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CENTRO DE CIENCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

EDITAL Nº 006/2020 – PPGM&DQ  

Estabelece normas e procedimentos de seleção para o ingresso no 

Mestrado e Doutorado em Química, na condição de estudante regular. 

 
 
A Comissão Coordenadora do Curso de Mestrado e Doutorado em Química, 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 e Doutorado, a ter início no 
segundo período letivo de 2020.  
 
As inscrições serão realizadas somente via 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 dos específicos 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, mesmo que o candidato não compareça à seleção. 
 

 
 
Do cronograma: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrição 06/05/2020 a 26/06/2020 até as 

12:00 h 

Período de entrega dos documentos, via e-

mail, para homologação da inscrição  
06/05/2020 a 26/06/2020 

Período de seleção para Mestrado e 

Doutorado 
26/06/2020 a 06/07/2020 

Término da seleção  06/07/2020 

Publicação do resultado da seleção 13/07/2020 

Período de Matrícula 20/07/2020 a 22/07/2020 

Início das aulas 03/08/2020 

 
 
Atenção: O candidato deverá acompanhar os atos relativos ao processo de 

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

http://www.uel.br/
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Dos documentos para a inscrição 

 
Os documentos deverão ser encaminhado via e-mail para o endereço spgcce@uel.br. 
A documentação deve estar completa, caso contrário, o candidato será 
automaticamente excluído do processo seletivo. Mais informações pelo telefone (43) 
3371-4711, as 2ª-, 4a- e 6ª-feiras, no horário das 8h30min às 11h30min 

 

 
Mestrado  
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) fotocópia da Cédula de Identidade - Obrigatório o RG para fins acadêmicos; 

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

obrigatória a apresentação 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/ConsultaPublic

a.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) cópia (legível e frente e verso) do histórico escolar de graduação; 

h) cópia (legível e frente e verso) do diploma do curso de graduação (autenticada para 

aqueles emitidos por outras IES). Caso o candidato ainda não possua o diploma, 

deverá apresentar documento comprobatório de colação de grau. Caso ainda esteja 

cursando a graduação, deverá apresentar atestado que demonstre estar matriculado 

no último ano de graduação. 
f) cópia do Curriculum vitae documentado, cuja elaboração deverá, obrigatoriamente, 

observar a ordem disposta no Anexo I desta Publicação; 

g) carta de aceite do orientador habilitado a orientar a partir do 2º Semestre de 2020 

(Anexo II). OBS: É importante que o aluno entre em contato com o docente e 

verifique a disponibilidade de vagas para orientação conforme regras de 

habilitação feita por esta coordenação. Esta observação é importante porque 

alguns orientadores atingiram o limite de orientação no 1º Semestre de 2020. A 

relação de todos os docentes pode ser obtida pelo site: 

http://www.uel.br/pos/quimica/portal/pages/corpo-docente.php 

 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar: 1. cópia do passaporte; 2. cópia 
autenticada do diploma de graduação (idioma de origem); 3. cópia autenticada 
da tradução juramentada do diploma de graduação; 4. cópia autenticada da 
Certidão de Nascimento ou Casamento (idioma de origem); 5. cópia autenticada 
da tradução juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 6. cópia do 
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 

http://www.uel.br/
mailto:spgcce@uel.br
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://www.uel.br/pos/quimica/portal/pages/corpo-docente.php
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(dia/mês/ano) deve ser anterior à matrícula na UEL, sem o qual não poderá 

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

público referente à inscrição. 
 
 
Doutorado  
 
a) ficha de inscrição preenchida, que está disponível em: 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programas-

cursos/doutorado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor 

de R$ R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais); 

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

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

obrigatória a apresentação 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/ConsultaPublic

a.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) cópia (legível e frente e verso) do histórico escolar do mestrado; 

h) cópia (legível e frente e verso) do diploma do curso de graduação (autenticada para 

aqueles emitidos por outras IES); 

i) cópia (legível e frente e verso) do Diploma de Mestre. Caso o candidato ainda não 

possua o diploma de Mestre, deverá apresentar certificado de defesa, indicando o 

título obtido e a respectiva data de sua homologação (dia/mês/ano). Caso ainda 

esteja cursando o mestrado, deverá apresentar atestado de previsão de defesa, 

emitido pelo orientador. 

j) cópia do Curriculum vitae documentado, cuja elaboração deverá, obrigatoriamente, 

observar a ordem disposta no Anexo I desta Publicação; 

k) carta de aceite do orientador habilitado a orientar a partir do 2º Semestre de 2020 

(Anexo II). OBS: É importante que o aluno entre em contato com o docente e 

verifique a disponibilidade de vagas para orientação conforme regras de 

habilitação feita por esta coordenação. Esta observação é importante porque 

alguns orientadores atingiram o limite de orientação no 1º Semestre de 2020. A 

relação de todos os docentes pode ser obtida pelo site: 

http://www.uel.br/pos/quimica/portal/pages/corpo-docente.php 

 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar: 1. cópia do passaporte; 2. cópia 
autenticada do diploma de graduação (idioma de origem); 3. cópia autenticada 
da tradução juramentada do diploma de graduação; 4. cópia autenticada da 
Certidão de Nascimento ou Casamento (idioma de origem); 5. cópia autenticada 
da tradução juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 6. cópia do 
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 

http://www.uel.br/
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://www.uel.br/pos/quimica/portal/pages/corpo-docente.php


 

 

 

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) 

4 

(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. 
 
 
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) 

  

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 até 5 dias úteis antes de 

fazer a inscrição, para o e-mail proppg@uel.br; 

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. 

ATENÇÃO: 

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

Doutorado) para o qual está requerendo a isenção. 

 

 

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, encaminhar até 5 dias úteis antes de fazer a 

inscrição, para o e-mail proppg@uel.br; 

c) O candidato com pedido de isenção deferido será comunicado via e-mail até 4 dias 

úteis, após o envio da solicitação, 

http://www.uel.br/
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php
mailto:proppg@uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php
mailto:proppg@uel.br
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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. 

ATENÇÃO:não esquecer de informar no pedido o nome do Programa e Curso 

(Mestrado ou Doutorado) para o qual está requerendo a isenção. 

 
 
 
Da entrega dos documentos: 
 
Não haverá entrega física de documentação, pessoalmente ou via Correio. O envio da 
documentação é exclusivamente via e-mail para o endereço spgcce@uel.br. Mais 
informações pelo telefone (43) 3371-4711, as 2ª-, 4a- e 6ª-feiras, no horário das 
8h30min às 11h30min 
 
 

Atenção: O candidato que entregar documentação incompleta poderá ser 

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 (Mestrado e Doutorado) 
 
A seleção dos candidatos será de responsabilidade da Comissão Coordenadora do 
Programa, ou de Comissão por ela designada, e constará da análise do Curriculum 
Vitae: 
 
Análise e pontuação do Curriculum Vitae  
 
Para a elaboração do Curriculum Vitae, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
observar a ordem disposta no Anexo I desta Publicação. A análise e pontuação do 
Curriculum Vitae serão procedidas em conformidade com a pontuação disposta no 
Gabarito que integra o presente Edital (Anexo I). Somente serão pontuados os itens 
devidamente comprovados por documentos. A análise e pontuação do Curriculum 
Vitae serão realizadas pela Comissão Examinadora de Seleção, em sessão reservada. 
A pontuação do Curriculum Vitae será publicada no Edital do resultado final do 
processo de seleção. 
 
 
Número de vagas:  
Mestrado: 37 vagas 
Doutorado: 09 vagas 
 
 
Do Resultado do processo de seleção  
O resultado do processo seletivo será divulgado na Página da PROPPG e no site do 
Programa em Química (http://www.uel.br/pos/quimica/ ) no dia 13/07/2020. 
 
Do recurso 
 

http://www.uel.br/
mailto:spgcce@uel.br
http://www.uel.br/pos/quimica/
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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 sua divulgação, para a interposição de 
recurso. A solicitação deverá ser dirigida ao(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-
Graduação por meio de protocolo junto à Divisão de Comunicação e Arquivo do 
Campus Universitário, das 8h às 12h e das 14h às 18h.  
Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos, nem analisados quanto ao 
mérito. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e as respostas aos 
recursos interpostos estarão à disposição do requerente nos autos do processo, na 
secretaria do Programa de Pós-Graduação 2 (dois) dias úteis, a partir da data do 
protocolo. 
 
Da convocação para a matrícula  
 
Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de 
matrícula por meio de Edital publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação no site http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php, a 
partir das 16:00 do dia 13/07/2020.  
 
Caso algum candidato aprovado e classificado não se matricule no período 
determinado a comissão fará uma segunda convocação entre os candidatos 
aprovados e classificados para completar as vagas. Esta convocação será realizada 
pela Comissão Coordenadora do Programa via telefone ou endereço eletrônico, após 
a data de 22/07/2020. 
 
                
Das disposições finais 
 
Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do 
Mestrado e Doutorado em Química da UEL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina, 05 de maio de 2020. 
 
 

 
Prof. Dr. César Ricardo Teixeira Tarley 

Coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Química da UEL 
 
 
 
 

RELAÇÃO DOS DOCENTES QUE FARÃO PARTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO; 
 

http://www.uel.br/
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Presidente: PROF. DR. CESAR RICARDO TEIXEIRA TARLEY 
Membros: PROF. DR. ALEXANDRE ORSATO 
                 PROF. DR. DIMAS A. M. ZAIA 
 
Suplentes: PROF. DR. MARIA CRISTINA SOLCI 

       PROF. DR. FERNANDO MACEDO 
 

RELAÇÃO DOS DOCENTES HABILITADOS PARA ACEITAR ALUNOS NO 
PROCESSO SELETIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

 
Docentes 
ALEXANDRE ORSATO 
ANNA PAOLA BUTERA 
CÉSAR RICARDO TEIXEIRA TARLEY 
DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA 
DIONISIO BORSATO 
ELEN JULCILÉIA ROMÃO SARTORI BRAZ 
FELIPE DE ALMEIDA LA PORTA 
FERNANDO CÉSAR DE MACEDO JUNIOR 
GIZILENE MARIA DE CARVALHO 
HENRIQUE DE SANTANA 
IEDA SPACINO SCARMINIO 
MARCELLE DE LIMA FERREIRA BISPO 
MARCELO MAIA CIRINO 
MARIA LUIZA ZERAIK 
MARIANA GAVA SEGATELLI 
MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER 
NILTON SYOGO ARAKAWA 
ROBERTA ANTIGO MEDEIROS 
SUZANA LUCY NIXDORF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uel.br/
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ANEXO II 
 

CARTA DE ACEITE 
 

Centro de Ciências Exatas - Departamento de Química 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

À Comissão Examinadora de Seleção do Curso de Mestrado e Doutorado em Química  

 

C A R T A    D E    A C E I T E 

 

 Declaro para os devidos fins, que aceito orientar o(a) acadêmico(a) 

_____________________ no curso de Mestrado ou Doutorado em Química para início 

no segundo semestre de 2020.  

 

 

  Londrina, ______ de _______ de 2020. 

 

 

________________________________ 

ORIENTADOR 

 
 

http://www.uel.br/

