
PROCESSO SELETIVO PPGCA 1º Semestre de 2020 

MESTRADO e DOUTORADO 

  

As inscrições deverão ser feitas pelo site.  

 

1) MESTRADO - DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

1. Cópia do histórico escolar da graduação. 

2. Cópia do diploma de graduação. 

3. Cópia dos documentos pessoais: RG e CPF (não serão aceitas CNH ou Carteira Profissional) 

4. Currículo Lattes atualizado. 

5. Proposta do pré-projeto de pesquisa, conforme modelo 01. O candidato deverá contatar o futuro 

professor orientador para, em conjunto, delinear o pré-projeto.  

6. 02 (duas) cartas de recomendação, conforme modelo 02.  

7. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO  

De 07/01/2020 a 28/02/2020 (valor da inscrição: R$ 115,00 - cento e quinze reais) 

Os documentos exigidos poderão ser anexados no sistema até o dia 28/02/2020. 

 

PROVA ESCRITA EM INGLÊS PARA O MESTRADO: 03/03/2020 

 

ENTREVISTA MESTRADO: 04/03/2020 

Obs.: Os horários da prova escrita e da entrevista serão divulgados até o dia 02/03/2020 

 

MATRÍCULA PARA MESTRANDOS: 09 a 11/03/2020  

INÍCIO DAS AULAS: Abril de 2020. 

 

 

 

2) DOUTORADO - DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

1. Cópia do histórico escolar da graduação. 

2. Cópia do diploma de graduação. 

3. Cópia dos documentos pessoais: RG e CPF (não serão aceitas CNH ou Carteira Profissional) 

4. Currículo Lattes atualizado. 

5. Proposta do pré-projeto de pesquisa, conforme modelo 01. O candidato deverá contatar o futuro 

professor orientador para, em conjunto, delinear o pré-projeto.  

6. 02 (duas) cartas de recomendação, conforme modelo 02.  

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O DOUTORADO  

De 07/01/2020 a 28/02/2020 (valor da inscrição: R$ 115,00 - cento e quinze reais) 

Os documentos exigidos poderão ser anexados no sistema até o dia 28/02/2020. 

 

ENTREVISTA DOUTORADO: 04/03/2020 

Obs.: Os horários das entrevistas serão divulgados até o dia 02/03/2020 

 

MATRÍCULA PARA DOUTORADO: 09 a 11/03/2020  

INÍCIO DAS AULAS: Abril de 2020. 

 

https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/wp-content/uploads/sites/22/2017/07/Modelo_01-3.doc
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/wp-content/uploads/sites/22/2017/07/Modelo_02-3.doc
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/wp-content/uploads/sites/22/2017/07/Modelo_01-3.doc
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/wp-content/uploads/sites/22/2017/07/Modelo_02-3.doc


* Os candidatos interessados em concorrer a bolsas de estudo 
ou taxas de isenção de mensalidade devem preencher o 
formulário, conforme modelo 03 (ficha de avaliação) e entregar 
na secretaria do programa até dia 28/02/2020. Caso queiram 
enviar por correio, a data de chegada dos documentos na 
secretaria deve ser até 28/02/2020. 

Obs.: seguir as instruções de apresentação e preenchimento 
descritas no modelo 03 (ficha de avaliação). 
 

https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/wp-content/uploads/sites/22/2017/07/Modelo_03-3.doc
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/wp-content/uploads/sites/22/2017/07/Modelo_03-3.doc

