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EDITAL 05/2019 - DIRPPG 

 

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNO EXTERNO DO 

PPGBIOTEC - 2019/1 

 

A coordenação do PPGBIOTEC divulga as informações e orientações referentes à matrícula de aluno externo 

para o 1° Semestre de 2019 para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, conforme 

Resolução Normativa 01/2017- PPGBIOTEC, disponível em: 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-

normas/resolucao-2017-01-ppgbiotec-alunos-externos/view 

 

 

1. VAGAS 

 

A seleção para alunos externos do PPGBIOTEC para o 1º semestre de 2019, ofertará as seguintes vagas: 

 

Câmpus Disciplina Código Vagas 

Ponta Grossa 

Bioquímica de microrganismos BT41G 5 

Genética e Biologia Molecular de 

Microrganismos 
BT41F 5 

Dois Vizinhos Meta-Análise e Revisão Cienciométrica BT41R 5 

 

1.1 O calendário acadêmico e horário das disciplinas do 1º semestre de 2019 encontram-se no site: 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos/calendario-academico 

 

 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A seleção de alunos externos obedecerá aos critérios que seguem e também podem ser conferidos na 

Resolução 01/2017-PPGBIOTEC , disponível no site http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-2017-01-ppgbiotec-alunos-externos/view  : 

2.1 A classificação dos candidatos, para cada disciplina na qual houve solicitação de matrícula, seguirá a 

ordem de pontuação decrescente obtida na respectiva avaliação do professor responsável pela disciplina. O 

professor da disciplina encaminhará ao coordenador do PPGBIOTEC o resultado final sobre a ordem de 

pontuação para que seja posteriormente divulgada. 

2.2. Para cada uma das disciplinas, as vagas serão preenchidas pelos candidatos com maior pontuação 

obtida na soma dos itens da tabela do item 5.3. 

2.3. Tabela de pontuação para análise do currículo (valor máximo 100 pontos): 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-2017-01-ppgbiotec-alunos-externos/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-2017-01-ppgbiotec-alunos-externos/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-2017-01-ppgbiotec-alunos-externos/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-2017-01-ppgbiotec-alunos-externos/view


 

Qualificação Pontuação 

Máxima 

Artigos em periódicos qualificados em estratos superiores na área de Bi- 

otecnologia nos últimos 4 anos: A1, A2, B1 (10 pontos para cada artigo 

publicado) – máximo 20 

 

20 

Artigos em periódicos qualificados em estratos inferiores na área de Bi- 

otecnologia nos últimos 4 anos: B2, B3, B4, B5, C (5 pontos para cada 

artigo publicado) – máximo 15 

 

15 

Artigos em periódicos Não-Qualificados na área de Biotecnologia nos 

últimos 4 anos (2,0 pontos para cada artigo publicado) – máximo 10 

 

10 

Capítulo de livros Publicado na área de Biotecnologia (1,0 para cada 

artigo publicado) – máximo de 10 

 

10 

Artigos em eventos Internacionais ou Nacionais na área de Biotecnolo- 

gia (1,0 para cada artigo) – máximo 8 

 

8 

Artigos em eventos Nacionais ou Internacionais não-qualificados na 

área de Biotecnologia (0,5 para cada artigo) – máximo 4 

 

4 

Resumo em eventos Internacionais ou Nacionais na área de Biotecnolo- 

gia (0,4 para cada artigo) – máximo 2 

 

3 

Mestrado concluído na área de Biotecnologia e/ou correlata 7 

Especialização na área de Biotecnologia e/ou correlata 3 

Média das notas das disciplinas cursadas no mestrado e/ou na graduação 

que estão relacionadas com a solicitação do aluno – (entre 9,0 e 10,0 = 10 

pontos; entre 8,0 e 8,9 = 8 pontos; entre 6,0 e 7,9 = 6,0, 

abaixo de 6,0 = 0 pontos) 

 

 

10 

Experiência profissional do candidato (1 ponto por ano) – máximo 10 

pontos 

 

10 

Total de pontos atingidos 100 

 

 

3. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1. O candidato poderá se inscrever, no período de 14 a 25 de fevereiro de 2019, em até 02 (duas) disciplinas, 

conforme divulgação no site: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/editais; a 

inscrição em mais de duas disciplinas indefere todo o processo. 

 

3.2 O candidato a aluno externo deverá realizar a submissão online em arquivos PDF da documentação 

listada abaixo, através do site http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato/   : 

 

* Requerimento de matrícula como Aluno Externo (Requerimento Padrão), devidamente 

preenchido e assinado pelo candidato (o modelo do formulário encontra-se disponível no site: 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgbiotec/documentos/formularios/requerimento-padrao.doc/view 

* Documento oficial de identificação (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou passaporte, se 

estrangeiro). 

* CPF ou página da Receita Federal, caso o número do CPF não conste do documento citado na 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/editais
http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato/


 

alínea anterior. O CPF não é necessário para estrangeiro, entretanto, caso seja classificado, o 

candidato deverá apresentar, no ato da matrícula, passaporte válido para período que cursar a(s) 

disciplina(s) e visto para exercer atividade acadêmica no Brasil. 

* Diploma de graduação ou de documento equivalente, ou, no caso de candidatos concluintes do 

curso de graduação no período letivo em que ocorrer processo de seleção de candidatos será aceita 

declaração de concluinte emitida pela IES (Instituição de Ensino Superior) de origem. 

* Currículo Lattes com documentos comprobatórios dos itens do Anexo I. Não serão aceitos em 

nenhuma hipótese outros tipos de currículos. Observações: O currículo na Plataforma Lattes está 

disponível em http://lattes.cnpq.br/ 

* Histórico escolar do curso de graduação, especificado na aliena “d”. 

* Os portadores de títulos de graduação plena obtidos no exterior deverão apresentar o diploma 

devidamente reconhecido pelo Ministério de Educação do país de origem, anexando cópia do 

referido diploma devidamente traduzido para o português. 

* Os documentos inseridos devem estar legíveis. 

* A inobservância dos itens acima especificados implicará na eliminação do candidato do processo 

de seleção. 

 

 

3.3 No ato da confirmação da matrícula, os documentos referidos no item 3.2 deverão ser fotocopiados 

novamente e entregues, acompanhados dos respectivos originais, nas Secretarias do PPGBIOTEC de cada 

Câmpus, nos seguintes endereços: 

 

* Endereço Secretaria do PPGBIOTEC Câmpus Ponta Grossa: 

Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04 CEP 84016-210 – Ponta Grossa – PR. 

Horários: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30min 

 

* Endereço Secretaria do PPGBIOTEC Câmpus Dois Vizinhos: 

Estrada para Boa Esperança, s/n, Km 04 CEP 85660-000 – Dois Vizinhos – PR. 

Horários: das 07:30h às 19h30min 

 

 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 A lista preliminar com a relação dos candidatos aprovados será divulgada até às 18h do dia 26 de fevereiro 

de 2019 no quadro de avisos da Secretaria do PPGBIOTEC e no site 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/editais 

4.2 A interposição de recursos relacionados à relação dos candidatos aprovados deverá ser feita até às 18 

horas do dia 27 de fevereiro de 2019, e deverá ser enviada exclusivamente via Internet, em formato PDF, no 

site http://pg.utfpr.edu.br/pos/inscricao/candidato/, acessando a “ÁREA DO CANDIDATO”. O formulário 

no formato “.doc” para fins de recurso encontra-se disponível no link 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos 

4.3 Após a análise do(s) recurso(s), se ocorrer; a classificação dos candidatos aprovados será publicado até o 

dia 07 de março de 2018, até às 18 horas no quadro de avisos da Secretaria do PPGBIOTEC e no site 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/editais 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/editais
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/editais


 

5. PERDERÁ O DIREITO À VAGA O CANDIDATO QUE: 

 

* Não requerer sua matrícula no PPGBIOTEC no período estabelecido. 

* Deixar de apresentar a documentação exigida ou não observar os procedimentos e orientações 

contidas na Resolução 01/2017- PPGBIOTEC, disponível em: 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/documentos/regulamentos-e-

normas/resolucao-2017-01-ppgbiotec-alunos-externos/view  

 

 

6. DATAS IMPORTANTES 

 

* Inscrições: 14/02/2019 a 25/02/2019 

* Divulgação dos resultados: 26/02/2019 

* Interposiçao de recursos: até 27/02/2019 

* Divulgação do resultado final: até 07/03/2019 

* Requerimento de Matrícula: 08/03/2019 a 11/03/2019 

* Início das aulas: dia 12/03/2019 

 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 O presente edital será publicado no site do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, conforme os 

eguinte endereço eletrônico: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgbiotec/editais  e no 

mural da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no Bloco E da UTFPR no dia 12/02/2019, entrando em 

vigor a partir de sua publicação. 

7.2 Os casos omissos neste edital serão decididos pelo Colegiado do PPGBIOTEC. 

7.3 Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Ponta Grossa, Seção Judiciária do Paraná, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões oriundas deste Edital. 

 

 

 

 

Ponta Grossa, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Profª. Drª. Juliana Vitória Messias Bittencourt Prof. Dr. Guataçara dos Santos Junior 

Coordenadora do PPGBIOTEC-PG Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 

UTFPR – Câmpus Ponta Grossa UTFPR – Câmpus Ponta Grossa 

 

Prof. Dr. Antônio Augusto de Paula Xavier 

Diretor Geral 

UTFPR – Câmpus Ponta Grossa 
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