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CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE ALIMENTOS  

 
EDITAL Nº 08/2021 - PPGCA 

Retifica Edital nº 06/2021 que estabelece normas e procedimentos de seleção para o ingresso 

no Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciência de Alimentos, na condição de 

estudante regular de MESTRADO. 

 
Considerando a pandemia do COVID-19 declarada em 12 de março de 2020; 

Considerando os Atos Executivos 22/2020, 27/2020, 29/2020, 30/2020, 33/2020, 36/2020 e 41/2020 por 
meio dos quais a Universidade Estadual de Londrina suspendeu as atividades acadêmicas presenciais e 
eventos públicos e manteve as atividades administrativas de forma remota; 

Considerando o ato executivo 46/2020 que dispõe da retomada das atividades administrativas de forma 
presencial, em regime de escala e de forma progressiva; 

Considerando o Ato executivo 61/2020 que estabelece a suspensão das atividades administrativas na 
modalidade presencial e estabelece a modalidade de Teletrabalho;  

Considerando os Atos Executivos 01/2021, 04/2021, 15/2021 e 30/2021 que prorrogam a suspensão das 
atividades administrativas presenciais, bem como a possibilidade de novas prorrogações;  

Considerando a Resolução CEPE nº 03/2020 que suspendeu as atividades acadêmicas letivas presenciais 
dos cursos de Pós-Graduação Stricto e Lato sensu desta universidade;  

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, da Universidade 
Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas atribuições administrativas e em conformidade com o Edital 

PROPPG/DPG/DAM, torna público aos interessados as normas e os procedimentos a serem obedecidos 
no processo de seleção para o preenchimento de vagas regulares do Curso de Mestrado, a ter início no 
segundo período letivo de 2021.  
As inscrições serão realizadas exclusivamente via on-line, pela Internet e estarão abertas a candidatos que 
possuam curso de graduação que seja reconhecido pelo órgão competente, de forma a atender a Resolução 
007/2017 da CES/CNE. 
Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras deste Edital e 
das regras específicas de cada curso; certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da matrícula, 
todos os requisitos exigidos. Não haverá a devolução do valor do preço público de inscrição após a sua 
efetivação, quaisquer que sejam os motivos. 
As dúvidas sobre o processo seletivo deverão ser enviadas para o e-mail pgalimentos@uel.br. 

 
 DO CRONOGRAMA: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS / HORÁRIOS 

Período de Inscrição 19 de abril a 21 de maio de 2021 

Período de envio de documentos para homologação 
da inscrição – por e-mail: pgalimentos@uel.br 

19 de abril a 21 de maio de 2021, até 23h59 

Divulgação das inscrições homologadas: 
http://www.uel.br/cca/dcta/pages/mestrado.php 

Até 28 de maio de 2021 

Período de seleção  24 de maio a 18 de junho de 2021 

Divulgação do Edital com Resultado da Seleção 01 de julho de 2021 

Divulgação do Edital com Resultado Final e 

Convocação para Matrícula 
08 de julho de 2021 

Período para a Matrícula (via web) 12 a 14 de julho de 2021 
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Atenção: O candidato deverá acompanhar os atos relativos ao processo de seleção disponíveis no 

site do Programa (http://www.uel.br/cca/dcta/pages/mestrado.php), obrigando-se a atender aos prazos e às 
condições estipuladas no presente edital e àqueles que forem divulgados durante a execução da seleção.  
 

 DA INSCRIÇÃO: 

 
Os documentos deverão ser encaminhados via e-mail para o endereço pgalimentos@uel.br. A 

documentação deve estar completa, caso contrário, o candidato será automaticamente excluído do processo 

seletivo. Todos os documentos devem ser enviados em um único arquivo pdf. 

Não nos responsabilizaremos por quaisquer problemas de ordem técnica que acarretem o envio fora do 

prazo estabelecido no presente Edital. 

Não serão aceitos arquivos compartilhados em Google Drive ou compactados, apenas anexados ao e-mail 

e em formato PDF. 

 
 Documentos a serem enviados por e-mail: <pgalimentos@uel.br>, em formato pdf em um único 

arquivo, com o assunto: "inscrição MESTRADO C.Alim: Nome do Candidato", para homologação da 
inscrição. Não haverá entrega física de documentação. 
Enviar a documentação no período das inscrições: 19 de abril a 21 de maio de 2021, até 23h59. 

 

a) Ficha de inscrição preenchida, que está disponível em: 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programas-cursos/mestrado.php; 

b) Comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor de R$ 162,00 (cento 

e sessenta e dois reais) – somente na Caixa Econômica Federal, conforme especificado no Boleto; 

c) Cédula de Identidade - Obrigatório o RG para fins acadêmicos; 

d) C.P.F.: quando na Cédula de Identidade não constar o nº do CPF, fica obrigatória o envio de cópia legível 

do mesmo ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF, retirado do site da Receita Federal: 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp; 

e) Documento Militar (M), para os que possuem menos de 45 anos de idade; 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso, sem tarja nem dobras); 

g) Histórico escolar de graduação; 

h) Diploma do curso de graduação (frente e verso). Caso o candidato ainda não possua o diploma, deverá 

enviar o documento de colação de grau. Caso esteja cursando a graduação, deverá enviar atestado que 

demonstre estar matriculado no último ano de graduação e término previsto até o início do período letivo; 

 

Candidatos estrangeiros deverão enviar cópia em pdf do: 1. Passaporte; 2. Diploma de graduação 
(idioma de origem); 3. Tradução juramentada do diploma de graduação; 4. Certidão de Nascimento ou 
Casamento (idioma de origem); 5. Tradução juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
6. CPF; 7. Visto de permanência no país, atualizado. 
 

Atenção: O candidato que apresentar documento que não o diploma deve ter ciência de que, se 

aprovado no processo seletivo, deverá apresentar, no ato da matrícula, documento comprobatório no qual a 

data de conclusão do curso (dia/mês/ano) deve ser anterior à matrícula na UEL, sem o qual não poderá 

efetuar a matrícula e perderá o direito à vaga, sem restituição do valor do preço público referente à 

inscrição. 
 

i) outros documentos específicos exigidos pelo Programa: 
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1) Curriculum vitae documentado salvo em pdf em arquivo único (currículo e comprovantes, juntamente 

com os outros documentos): 

- Recomenda-se modelo Lattes – CNPq 

- Montar o Curriculum vitae conforme os critérios solicitados no item II deste edital.  

 

2) Carta de intenção de, no máximo, 1 (uma) página tamanho A4, letra Arial 12, espaçamento 1,5, e 

margens de 3 cm, juntamente com os outros documentos. 

- A carta de intenção deverá conter um breve memorial do candidato, o motivo da escolha do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da UEL, e suas expectativas com a realização do mestrado. 

 

3) 2 cartas de recomendação que deverão ser enviadas em caráter confidencial à pgalimentos@uel.br no  
período de 19 de abril a 21 de maio de 2021 até 23h59, com o assunto: "Carta de Recomendação: Nome 
do Candidato", conforme modelo do Anexo 1, também disponível para download no formato word no site 
do Programa em http://www.uel.br/cca/dcta/pages/mestrado.php 

 
 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Isenção - Lei 19.196 - 26 de outubro 2017 (Justiça Eleitoral do Paraná - eleitores convocados e nomeados 

pela Justiça Eleitoral do Paraná que prestarem serviços no período eleitoral). 

 

ATENÇÃO: De acordo com essa Lei, somente terá direito à isenção quem prestou serviço em dois turnos 

nas eleições municipais de 2020 ou tenha prestado serviço em eleição “fora de época”, determinada pelo 

Tribunal Regional Eleitoral, totalizando dois turnos no período de 15 de abril de 2019 a 18 de abril de 2021. 

  

a) Haverá isenção do valor total do preço público de inscrição para eleitores convocados e nomeados pela 

Justiça Eleitoral do Paraná que prestaram serviços no período eleitoral visando à preparação, execução e 

apuração de eleições oficiais, plebiscitos ou referendos em dois eventos eleitorais consecutivos ou não, 

válido por um período de 2 (dois) anos, conforme Lei 19196- 26 de outubro 2017; 

b) O requerente deverá preencher, digitado ou letra legível, o Requerimento de Isenção disponível em 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php, informando o nome do Curso que pretende 

se inscrever, juntamente com a cópia da comprovação do serviço prestado, expedido pela Justiça Eleitoral, 

encaminhar nos dias 16 e 22 de abril de 2021 para o e-mail proppg@uel.br, digitalizados em ARQUIVO 

ÚNICO, no formato PDF com o assunto “Isenção – nome do requerente - Mestrado ou Doutorado em Ciência 

de Alimentos); 

c) O candidato com pedido de isenção deferido será comunicado via e-mail até 4 dias úteis, após o envio da 

solicitação; 

d) Não será concedida isenção aos candidatos que já tiverem efetuado o pagamento do preço público de 

inscrição. Portanto, o candidato que pleitear isenção, poderá efetuar sua inscrição somente após o 

recebimento do e-mail com resultado da análise do pedido. 

 

IMPORTANTE: não esquecer de informar no pedido o nome do Programa e Curso (Mestrado ou 

Doutorado) para o qual está requerendo a isenção.  

Não esquecer de informar no assunto do e-mail: “Isenção – nome do requerente - Mestrado ou Doutorado 

em Ciência de Alimentos)”;  

Não serão analisados pedidos de isenção com informação incompleta, ilegível ou fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380  -  Fone (43) 3371-4000 PABX  -  Fax 3328-4440  -  Caixa Postal 10.011  -  CEP 86057-970 – Internet http://www.uel.br 

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária – Fone (43) 3381-2000 PABX – Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440 

LONDRINA          -           PARANÁ          -          BRASIL 

   Form. Código 11.764 – Formato A4 (210x297mm) 

 

5 

Isenção - Lei 19.293 – 13 de dezembro de 2017 (Doador de sangue a órgão oficial de saúde ou à entidade 

credenciada pela União, Estado ou Município). 

 

a) Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para doadores de sangue realizado em órgão oficial ou 

à entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, conforme Lei 19.293 - 13 de dezembro 

de 2017;  

b) O requerente deverá preencher, digitado ou letra legível, o Requerimento de Isenção disponível em 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php informando o nome do Curso que pretende 

se inscrever, juntamente com documento comprovando que realizou duas doações dentro do período de 

doze meses anterior à data de publicação desde edital, emitida por órgão oficial ou entidade credenciada 

pela União, pelo Estado ou pelo Município, nos dias 16 e 22 de abril de 2021 para o e-mail proppg@uel.br, 

digitalizados em ARQUIVO ÚNICO, no formato PDF com o assunto “Isenção – nome do requerente - 

Mestrado ou Doutorado em Ciência de Alimentos); 

c) O candidato com pedido de isenção deferido será comunicado via e-mail até dia 29 de abril de 2021; 

d) Não será concedida isenção aos candidatos que já tiverem efetuado o pagamento do preço público de 

inscrição. Portanto, o candidato que pleitear isenção preço público de inscrição, poderá efetuar sua inscrição 

somente após o recebimento do e-mail com resultado da análise do pedido. 

 

IMPORTANTE: não esquecer de informar no pedido o nome do Programa e Curso (Mestrado ou 

Doutorado) para o qual está requerendo a isenção.  

Não esquecer de informar no assunto do e-mail: “Isenção – nome do requerente - Mestrado ou Doutorado 

em Ciência de Alimentos)”;  

Não serão analisados pedidos de isenção com informação incompleta, ilegível ou fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 

 
DO LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

 
Não haverá entrega presencial de documentação, pessoalmente ou via Correio. 
O envio da documentação será exclusivamente via e-mail para o endereço pgalimentos@uel.br. 

 

Atenção: O candidato que enviar documentação incompleta será automaticamente excluído do 

processo. Em caso de desistência do processo seletivo ou em qualquer outra situação, não será devolvido 

o valor referente ao preço público de inscrição. 

 
 DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos candidatos será de responsabilidade da Comissão Coordenadora do Programa, ou da 
Comissão por ela designada, e constará das seguintes provas ou avaliações: 
 
I. Avaliação do histórico escolar (peso 3): Será avaliado o coeficiente de rendimento do candidato através 
da média aritmética das notas em disciplinas, numa escala de 0 a 10.  
 
II. Análise de Curriculum vitae (CV) (peso 4): o CV será pontuado conforme a tabela abaixo. O CV com 
maior pontuação dentre os candidatos receberá nota 10,0 (dez), e o CV com menor pontuação receberá 
nota 5,0 (cinco), os demais CVs terão a nota calculada por interpolação. 
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TÓPICOS* 
Pontos 

por item 
Até Pontuação 

a. Cursos  
a.1. Graduação 

 
10 

 
10 

 

a.2. Especialização 5 5  

a.3. Crédito em Disciplina de Pós-Graduação Stricto sensu 1 14  

b. Atividade de ensino**  
b.1. Ensino médio 

 
1 

 
5 

 

b.2. Ensino superior 2 10  

c. Experiência profissional** (exceto b) 1 10  

d. Iniciação científica, PET ou correlato** 5 20  

e. Estágio extra-curricular, Monitoria, Empresa Junior ou correlato*** 1 5  

f. Publicação de artigos (Qualis/CAPES/Ciência de Alimentos 2013-
2016) 
(copiar a 1ª folha do artigo) 
f.1. Qualis B3 a B5 

 
10 

  

f.2. Qualis A, B1 e B2 15   

g. Apresentação de trabalhos em eventos e prêmios 2   

h. Outras atividades 1   

Total de pontos  

 
*Atividades da área de alimentos receberão pontuação total, áreas correlatas, 50% da pontuação, não serão 
pontuadas atividades fora da área.  
** por semestre, *** 40 h  
 
III. Avaliação das cartas de recomendação (peso 1): será calculada a média aritmética das notas 
atribuídas nas cartas de recomendação, numa escala de 0 a 10. 
 
IV. Análise da carta de intenção (peso 2): será atribuída nota de 0 a 10 para a carta de intenção. 

 
Cálculo da média final: 
Média final = [(Nota do coeficiente de rendimento x 3) + (Nota do Curriculum vitae x 4) + (Nota das cartas de 
recomendação x 1) + (Nota da carta de intenção x 2)] / 10 
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da média final. 
Obs: As matrículas somente serão efetuadas pelos alunos classificados conforme as vagas estabelecidas 
pelo programa no edital da seleção. 
 
 Número de vagas: até 09 

 
 Do local do processo de seleção: O processo de seleção será realizado de forma remota. 
 
 DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 
O resultado do processo seletivo será divulgado na sede do Programa conforme edital específico no dia 01 
de julho de 2021 ou no site do Programa: http://www.uel.br/cca/dcta/pages/mestrado.php 

 
 DO RECURSO: 

 
O candidato que não concordar com o resultado do processo de seleção terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a partir da data de divulgação do Edital com Resultado da Seleção, para a interposição de recurso. A 
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solicitação deverá ser enviada para o e-mail pgalimentos@uel.br, dirigida ao(a) Coordenador(a) do 
Programa de Pós-Graduação. 
Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e as respostas aos recursos interpostos serão 
encaminhadas ao requerente, via e-mail, pela Coordenação do Programa. Os recursos interpostos fora de 
prazo não serão analisados. 

 
 
 DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA 

 
Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de matrícula por meio de Edital 
com Resultado Final e Convocação para Matrícula publicado pela Coordenação do Programa no site 
http://www.uel.br/cca/dcta/pages/mestrado.php e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no site 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php, a partir das 16 h do dia 08 de julho de 
2021.  
 

 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
O exame de proficiência será aplicado posteriormente ao ingresso.  
A distribuição de bolsas de demanda social será realizada de acordo com o estabelecido na Resolução nº 
01/2019 – PPG-Ciência de Alimentos, disponível em http://www.uel.br/cca/dcta/pages/bolsas.php. O número 
de bolsas disponíveis será publicado em Edital de Chamada de Bolsas, após o resultado do Processo de 
Seleção. 
Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Ciência de Alimentos da UEL.   

 
Londrina, 19 de abril de 2021.  

 
 

 
Profa. Dra. Thais de Souza Rocha 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos 
Universidade Estadual de Londrina 
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