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INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS – 2019 

 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
 
 As inscrições serão realizadas no período de 24 de maio de 2019 a 14 de junho 
de 2019, exclusivamente por meio do endereço: 
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1469 
 
 Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: 

 Cópia do RG e CPF ou passaporte (para estrangeiros); 

 Comprovante de residência; 

 Diploma de graduação; 

 Foto atual; 

 Currículo Lattes (cadastro no site http://lattes.cnpq.br/); 

 Carta de detalhamento das razões para o ingresso, constando: motivação, 
experiência e intenção em receber a bolsa de estudos (máximo duas páginas). 

 
 O curso tem como objetivos: i. aprimorar a prevenção e o combate por meio de 
informações técnicas; ii. apresentar princípios, aplicações tecnológicas e estudos de 
caso, possibilitando a discussão e troca de informações sobre os temas abordados; 
iii. praticar em campo as técnicas de prevenção e combate. 
 O curso é destinado sobretudo aos profissionais que lidam com incêndios 
florestais em empresas florestais, unidades de conservação, bem como grupamentos 
do Corpo de Bombeiros. 
 
 
DA SELEÇÃO 
 
 
 A seleção será realizada no período de 24 a 26 de junho de 2019, sendo 
considerados a experiência – descrita no currículo Lattes -, bem como a motivação 
apresentada na carta de detalhamento das razões para ingresso. 
 Essa etapa será realizada por uma banca composta por três professores do 
curso de especialização e irá considerar, para efeitos de pontuação: 

 a nota atribuída na carta de motivação (40% de peso da nota final desta etapa); 

 a nota atribuída no currículo Lates (60% de peso na nota final desta etapa), 
tendo como base as resoluções da Universidade Federal do Paraná. 

 Haverá disponibilidade de 45 (quarenta e cinco) vagas para a realização do 
curso de especialização em incêndios florestais: turma 2019. 
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DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 
 
 A seleção de bolsistas será realizada no dia 26/06/2019. 
 Serão disponibilizadas 5 (cinco) bolsas - com 100% de isenção - para 
realização do curso de especialização. 
 Os mesmos membros responsáveis pelo processo de seleção farão a 
distribuição das bolsas, com base na pontuação obtida no currículo Lattes dos 
interessados em recebê-las. 
 
 
DAS MATRÍCULAS 
 
 
 As matrículas serão realizadas nos dias 27 e 28 de junho do corrente ano. 
 
 
 
    Curitiba, 10 de junho de 2019. 
 
    Prof. Dr. Alexandre França Tetto 
    Coordenador da especialização 
    Prevenção e combate aos incêndios florestais 
    Universidade Federal do Paraná 


