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 EDITAL Nº 03/2021 - PBQ 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO EXTRAORDINÁRIO DO PBQ: 

DOUTORADO 

Considerando o Resultado do Edital nº 18/2020: Apoio aos Programas de Pós-

Graduação emergentes e em consolidação em áreas prioritárias nos estados, que concedeu 

novas bolsas de doutorado ao PBQ; 

Considerando a Resolução nº 03/2019-PBQ, que estabelece critérios para a seleção de 

candidatos ao Curso de Doutorado do PBQ da UEM; 

 

O Professor Jurandir Fernando Comar, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Bioquímica (PBQ), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público a 

abertura de inscrições para a seleção de alunos regulares aos Cursos de Doutorado. 

I – PROGRAMA 

O Programa de Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da UEM apresenta como 

objetivo formar, em nível de Mestrado e Doutorado, profissionais especializados na área de 

Bioquímica. Desenvolvimento de projetos de pesquisas originais coordenados por 

orientadores nas áreas de 1) Bioquímica Metabólica, 2) Bioquímica de Alimentos, 3) 

Bioquímica Vegetal, 4) Biotecnologia e 5) Biologia Molecular. 

II – PÚBLICO 

Mestres ou mestrandos com data de defesa agendada para até o final do mês de abril 

de 2021* nas seguintes áreas: Bioquímica, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciência de 

Alimentos, Biotecnologia, Farmácia e áreas afim. 

* Apresentar anuência do orientador atestando que a defesa do mestrado será até a data 

estipulada no presente edital. 

III – DATAS E LOCAL 

As inscrições serão feitas exclusivamente online no endereço sec-pbq@uem.br na data 

de 22/03/2021 até às 12:00h. As inscrições que chegarem após o horário serão indeferidas. 

IV – NÚMERO DE VAGAS 

O PBQ oferecerá 2 vagas para Doutorado. 

V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

1. Formulário de inscrição online, preenchido, assinado e escaneado, contendo uma foto 3x4 

recente; O candidato deverá acessar o endereço http://npd.uem.br/sgipos e preencher todos os 

formulários eletrônicos no Sistema de Inscrições online. 

http://npd.uem.br/sgipos
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2. Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, Título de Eleitoral, Certidão de Reservista e 

Certidão de Nascimento/Casamento (escaneadas). 

3. Cópia do CV Lattes sem documentação digitalizado em pdf (a documentação será exigida 

no momento da matrícula no caso de aprovação). 

4. 1 cópia do projeto de pesquisa em pdf. 

5. Declaração de Aceite do Orientador. 

6. Cópia do Diploma (ou documento equivalente). 

* Serão considerados como documentos equivalentes: cópia da ata de defesa ou declaração do 

orientador atestando que o candidato defenderá o mestrado até a data estipulada neste edital.  

VI – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

O resultado da homologação das inscrições será divulgado no site do PBQ até as 18 h 

do dia 22/03/2021 juntamente com os horários para entrevista do candidato. 

VII – RECURSOS 

Os recursos do resultado publicado poderão ser protocolados em até às 12 h de 

23/03/2021 diretamente no e-mail sec-pbq@uem.br digitalizado em pdf. 

VII – DA SELEÇÃO: PROCEDIMENTOS E CALENDÁRIO 

 

Número de Vagas:  2 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Avaliação do Projeto de Pesquisa Peso 4,0; Resolução 03/2019-PBQ 

Entrevista Peso 3,0; Resolução 03/2019-PBQ 

Avaliação do Currículo Lattes Peso 3,0; Resolução 03/2019-PBQ 

Serão eliminados os candidatos com nota final (projeto de pesquisa + entrevista + 

currículo) inferior a 6,0 

PRAZOS para Doutorado 

Período de recebimento de inscrições 

na secretaria do DBQ:  
22/03/2021 até 12:00 h 

Edital de homologação das inscrições:  Até as 18 h de 22/03/2021 

Entrevista: 

23/03/2021 – período da tarde, em reunião 

virtual via google meet, conforme 

cronograma a ser divulgado. 

Divulgação do resultado final: Até 24/03/2021 

 

 

mailto:sec-pbq@uem.br
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PUBLIQUE-SE 

Maringá, 16 de março de 2021. 

 
 Prof. Dr. Jurandir Fernando Comar 

                                                                              Coordenador do PBQ 


