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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MESTRADO DO PROGRAMA  
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DA PUCPR 

 
Edital nº 01/2021 

Ingressantes março de 2021 
 
 

1. INSCRIÇÃO 
 

O interessado em concorrer no processo seletivo de nível Mestrado do Programa de 
Pós Graduação em Ciências da Saúde da PUCPR para o 1º semestre de 2021, deverá 
participar da seleção com as seguintes fases: 
 
1ª FASE – ANÁLISE DE DOCUMENTAL 
 

Realizar a inscrição via internet pelo endereço eletrônico: 
https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_
STRICTO anexar digitalmente os documentos descritos a seguir e pagar a taxa de 
inscrição no  valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais). 

 
Documentos necessários para inscrição: 

 
• Cópia do RG, CPF autenticadas (não serão aceitas CNH, CTPS ou CRM);  
• Diploma da graduação reconhecido pelo MEC (cópia autenticada frente e verso);  
• Histórico do curso de Graduação;  
• Curriculum Lattes (atualizado e documentado) em PDF;  
• Carta de recomendação ou carta de aceite do orientador do PPGCS (caso já 

tenha). 
 

 
2ª FASE – ENTREVISTAS 
 
 Após a análise documental os aprovados serão convocados através de edital 
publicado no endereço eletrônico https://www.pucpr.br/escola-de-medicina/mestrado-
doutorado/ciencias-da-saude/ para entrevista com a Comissão de Processos Seletivos do 
PPGCS. 
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2. CRONOGRAMA 
 

Período de inscrições (site) 19/01/2020 a 08/02/2021 até as 23:59 
1ª Fase - análise documental 09 a 11/02/2021 
Divulgação do resultado da 1ª Fase 12/02/2021 
2ª Fase – entrevistas 18 e 19/02/2021 
Divulgação do resultado final 22/02/2021 
Assinatura de contrato de prestação de 
serviços (via link de inscrição) e 
pagamento do boleto de  matrícula 

Até 04/03/2021 

Escolha dos estudantes das disciplinas 
que irão cursar (via Web Aluno) Até 10/03/2021 

Validação dos orientadores nas disciplinas 
a serem cursadas pelos seus orientandos Até 15/03/2021 

  
 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 

O Programa de mestrado do PPGCS tem duração de 2 (dois) anos com uma carga 
horária mínima de 360 horas.  

São exigidos no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos para conclusão do curso e 
comprovação de proficiência em língua estrangeira no idioma inglês. 

As disciplinas são ofertadas de forma presencial, porém devido ao cenário de saúde 
pública atual, o PPGCS ainda não tem previsão se serão ofertadas, em 2021 
presencialmente ou remotamente. As ofertas de disciplinas acontecem de segunda a 
sexta-feira nos período matutino, vespertino e noturno conforme a disponibilidade dos 
docentes. Não ofertamos disciplinas aos finais de semana. A grade de disciplinas 
ofertadas para 2021 será liberada em fevereiro/2021. 

As informações sobre área de concentração e linhas de pesquisa, encontram-se 
disponíveis na página: https://www.pucpr.br/escola-de-medicina/mestrado-
doutorado/ciencias-da-saude/, assim como o contato dos orientadores do Programa. 
 
 
 

4. INVESTIMENTO: 
 

O investimento inicial mensal via boleto bancário é de R$ 3.282,00 durante 24 (vinte e 
quatro) meses, tendo reajuste anual. 

 
 
5. BOLSAS E DESCONTOS 
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Para informações sobre bolsas e descontos de mestrado e doutorado, acessar o 

endereço eletrônico https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/graduacao/bolsas-e-
financiamentos/bolsas-e-financiamentos/#mestrado  

 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Não caberão recursos às decisões da Comissão do Processo Seletivo do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 
Todos os documentos solicitados para análise da Comissão de Processos 

Seletivos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma de inscrição de forma 
legível. Não serão aceitos documentos por e-mail e nem físicos na secretaria do 
Programa. 

A inscrição é realizada exclusivamente pela internet. Não serão aceitas inscrições 
de forma presencial. 

Em caso de dúvida entrar em contato com o e-mail cristina.baena@pucpr.br.  
 
 
 
 

Curitiba, 18 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

 
Profa. Dra. Cristina Pellegrino Baena 

Coordenadora do Programa de Pós Graduação  
em Ciências da Saúde da PUCPR 

 
 


