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EDITAL PERMANENTE DE SELEÇÃO ANUAL 
 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA FLORESTAL (PPGEF) PARA OS CURSOS DE MESTRADO 
ACADÊMICO E DE DOUTORADO  

 
 
1. PREÂMBULO 
 
 
1.1 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal 
(PPGEF), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do 
Processo Seletivo para o preenchimento das vagas dos Cursos de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado, em conformidade com as exigências do Regulamento Interno 
desse Programa e da Resolução nº 65/09 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE). 
 
1.2 O presente Edital foi aprovado pelo Colegiado da Pós-Graduação em Engenharia 
Florestal, em Reunião Ordinária, realizada em 23 de junho de 2017. 
 
1.3 A seleção de candidatos para ingresso no Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Florestal (PPGEF) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) será 
realizada mediante Processo Seletivo, que consistirá de prova escrita objetiva, análise 
do curriculum vitae, avaliação da proposta de pesquisa e entrevista pessoal.  
 
1.4 O Processo Seletivo destina-se a candidatos brasileiros ou estrangeiros que 
concluíram ou que estejam cursando o último ano do curso de graduação em 
Engenharia Florestal ou cursos afins às linhas de pesquisa do programa ou de 
mestrado em Engenharia Florestal ou cursos afins às linhas de pesquisa do programa. 
 
Parágrafo único - Candidatos estrangeiros que se enquadram em convênios bilaterais 
serão submetidos a processo seletivo específico. 
 
1.5 Os resultados deste Processo Seletivo serão válidos somente para ingresso no 
mês de março do ano seguinte à seleção. 
 
1.6 Informações sobre o Programa podem ser obtidas no endereço eletrônico 
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao ou na Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em de Engenharia Florestal (PPGEF). 
 
1.7 A cada ano de seleção, os anexos 1, 2, 3, 4 e 5 deste Edital poderão ser alterados 
para readequações. 
  

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao
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2. DO NÚMERO DE VAGAS 
 
 
2.1 O número de vagas para o processo seletivo será definido em reunião do colegiado 
do Programa a ser realizada na primeira quinzena do mês julho de cada ano de 
seleção. 
 
2.2 As vagas serão definidas por linha de pesquisa de acordo com a disponibilidade 
de orientadores, cuja lista será disponibilizada no endereço eletrônico 
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/ a partir da segunda quinzena do mês de 
julho no Anexo 1 deste Edital. 
 
2.3 Os candidatos serão selecionados segundo o limite de vagas estipulado pelo 
programa nos termos previstos por este Edital e pela Resolução nº 65/09 do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Os limites de vagas definidos por este edital 
poderão ser ampliados desde que haja disponibilidade de orientadores, bolsas ou de 
candidatos que tenham sido aprovados como suplentes e que assumam o 
compromisso por escrito de realizar o curso sem a concessão de bolsa. 
 
2.4 O Colegiado do PPGEF se reserva no direito de alterar a distribuição de vagas, de 
acordo com o nível (mestrado/doutorado), em função da demanda e do mérito dos 
projetos de pesquisa dos candidatos à seleção. 
 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
 
3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente no mês de agosto, até as 23:59 h 
do dia 31 de agosto do respectivo ano de inscrição. 
 
3.2 A inscrição deverá ser feita mediante o preenchimento do formulário online 
disponível no endereço eletrônico http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/, 
juntamente com toda a documentação solicitada na ficha de inscrição, inseridas em 
formato .PDF nos seus respectivos campos. 
 
3.3 Cada arquivo em formato .PDF só poderá ser inserido no seu respectivo campo 
desde que não ultrapasse o tamanho de 50 Mb. 
 
3.4 Poderão inscrever-se no Processo Seletivo candidatos em fase de conclusão de 
curso de graduação em Engenharia Florestal e áreas afins, candidatos ao Curso de 
Mestrado Acadêmico e em fase de conclusão de curso de Mestrado em Ciências 
Florestais ou áreas afins, candidatos ao Curso de Doutorado, desde que possam 
concluir seu curso de graduação/mestrado, até o primeiro dia do período letivo de 
ingresso no curso pretendido, de acordo com o Calendário Acadêmico. 
 
3.5 No ato da inscrição deverão ser entregues todos os documentos solicitados, em 
formato .PDF, inseridos nos seus respectivos campos no formulário de inscrição para 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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mestrado ou doutorado, de acordo com a opção do candidato, respeitando o tamanho 
máximo de 50 Mb cada arquivo, de acordo com o Item 3.3 deste Edital. 
 
3.5.1 - São documentos necessários para efetivação da inscrição: 

 
a) Preenchimento do formulário de inscrição online. 
 
b) Documentos pessoais: cópia da carteira de Identidade (RG) para candidatos 

brasileiros ou cópia da folha de identificação do passaporte, para candidatos 
estrangeiros que cumpram o item 1.4 deste Edital. 

  
c) Para candidatos ao Mestrado - cópia do diploma de graduação (frente e 

verso) ou declaração original de estar cursando o último período de 
graduação e histórico escolar de graduação. 

 
d) Para candidatos ao Doutorado - cópia do diploma de mestrado (frente e 

verso), certificado de defesa ou declaração da provável data da defesa e 
cópia do histórico escolar de mestrado. 

 
e) Cópia de foto atual em tamanho quadrado (3x3, 4x4,......, NxN). 
 
f) Cópia do comprovante de suficiência em Inglês, tanto para candidatos 

inscritos no mestrado quanto para candidatos inscritos no doutorado e cópia 
do comprovante de suficiência em outra língua estrangeira (alemão, 
espanhol, francês ou italiano), somente para candidatos inscritos no 
doutorado. Serão aceitos os comprovantes fornecidos obrigatoriamente por 
instituição de ensino superior do país, além dos exames de proficiências em 
línguas reconhecidos internacionalmente (TOEFL, ZDF, Cambridge, entre 
outros). 

 
g) Proposta de pesquisa elaborada de acordo com a Diretriz 01/2000 

PPGEF/UFPR, disponível no endereço eletrônico 
    http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/index.php/38-curso/127-

ingressar-no-programa. 
 
h) Uma cópia do curriculum vitae no padrão Lattes (www.cnpq.br), com 

produção técnica e científica no período dos últimos quatro anos, incluindo 
o ano de inscrição, relacionadas com as linhas de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da UFPR, acompanhada de 
documentos comprobatórios e do formulário de pontuação, devidamente 
preenchido, constante no Anexo 4 deste Edital, de acordo com o nível 
selecionado pelo candidato (mestrado ou doutorado). O curriculum vitae, a 
documentação comprobatória e o formulário de pontuação deverão ser 
inseridos em um arquivo único, respeitando o Item 3.3 deste Edital, no 
campo “Formulário de Pontuação de acordo com o Edital (.PDF)”, disponível 
no formulário de inscrição online. Não serão aceitas as inscrições cujos 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/index.php/38-curso/127-ingressar-no-programa
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/index.php/38-curso/127-ingressar-no-programa
http://www.cnpq.br/
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documentos comprobatórios do currículo não estiverem rigorosamente e 
criteriosamente ordenados e paginados na sequência do currículo. 

i) Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição através de 
recolhimento de GRU - simples 
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp). A taxa de 
inscrição para o Processo Seletivo será de R$ 100,00 (cem reais), a qual 
deve ser preenchida de acordo com os dados abaixo: 

  
GRU - simples para o Mestrado 
- Número de Referência 1615380706002 
- Código de Recolhimento 28911-6 
- Unidade Gestora (UG) 153079 
- Gestão 15232 

GRU - simples para o Doutorado 
- Número de Referência 1615380706008 
- Código de Recolhimento 28920-5 
- Unidade Gestora (UG) 153079 
- Gestão 15232 

 
3.5.2 A Comissão de Seleção homologará apenas as inscrições dos candidatos que 
apresentarem a documentação exigida dentro do prazo previsto no item 3.1 deste 
Edital.  
 
3.6 Ao se inscrever, o candidato deverá optar por uma linha de pesquisa e por um 
provável professor orientador. 
 
3.7 Candidatos inscritos no Processo Seletivo para o curso de Mestrado Acadêmico 
em fase de conclusão do curso de graduação e inscritos para o curso de Doutorado 
em fase de conclusão de mestrado, se selecionados, deverão apresentar diploma ou 
certificado de conclusão do respectivo curso no ato de registro de sua matrícula pela 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal (PPGEF). 
 
3.8 O candidato ao apresentar a documentação requerida, se responsabilizará pela 
veracidade de todas as informações prestadas. 
 
 
4. ORIENTADORES E LINHAS DE PESQUISA 
 
Os orientadores disponíveis por linha de pesquisa serão relacionados em lista 
divulgada no endereço eletrônico http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/ no Anexo 
1 deste Edital a partir da segunda quinzena do mês de julho. 
 
  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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5. PROCESSO SELETIVO 
 
 
5.1 A seleção de candidatos para ingresso no PPGEF da UFPR será realizada em três 
etapas: 

 
- Primeira etapa - Prova escrita objetiva sobre tema relacionado à 

Engenharia Florestal. 
 
- Segunda etapa - Análise de curriculum vitae. 
- Terceira etapa - Proposta de pesquisa e entrevista. 
 

5.2 Primeira Etapa – Prova escrita objetiva. 
 

5.2.1 A prova escrita objetiva é de caráter eliminatório e terá valor entre 0,0 (zero) e 
10,0 (dez) pontos.  
 
5.2.2 A prova escrita objetiva será realizada nas dependências do PPGEF da UFPR e 
em outras instituições, com endereços disponibilizados no Anexo 2 deste Edital 
(http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/), obedecendo a data e o horário de 
Brasília.  
 
5.2.3 O candidato deverá indicar no formulário de inscrição o local de prova de sua 
preferência. 

 
5.2.4 Serão aprovados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 7 (sete). 

 
5.2.5 A prova escrita objetiva será realizada na primeira semana do mês de outubro. 
A data da prova escrita objetiva será disponibilizada no endereço eletrônico 
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/ a partir da segunda quinzena do mês de 
julho, conforme Anexo 5 deste Edital de Seleção. 
 
5.2.6 A prova escrita objetiva terá duração mínima de 60 minutos e máxima de 240 
minutos, e será realizada pelo candidato no respectivo local de prova, definido no 
momento de sua inscrição, como previsto no item 5.2.2. 

  
5.2.7 A prova escrita objetiva consistirá de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla 
escolha, sendo 5 (cinco) questões para cada linha de pesquisa: Conservação da 
Natureza; Economia, Administração, Legislação e Política Florestal; Manejo Florestal; 
Silvicultura e Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais. As cinco questões 
específicas de escolha do candidato terão valor 12 (doze) pontos cada uma e as 20 
questões das demais linhas de pesquisa (questões gerais), terão valor 2 (dois) pontos 
cada uma. A composição da nota final será de acordo com a equação abaixo: 
 

N1 =
(NQE×12)+(NQG×2)

10
           

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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Em que: 
 
N1 = nota da primeira etapa (valor de 0,0 a 10,0) 

NQE = Número de questões corretas da linha de pesquisa de escolha do candidato  

NQG = Número de questões corretas nas demais linhas de pesquisa 

 

5.2.8 A bibliografia correspondente a cada linha de pesquisa estará disponível no 
Anexo 3 deste Edital. 
 
5.2.9 Em até 24 horas após a realização desta etapa o gabarito da prova será 
disponibilizado no endereço eletrônico do PPGEF da UFPR 
(http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/). 
 
5.2.10 A divulgação do resultado desta etapa será afixada na secretaria do programa 
e disponibilizada no endereço eletrônico http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/ na 
terceira semana do mês de outubro do ano de inscrição do candidato. 
 
5.3 Segunda Etapa – Análise de curriculum vitae 

 
5.3.1 Esta etapa é de caráter classificatório, porém só participará da mesma, o 
candidato que obtiver nota mínima 7,0 (sete) na primeira etapa e cumprir o disposto 
no item 3 deste Edital. 
 
5.3.1.1 Serão pontuadas somente as atividades profissionais e/ou acadêmicas 
relacionadas à Engenharia Florestal e/ou áreas afins da linha de pesquisa escolhida, 
considerado o período mencionado no item 3.5.1 deste edital. 
 
5.3.1.2 Serão considerados, para fins de pontuação, apenas os itens devidamente 
comprovados. 
 
5.3.1.3 - A análise do currículo será baseada na pontuação conforme item 5.3.1 
(formulário de pontuação 1 para ingressantes no Mestrado e formulário de pontuação 
2 para ingressantes do Doutorado), de acordo com o Anexo 4 deste Edital. 
 
5.3.2 A análise de currículo será realizada na última semana do mês de outubro. 
 
5.3.3 As notas desta etapa serão conferidas separadamente de acordo com nível 
(mestrado ou doutorado), selecionado pelo candidato no ato da inscrição. 
 
5.3.4 Nenhuma atividade, devidamente comprovada, poderá ser pontuada mais de 
uma vez.  
 
5.3.5 A nota máxima do currículo será de valor 10,0 (dez).  
 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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5.3.6 A nota desta etapa será atribuída a cada candidato, respeitando o seu nível de 
inscrição (mestrado ou doutorado), de acordo com a equação: 
 

𝑁2 = 5,0 +
𝑃𝐶 × 5

𝑃𝑀
 

Em que: 

N2 = nota da segunda etapa 

PC = pontuação obtida pelo candidato 

PM = pontuação máxima obtida entre todos os candidatos, de acordo com o nível 

pretendido no ato da inscrição (mestrado ou doutorado) 

5.3.7 A divulgação do resultado desta etapa será afixada na secretaria do programa e 
disponibilizada no endereço eletrônico http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/ a 
partir da primeira semana do mês de novembro do ano de inscrição do candidato. 
 
5.4 Terceira Etapa – Proposta de pesquisa e entrevista 
 
5.4.1 A defesa da proposta de pesquisa e a entrevista terão caráter classificatório e, 
juntas, terão valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. 

 
5.4.2 A defesa da proposta de pesquisa e a entrevista dos candidatos serão realizadas 
na segunda semana do mês de novembro do respectivo ano de inscrição, conforme 
agendamento disponível no endereço eletrônico http://www.floresta.ufpr.br/pos-
graduacao/. O candidato será avaliado individualmente por pelo menos 03 (três) 
professores escolhidos pela Comissão de Seleção entre os membros do PPGEF, 
podendo ser realizada de forma presencial nas dependências desse Programa ou via 
Skype, respeitando a data e hora de agendamento. 

  
5.4.3 Cada linha de pesquisa terá sua banca examinadora, com o objetivo de avaliar 
o perfil técnico e pessoal do candidato e de julgar a proposta de pesquisa apresentada 
ao PPGEF da UFPR. 

 
5.4.4 A defesa da proposta de pesquisa deverá ser feita com o uso de projetor 
(multimídia) perante banca examinadora, com duração de no máximo 10 minutos, 
seguida de argumentação a eventuais questionamentos. Os candidatos que optarem 
por realizar esta etapa de modo não presencial deverão providenciar o envio prévio da 
apresentação para a comissão de avaliação, com no mínimo 24 horas de 
antecedência, visando garantir a projeção da mesma durante sua apresentação.    
 
  

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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6. CLASSIFICAÇÃO 
 
 
6.1 O PPGEF da UFPR efetuará a classificação dos candidatos por linha de pesquisa 
e por orientador, em ordem decrescente dos seus desempenhos, com uma nota final 
de 0,0 a 10,0 pontos, resultante da média aritmética simples das notas obtidas na 1ª, 
2ª e 3ª etapas, de acordo com a equação: 
 

𝑁𝐹 =
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3

3
 

Em que: 

NF = nota final 

N1 = nota da primeira etapa – prova escrita objetiva 

N2 = nota da segunda etapa – análise de currículo 

N3 = nota da terceira etapa – proposta de pesquisa e entrevista 

6.2 Na ocorrência de candidatos com igual desempenho far-se-á o desempate, para 
fins de classificação, considerando-se, sucessivamente: 
 

a) maior nota obtida na primeira etapa do Processo Seletivo;  
b) maior nota na segunda etapa do Processo Seletivo; 
c) maior nota na terceira etapa do Processo Seletivo; 
c) se persistir o empate, dar-se-á preferência ao candidato mais idoso. 

 
6.3 Só serão classificados candidatos que obtiverem média geral igual ou superior a 
7,0 (sete). 
 
6.4 A nota final será utilizada para a classificação dos candidatos nas respectivas 
linhas de pesquisa, obedecendo a disponibilidade de vagas por orientador. A 
classificação para fins de distribuição de bolsas disponíveis será de acordo com o 
disposto no item 9 deste Edital. 
 
6.5 A divulgação do resultado final será afixada na secretaria do programa e 
disponibilizada no endereço eletrônico http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/ a 
partir da primeira semana do mês de dezembro do ano de inscrição do candidato. 
 
6.6 Caberá ao Colegiado do PPGEF da UFPR homologar os resultados do Processo 
Seletivo e divulgar a lista dos classificados por linha de pesquisa. 
 
6.7 Os documentos relativos ao Processo Seletivo serão guardados por seis meses 
após a divulgação do resultado. 
 
 
  

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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7. DOS RECURSOS 
 
7.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício 
de forma) serão acolhidos se interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
divulgação do resultado da primeira etapa e do resultado final, devendo ser 
obrigatoriamente apresentados em duas vias de igual teor do formulário padrão 
denominado “Requerimento de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo 
para Ingresso em Cursos de Pós-Graduação”, disponível na Secretaria do PPGEF e 
no endereço eletrônico http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/. O formulário 
deverá ser devidamente assinado, podendo também ser enviado via e-mail, contendo 
assinatura digital do candidato. 
 
7.2 Do resultado  da primeira etapa e do resultado final só serão cabíveis recursos ao 
Colegiado do PPGEF. 
 
7.3 Por serem de caráter classificatório, não caberão recursos para a segunda e 
terceira etapa do Processo Seletivo, análise de curriculum vitae e proposta de pesquisa 
e entrevista. As mesmas só serão reavaliadas em caso de pedido de recurso sobre o 
resultado final pelo candidato. 
 
7.4 Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado do 
PPGEF devem ser apresentados pelo candidato ou por seu representante legal no 
endereço indicado no item 3.2 deste Edital. 
 
 
8. DA MATRÍCULA 
 
 
8.1 Para efetivação da matrícula, os candidatos aprovados deverão apresentar na 
secretaria do PPGEF a seguinte documentação: 
 
8.1.1 Cópia de comprovação de suficiência em Inglês, para os candidatos aprovados 
ao mestrado, e de Alemão, ou Espanhol, ou Francês, ou Italiano, além do Inglês, para 
os aprovados ao doutorado, fornecida obrigatoriamente por instituição de ensino 
superior do país, além dos exames de proficiências em línguas reconhecidos 
internacionalmente (TOEFL, ZDF, Cambridge, entre outros), reconhecidas por notário 
público. 
 
8.1.2 Para candidatos ao Mestrado - cópia do diploma de graduação (frente e verso) 
ou certificado de conclusão de curso, reconhecidas por notário público. 
 
8.1.3 Para candidatos ao Doutorado - cópia do diploma de mestrado (frente e verso) 
ou do certificado de defesa, reconhecidas por notário público. 
 
  
 
 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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9. DA CONCESSÃO DE BOLSAS 
 
 
9.1 O número de vagas potenciais por orientador, previsto no item 2 deste Edital, 
independe do número de bolsas previstas para cada nível (mestrado/doutorado) no 
PPGEF para cada ano de seleção. 
 
9.2 O número de bolsas previstas para cada nível (mestrado/doutorado) será afixado 
na secretaria do programa e disponibilizado na página do PPGEF 
(http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/) a partir da primeira quinzena do mês de 
julho. 
 
9.3 A classificação para a concessão de bolsas aos aprovados será baseada na média 
aritmética simples das notas obtidas pelo candidato na prova escrita objetiva (1ª etapa) 
e análise de currículo 2ª etapa), separadamente para cada nível (mestrado/doutorado), 
obedecendo ainda as normas estabelecidas pelas instituições de fomento à pesquisa 
(Requisitos para concessão de bolsa da CAPES - PORTARIA CAPES Nº 76, de 14-
04-2010; Requisitos para concessão de bolsa do CNPq - RN-017/2006; Possibilidade 
de acúmulo de bolsa com vínculo empregatício, conforme Resolução Conjunta 
CAPES/CNPq Nº 1 de 01/07/2010). 
 
9.4 O cálculo da nota para classificação de bolsas será de acordo com a equação: 
 

𝑁𝐶𝐵 =  
𝑁1 + 𝑁2

2
 

Em que: 

NCB = nota classificatória para concessão de bolsa 

N1 = nota da primeira etapa – prova escrita objetiva 

N2 = nota da segunda etapa – análise de currículo 

 
9.5 O número de bolsas previstas, divulgadas pelo PPGEF para cada nível 
(mestrado/doutorado), estará sujeito às alterações decorrentes das políticas 
orçamentárias dos órgãos de fomento à pesquisa (CAPES/CNPq). 
 
9.6 Candidatos estrangeiros que optarem em ingressar no PPGEF por meio do 
processo seletivo, participarão da classificação para concessão de bolsa em igualdade 
de condições com os candidatos brasileiros. 
 
9.7 A lista classificatória para a concessão de bolsa será divulgada pela comissão de 
bolsas no endereço eletrônico a partir da segunda quinzena de dezembro do ano de 
inscrição. 
  

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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10. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

10.1 Os candidatos portadores de deficiência, mobilidade reduzida ou que necessitem 

de condições especiais (exceto lactante, cujas condições são estabelecidas no item 

10.4 deste Edital) para participação no processo seletivo que, sob as penas da lei, 

declararem tal condição no momento da inscrição, receberão tratamento adequado às 

suas necessidades. 

10.1.1 Sob estas condições, o candidato deverá, necessária e obrigatoriamente, 

anexar ao formulário de inscrição, relatório médico detalhado que indique a espécie, o 

grau e o nível da deficiência, a mobilidade reduzida ou a necessidade de condições 

especiais para a realização das provas, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

10.1.2 Na falta do relatório médico ou não possuindo, o candidato as informações 

indicadas no item 10.1.1 deste Edital, o formulário de inscrição será processado como 

de candidato sem necessidade de condições especiais para a participação no 

processo seletivo, mesmo que declarada tal condição. 

10.1.3 O tratamento adequado que trata o item 10.1 deste Edital, será estabelecido 

pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) vinculado à 

Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal do Paraná, mediante análise da 

deficiência, mobilidade reduzida ou necessidade de condições especiais apresentada 

pelo candidato. 

10.2 O candidato com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidade de condições 

especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá 

requerê-lo, fornecendo justificativa detalhada acompanhada de parecer emitido por 

médico especialista da área de sua deficiência, com escrita legível e exarado em ofício 

timbrado contendo informações de contato do profissional (nome completo, inscrição 

no CRM, especialidade, endereço completo, telefone e e-mail). 

Parágrafo único. A ampliação do tempo de duração das provas será de até 60 

(sessenta) minutos, fixada caso a caso, na forma do item precedente. 

10.3 Ressalvadas as disposições especiais deste Edital, os candidatos com 

deficiência, mobilidade reduzida ou necessidade de condições especiais participarão 

do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que 

tange ao horário de início, ao conteúdo e à correção das provas; aos critérios de 

aprovação; ao posicionamento na classificação geral e a todas as demais normas de 

constantes neste Edital. 

10.4 No caso específico de mães lactantes, nos horários previstos para a 

amamentação, poderão retirar-se temporariamente das salas em que serão realizadas 

as provas, para atendimento aos seus bebês em sala reservada, na qual haverá, no 

mínimo, duas fiscais, sendo vedada a permanência de parentes, babás ou quaisquer 

outras pessoas estranhas à organização do processo seletivo. 
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10.4.1 A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição no formulário 

de inscrição, para a adoção das providências necessárias pela organização do 

processo seletivo. 

10.4.2 Caberá à mãe lactante comunicar por escrito à Coordenação do PPGEF o nome 

da pessoa responsável pela guarda do bebê durante todo o período de prova, 

especificando o documento com foto que será apresentado por esta pessoa 

responsável. A pessoa indicada deverá apresentar documento de identificação com 

foto, conforme especificado na comunicação por escrito, no momento de seu 

acompanhamento à sala reservada nos horários de amamentação. 

10.4.3 O tempo total utilizado para amamentação somente implicará acréscimo na 

duração fixada à realização das provas até o máximo de 30 (trinta) minutos. 

10.4.4 A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a 

criança no local de realização das provas, não podendo, portanto, participar do 

processo seletivo. 

  
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 
11.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o 
candidato que:  
 
11.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas 
do processo seletivo.  

 
11.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 
estipuladas neste Edital.  

 
11.1.3 Não comparecer a qualquer uma das etapas do processo seletivo nas datas e 
horários previstos para seu início.  

 
11.2 A documentação dos candidatos, aprovados ou não  aprovados, permanecerá à 
disposição dos mesmos na Secretaria do PPGEF por um período de até três (03) 
meses após a divulgação do resultado final. Findo este período, a documentação será 
inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope endereçado e pagamento das 
taxas postais para sua devolução via correio, ou recolher pessoalmente sua 
documentação. 
 
11.3 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pelo Colegiado do 
PPGEF e com base na Resolução CEPE nº 65/09, conforme as suas competências. 
 
11.4 Todos os comunicados que se fizerem necessários, serão divulgados na 
Secretaria do PPGEF, no endereço citado no item 3.2 e no endereço eletrônico 
http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/. 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/
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11.5 Os candidatos deverão comparecer à etapa presencial do Processo de Seleção 
com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o início, munidos de 
um documento original de identidade que tenha fotografia e caneta esferográfica 
transparente, na cor azul ou preta. 
 
11.6 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital e no Regulamento do PPGEF. 
 
11.7 O não cumprimento do disposto neste Edital determinará a desclassificação 
automática do candidato. 
 
11.8 Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
 
 

Curitiba, 23 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Márcio Pereira da Rocha 
Coordenador 

 
 


