Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Escola Politécnica
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde - PPGTS

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MESTRADO/ DOUTORADO
DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO
EM TECNOLOGIA EM SAÚDE
EDITAL N.º 001/2019
Inscrições: Em fluxo contínuo
Divulgação do Resultado Final: Até 15 dias após a entrega de toda a documentação
Matrícula: De acordo com o calendário acadêmico do PPGTS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE
SELEÇÃO PARA MESTRADO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de inscrição preenchida via Internet, acesso pelo link;
Curriculum vitae modelo Lattes1 impresso em formato completo2;
Fotocópia do diploma de graduação (autenticado frente e verso) e de pósgraduação (ou documento oficial do curso indicando sua conclusão);
Fotocópia do histórico escolar de graduação e de pós-graduação;
Fotocópia dos documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte para
estrangeiros);
Foto 3x4 recente;
Três cartas de recomendação (modelo1) de professores doutores (disponível no site3
no menu “secretaria” ou no link);
Preencher a carta informativa (disponível no site documentos da secretaria ou no link);
Comprovante do pagamento da taxa de inscrição.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE
SELEÇÃO PARA DOUTORADO:

1

•

Ficha de inscrição preenchida via Internet, pelo link;

•

Curriculum vitae modelo Lattes4 impresso em formato completo5;

www.lattes.cnpq.br
A Comissão de Processo seletivo poderá a qualquer momento solicitar a documentação
comprobatória das informações prestadas
3 https://www.pucpr.br/escola-politecnica/mestrado-doutorado/tecnologia-em-saude/
4
www.lattes.cnpq.br
5 A Comissão de Processo seletivo poderá a qualquer momento solicitar a documentação
comprobatória das informações prestadas.
2
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•
•
•
•
•

Fotocópia do diploma de graduação e de pós-graduação Stricto Sensu
autenticados (ou documento oficial do curso indicando sua conclusão);
Fotocópia do histórico escolar de graduação e de pós-graduação;
Fotocópia dos documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte para
estrangeiros);
Foto 3x4 recente;
Três cartas de recomendação (modelo1), de professores doutores, a serem
encaminhadas para o e-mail do PPGTS ou por correio, de modo confidencial
(disponível no site6 no menu “secretaria” ou no link);

•

Formulário de aceitação do orientador (Etapa 1) (disponível no site6 no menu “secretaria”
ou no link);

•
•

•
•

Projeto de pesquisa (Etapa 1) (disponível no site6 no menu “secretaria” ou no link);
Diploma de curso superior em língua inglesa, reconhecido pelo MEC. Ou
comprovante de proficiência em língua inglesa obtido por exames oficiais
(recomendados pela CAPES ou CNPq); ou de conhecimento em Inglês emitido
por instituição autorizada pelas Diretrizes Gerais (DGPs) do Programa de PósGraduação em Tecnologia em Saúde, realizados nos últimos dois anos;
Os candidatos estrangeiros devem apresentar comprovação de conhecimento em
língua portuguesa, a ser conferido pelo curso de letras da PUCPR;
Preencher a carta informativa (disponível no site documentos da secretaria ou no link);

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
As informações sobre área de Concentração e linhas de pesquisa, encontram se
disponíveis na página:
https://www.pucpr.br/escola-politecnica/mestrado-doutorado/tecnologia-em-saude/

INVESTIMENTO:
Consultar os valores no site: https://www.pucpr.br/escola-politecnica/mestradodoutorado/tecnologia-em-saude/

6

https://www.pucpr.br/escola-politecnica/mestrado-doutorado/tecnologia-em-saude/
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OBSERVAÇÃO:
Não cabe recursos às decisões da Comissão do Processo Seletivo do Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde.
O prazo de validade da aprovação do candidato será de 12 meses; porém, a partir de 6
meses o candidato precisará efetuar nova inscrição online e atualizar ou revalidar a
documentação entregue.
O candidato não selecionado poderá retirar os documentos apresentados no ato da
inscrição ao processo de seleção, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
divulgação do resultado do processo seletivo do Programa, após o qual os mesmos
serão inutilizados.

_________________________________
Prof. Dr. Percy Nohama
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Tecnologia em Saúde
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