: Dr. Carlos Eduardo Silveira, Dr. José Elmar 
Feger, Dra. Juliana Medaglia Silveira e Dra. Marcia Massukado Nakatani. 
 
 
8 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 O prazo para interposição de recurso(s) relativo(s) ao(s) resultado(s) da Etapa 1, 
Etapa 2, Etapa 3 será de até 48 horas após a publicação dos resultados de cada Etapa. 
 
8.2 Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão do Processo Seletivo pelo e-
mail ppgturismo@ufpr.br ou ufpr.ppgtur@gmail.com indicando como assunto ‘recurso 
seleção 2020’. 
 
8.3 O programa reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecidas. 
 
8.4 Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão do Processo 
Seletivo. 
 
 
9 CRONOGRAMA 
 

09/09 a 02/11/20 Inscrições (online) 

até 04/11/20 Divulgação das inscrições deferidas 

09 a 10/11/20 ETAPA 1 - Análise dos Projetos 

até 11/11/20 Resultado ETAPA 1 

16 a 19/11/20 ETAPA 2 - Defesa do Projeto e Entrevista 

até 20/11/20 Resultado ETAPA 2 

25 a 26/11/20 ETAPA 3 - Análise dos Currículos 

até 27/11/20 Resultado ETAPA 3  

até 03/12/20 Resultado FINAL  

 
 

http://www.prppg.ufpr.br/ppgturismo/leticia-bartoszeck-nitsche/
http://www.prppg.ufpr.br/ppgturismo/leticia-bartoszeck-nitsche/
mailto:ppgturismo@ufpr.br
mailto:ufpr.ppgtur@gmail.com
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APÊNDICE 1 – PROJETO DE PESQUISA 

 
Deverá conter os seguintes itens: 
 

 1) Nome do Candidato 
 

 2) Linha de Pesquisa de interesse 
 

 3) Título do Projeto de Pesquisa 
 

 4) Contextualização do tema 
 

 5) Problemática e Objetivos 
 

 6) Justificativa 
 

 7) Metodologia com cronograma de atividades para o período de 24 meses 
 

 8) Referências. 
 
O projeto deverá ter no máximo 10 (dez) páginas (incluindo as Referências) com base 
nas normas vigentes da ABNT. 
 
 

Critérios de avaliação do Projeto de Pesquisa, Defesa e Entrevista 
 
Aderência do projeto à linha de pesquisa do PPGTurismo indicada;   
Atualidade e credibilidade das referências utilizadas no projeto; 
Adequação metodológica da proposta;  
Rigor e adequação da redação técnica do texto apresentado;  
Atualidade e pertinência do tema pesquisado;  
Cumprimento dos requisitos do projeto previstos no Edital;  
A proposta tem sintonia ou aderência com os atuais projetos do programa; 
Flexibilidade da proposta e do plano de trabalho;  
Estrutura e adequação da apresentação; 
A Propriedade nas respostas à arguição.  
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APÊNDICE 2 – LISTA DE CERTIFICADOS ACEITOS 
 

O exame de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol e Francês) 
deverá ser realizado antes do processo de inscrição para ingresso e terá caráter 
eliminatório. Os certificados deverão ser apresentados no ato da inscrição. O domínio 
instrumental do idioma se constitui em exigência para admissão ao curso. 

 

Para comprovar Suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol e Francês) 
serão aceitos certificados expedidos pelas seguintes instituições: 

 

 ● Certificado de aprovação em teste realizado pelo Núcleo de Concursos - UFPR; 
 

 ● Certificado ou Declaração de aprovação em teste realizado por Instituições 
Públicas de Ensino Superior devidamente regularizadas no Sistema de Ensino do 
Ministério da Educação do Brasil - CAPES; 
 

 ● Certificado ou Declaração de Aprovação do Test of English as Foreign 
Language – TOEFL, ou International English Language Test – IELTS, ou de outro 
teste que comprove suficiência de compreensão de texto em língua inglesa 
expedido pela Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa ou pelo Centro Cultural 
Brasil Estados Unidos de Curitiba; 
 

 ● Certificados emitidos pela TESE Prime; 
 

 ● Certificados emitidos pelas Pontifícias Universidades Católicas; 
 

 ● Certificado ou Declaração de Aprovação em teste que comprove suficiência de 
compreensão de texto em língua espanhola expedido pelo Hispano, Centro Cultural 
Brasil Espanha ou Instituto Cervantes (DELE); 
 

 ● Certificado ou Declaração de Aprovação em teste que comprove suficiência de 
compreensão de texto em língua francesa expedido pela Aliança Francesa.  

 
 
 

http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Home
https://www.ets.org/pt/toefl
https://www.ielts.org/
http://www.sbcirj.org.br/
http://www.interamericano.com.br/category/
http://www.interamericano.com.br/category/
http://www.interamericano.com.br/category/
http://www.interamericano.com.br/category/
https://www.teseprime.org/
http://www.hispano.com.br/
http://www.centroculturaldaespanha.com.br/
http://www.centroculturaldaespanha.com.br/
http://www.afcuritiba.com.br/af/
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APÊNDICE 3 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 
Experiência Profissional: cópia ou original da carteira de trabalho constando início, 
término ou vigência do exercício profissional e/ou holerite/folha de pagamento e/ou 
declaração que comprove exercício profissional. Contratos de prestação de serviço e 
outros comprovantes deverão conter dados que permitam verificação do período 
trabalhado em caso de necessidade. Declarações de empregadores ou parceiros 
comerciais deverão estar em papel timbrado ou outra forma que atestem sua 
veracidade. Comprovação de experiência como autônomo deverá basear-se em 
requisitos oficiais como emissão de notas fiscais, registro em entidade de classe ou 
declarações públicas. Documentos comprobatórios em outro idioma deverão seguir 
procedimentos expressos na Convenção de Apostila de Haia. A comissão reserva-se o 
direito de questionar ou desconsiderar comprovantes que não se enquadrem nas 
categorias anteriormente mencionadas. 
  
Experiência em Atividades Acadêmicas como Discente – cópia ou original do 
certificado/declaração de participação em projetos de pesquisa, e/ou projetos de 
extensão, e/ou grupos de pesquisa, e/ou iniciação científica, e/ou intercâmbio 
acadêmico (mobilidade de no mínimo seis meses), e/ou intercâmbio financiado por 
órgão público Federal e/ou Estadual (exemplo, Ministério do Turismo), e/ou estágio. A 
comissão reserva-se o direito de questionar ou desconsiderar comprovantes que não se 
enquadrem nas categorias anteriormente mencionadas. 
 
Produção acadêmica e intelectual – cópia da página de identificação (deve ficar clara 
a vinculação entre autor e obra publicada). A pontuação seguirá o Qualis CAPES 
(2013-2016) da área Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e 
Turismo. Publicação de trabalhos ou resumos em anais de eventos técnico-científicos 
(certificado/declaração de publicação em anais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


