
PROCESSO SELETIVO PPGCA 1º Semestre de 2019 

MESTRADO e DOUTORADO 

  

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

De 13/11/2018 a 22/02/2019 (valor da inscrição: R$ 115,00 - cento e quinze reais) 

  

As inscrições deverão ser feitas pelo site.  

 

MESTRADO - DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

1. Formulário de inscrição. 

2. Cópia autenticada do histórico escolar da graduação. 

3. Cópia autenticada do diploma de graduação. 

4. Cópia autenticada dos documentos pessoais: RG e CPF (não serão aceitas CNH ou Carteira 

Profissional) 

5. Currículo Lattes atualizado. 

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

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

7. 02 (duas) cartas de recomendação, conforme modelo 02.  

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

 

DOUTORADO - DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

1. Formulário de inscrição. 

2. Cópia autenticada do histórico escolar da graduação. 

3. Cópia autenticada do diploma de graduação. 

4. Cópia autenticada dos documentos pessoais: RG e CPF (não serão aceitas CNH ou Carteira 

Profissional) 

5. Currículo Lattes atualizado. 

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

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

7. 02 (duas) cartas de recomendação, conforme modelo 02.  

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

 

* Os candidatos interessados em concorrer a bolsas de estudo ou taxas de 

isenção de mensalidade devem preencher o formulário, conforme modelo 

03.  

Obs.: seguir as instruções de apresentação de preenchimento descritas na 

ficha de avaliação.  

 

Os documentos exigidos poderão ser entregues na secretaria do Programa ou enviados para o 

endereço abaixo até o dia 22/02/2019 (caso sejam enviados por correio, devem chegar na 

secretaria do PPGCA até o último dia de inscrição – 22/02/2019). 

 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Câmpus Curitiba – Bloco 03 (verde) 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, 1º andar 

Rua Imaculada Conceição, 1155, Bairro Prado Velho. Curitiba – PR CEP: 80215-901 

Telefone: 41 3271-2615 

   

PROVA ESCRITA EM INGLÊS (Mestrado): 26/02/2019 



ENTREVISTA (Mestrado e Doutorado): 27/02/2019 

Obs.: Os horários da prova escrita e da entrevista serão divulgados até o dia 25/02/2019 

 

MATRÍCULA: 11 e 12/03/2019 

Horário 08:30h às 11:30h e das 13:30h às 17h 

Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - Câmpus Curitiba 

 

INÍCIO DAS AULAS: 08/04/2019 

 


