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EDITAL nº 005/2021-PBE 
 
O Prof. Dr. Diogo Francisco Rossoni, Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Bioestatística, do Centro de Ciências Exatas da 
Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições, e... 

 
Considerando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Bioestatística - PBE, 

aprovado pela Resolução nº 029/2018-CI/CCE; 

Considerando aprovação em reunião do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-
Graduação em Bioestatística, realizada no dia 19/10/2021, conforme Ata nº 077 do PBE.  

 
TORNA PÚBLICO 

 

1. A abertura das inscrições para seleção de candidatos a alunos regulares do Programa de Pós-
Graduação em Bioestatística em nível de Mestrado, nova turma, para o ano de 2022. 

2. Poderão se inscrever profissionais das áreas da Estatística, Matemática, Ciências da Saúde, 
Médicas e Biológicas, Engenharias Ambientais e Agronômicas entre outras. 

3. As inscrições deverão ser realizadas de forma digital durante o período de 01/11/2021 a 
30/11/2021. 

4. As inscrições serão recebidas apenas por meio eletrônico, e o email para recebimento dos 
documentos é o: sec-pbe@uem.br (o título do email deverá ser: Inscrição do Processo Seletivo 
PBE/UEM – 2022 – Nome do Candidato). 

5. Serão exigidos os seguintes documentos: 
� Ficha de inscrição do sistema SIGPOS da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA/UEM), devidamente 

preenchida, assinada, com foto 3x4 postada, conforme Tutorial SIGPOS disponível no link: 
https://npd.uem.br/sgipos/index.zul (documento em formato pdf); 

� Ficha de inscrição do candidato ao processo seletivo para aluno regular do Programa de Pós-Graduação 
em Bioestatística – Turma 2022, devidamente preenchida e assinada, conforme modelo disponível nos 
anexos deste edital ou por meio do link: http://www.pbe.uem.br/?page_id=422 (documento em formato 
pdf); 

� 2 (duas) fotos 3 x 4 (digitalizadas na Ficha de Inscrição do Sistema SIGPOS e na Ficha de Inscrição 
do Candidato); 

� Cópia do diploma de graduação (frente e verso), ou documento equivalente, ou ainda, documento que 
comprove o candidato estar em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciar a pós-
graduação. Caso o candidato já tenha concluído a graduação, mas não tenha o diploma, este deverá 
preencher, assinar e encaminhar o “Termo de Compromisso para Entrega de Diploma Pendente”, conforme 
modelo disponível nos anexos deste edital ou por meio do link: http://www.pbe.uem.br/?page_id=422 
(documento em formato pdf); 

� Cópia do histórico escolar do curso de graduação (documento em formato pdf); 
� Cópia da certidão de nascimento ou casamento (documento em formato pdf); 

� Cópia da cédula de identidade (RG) (documento em formato pdf); 

� Cópia do CPF (documento em formato pdf); 

� Cópia do Título de Eleitor (documento em formato pdf); 

� Cópia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, para o sexo masculino. (documento 
em formato pdf); 

� Currículo Lattes documentado com os últimos 3 (três) anos de produção, com todas as comprovações 
(juntar todos os documentos comprobatórios em um único arquivo em formato pdf). 

� Duas cartas de recomendação (não obrigatórias), conforme modelo disponível nos anexos deste edital ou 
por meio do link: http://www.pbe.uem.br/?page_id=422 (documento em formato pdf) 

\...  
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6. As cópias não precisam ser autenticadas, todavia os originais serão solicitados no ato da 
matrícula, pois o Secretário do PBE irá conferir os documentos originais com as cópias. 

7. A inscrição é gratuita. 

8. Para o ano letivo de 2022 serão oferecidas 15 (quinze) vagas.  

9. Ao critério do Conselho Acadêmico do PBE, o número de aprovados poderá ser inferior ao 
número de vagas, dependendo da análise da documentação e capacitação dos candidatos inscritos.  

10. O ingresso no PBE dar-se-á por meio de processo seletivo, no qual a classificação, 
considerando-se uma nota de corte igual a 5,0 (cinco), é obtida da média ponderada dos seguintes 
quesitos: 

I - Análise de Currículo – Peso 5,0 (peso) 
II - Análise do Histórico Escolar – Peso 3,0 (três) 
III - Defesa de Currículo – Peso 2,0 (dois) 

10.1. O currículo será analisado e pontuado segundo tabela em anexo (ver, Anexo I). 

10.2. A pontuação do Histórico Escolar corresponderá a média aritmética simples das notas das 
disciplinas cursadas na graduação. Para os candidatos com mais de uma graduação será 
considerado a mais recente. 

 
11. O cronograma do processo seletivo obedecerá as seguintes datas: 

a) Inscrições on-line: 01/11/2021 a 30/11/2021; 
b) Deferimento das inscrições: 03/12/2021; 
c) Período de defesa de currículo: 24/01/2022 a 28/01/2022; 
d) Divulgação dos resultados: 31/01/2022; 
e) Prazo de recursos: 01/01/2022 a 02/02/2022; 
f) Matrícula dos alunos regulares e não regulares: 07/02/2022 a 18/02/2022; 
g) Previsão de início das aulas: 14/03/2022. 

12. Terão o direito à matrícula os candidatos aprovados no Processo Seletivo, desde que 
classificados dentro do número de vagas oferecidas. 

13. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho do PBE. 

14. Demais informações poderão ser obtidas junto à Secretaria do PBE, no Bloco E-90, sala 221 (2º 
andar), Av. Colombo nº 5790, Telefone: (44) 3011-5450, e-mail: sec-pbe@uem.br, ou pelo site: 
http://www.pbe.uem.br. 
 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

 
 

Maringá, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 

Prof. Dr. Diogo Francisco Rossoni, 
Coordenador do Programa de  

Pós-Graduação em Bioestatística. 
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ANEXO I 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 
 

ITENS ANALISADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1. CURRÍCULO VITAE Máximo de 10 pontos 

1.1. Experiência Profissional na Área 0,5/semestre  

1.2. Monitoria  0,1/semestre  

1.3. Iniciação Científica 0,2/semestre  

1.4. Publicações  

a) Artigos completos em revistas * 1,0 / artigo 

b) Trabalhos completos em anais 0,2/artigo  

c) Resumos 0,05/resumo  

1.5. Outros Elementos  

a) Professor de IES 0,5/semestre 

b) Aprovado em concurso público 0,1/aprovação 

c) Especialização/Mestrado/Doutorado 1,0 (Esp)/2,0(Mest)/4,0(Dout) 

d) Outros Itens  0,05/item 

1.6. Idioma (Inglês/Espanhol) 1,0 ponto** 

*conforme último Qualis da área Interdisciplinar (http://qualis.capes.gov.br). Artigos em periódicos nos estratos A1, A2, 

B1 e B2 contam 1 ponto. Artigos em periódicos classificados como B3, B4 e B5 contam 0,5 ponto. Artigos em periódicos 

classificados como C não contam ponto. Caso o periódico não tenha sido avaliado no Qualis, a pontuação será baseada no 

fator de impacto (FI) no JCR (Journal of Citation Reports). Artigos em periódicos com FI > 2 contam 1 ponto. Artigos em 

periódicos com FI entre 0,5 e 1,99, contam 0,5 ponto.  Artigos com FI < 0,49 não pontuam. 

 

** Inglês intermediário e básico 0,5 ponto. Avançado 0,8 ponto. Exterior 1,0. 
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ANEXO II 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – TURMA 2022 

Nº de Inscrição: ____________/________ 
(Número obtido quando se faz o cadastro no SIGPOS) 

 

FOTO 

3x4 

 

Informações do Candidato: 
1. Dados de Identificação 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_____ R.G. nº ___________________  CPF nº _____________________ 

Título de Eleitor nº ____________________________ Certidão de Reservista nº ______________________ 

Número do Passaporte (p/ estrangeiros): _______________________ Data de Validade: _______________ 

Endereço Residencial: ____________________________________________________________________ 

Número: _________________ Apto.: ____________ Bairro: _____________________________________ 

Cidade: ____________________________________ Estado: __________________ CEP: _____________ 

Telefone Celular: ____________________________ Telefone Residencial: _________________________ 

Email: _________________________________________________________________________________ 

Endereço Eletrônico: _____________________________________________________________________ 

 

2. Formação Superior 

Curso de Graduação 1: ___________________________________________________________________ 

Nome da Instituição: _____________________________________________________________________ 

Ano da Conclusão: ______________ 

 

Curso de Graduação 2: ___________________________________________________________________ 

Nome da Instituição: _____________________________________________________________________ 

Ano da Conclusão: ______________ 

 

Curso de Pós-Graduação 1: _______________________________________________________________ 

Nome da Instituição: _____________________________________________________________________ 

Ano da Conclusão: ______________ 

 

Curso de Pós-Graduação 2: _______________________________________________________________ 

Nome da Instituição: _____________________________________________________________________ 

Ano da Conclusão: ______________ 
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3. Ocupação 

(    ) Trabalha   (    ) Não Trabalha 

Função/Cargo (Atual): ____________________________________________________________________ 

Instituição/Empresa: ____________________________________________________ Desde: ___/___/___ 

 

Função/Cargo 1 (Anterior): ________________________________________________________________ 

Instituição/Empresa: ________________________________________     De: ___/___/____ a ___/___/____ 

 

Função/Cargo 2 (Anterior): ________________________________________________________________ 

Instituição/Empresa: ________________________________________     De: ___/___/____ a ___/___/____ 

 

4. Se Docente 

Instituição 1: _______________________________________________  De: ___/___/____ a ___/___/____ 

Instituição 2: _______________________________________________  De: ___/___/____ a ___/___/____ 

Instituição 3: _______________________________________________  De: ___/___/____ a ___/___/____ 

 

5. Linha de Pesquisa que tenha interesse 

(    ) Métodos Quantitativos Aplicados à Saúde  (    ) Estatística Aplicada 

 

6. Áreas de Interesse 

(    ) Análise de Dados Categóricos e Longitudinais  (    ) Análise de Sobrevivência 

(    ) Análise de Séries Temporais e Espaciais   (    ) Análise Multivariada 

(    ) Modelos Lineares e Não-Lineares    (    ) Inferência Bayesiana 

(    ) Modelos Farmacocinéticos     (    ) Métodos Estatísticos Epidemiológicos 

(    ) Planejamento e Análise de Experimentos Biológicos (    ) Outra: __________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

7. Descreva os seus conhecimentos e habilidades 

Matemáticas (no que diz respeito a cálculo diferencial e álgebrar linear, detalhe conteúdos em que tem 
domínio e indique livros da área que utilizou no processo de estudo): _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Computacionais (linguagens de programação e utilização de softwares estatísticos, matemáticos e de 
tipografia): _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

8. Quer concorrer à bolsa* de estudo? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

* Para concorrer à bolsa de estudo, o aluno deverá ter dedicação exclusiva ao Programa de Pós-Graduação em Bioestatística 

 

9. Outras experiências profissionais e acadêmicas relacionadas com suas aspirações 
futuras em termos do Programa (Detalhar Funções Exercidas, Treinamentos, Cursos, Iniciação 
Científica, Participação em Congressos, Prêmios, etc.) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Termo de Anuência e Assinatura do Candidato 

� Concordo com todos os termos descritos no Edital de Inscrição do Programa de Pós-
Graduação em Bioestatística – PBE/UEM. 

 

Data: ____/____/________ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 

Nº de Inscrição: ___________/_______ 
(Número obtido quando se faz o cadastro no SIGPOS) 

 

 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________________ 

 

Data do Recebimento da Inscrição: _____/_____/________ 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Conferente 
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ANEXO III 
 

 

ESTADO DO PARANÁ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

Pró-Reitoria de Ensino / Diretoria de Assuntos Acadêmicos 

 

 

SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA PROVISÓRIA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
TERMO DE COMPROMISSO PARA ENTREGA DE DIPLOMA PENDENTE 

 
“Para Graduados no Brasil” 

 
 

Dados do Candidato 

Nome Completo: Naturalidade: 

  

Documento de Identidade: Data de Nascimento: 

  
 

Dados da Formação Superior 

Curso de Graduação: Data da Colação de Grau Realizada: 

  

Instituição: Data Provável da Expedição do Diploma:  

  
 

Curso/Programa de Pós-Graduação Pleiteado 

Nome do Curso/Programa: Matrícula:  ( x ) Regular   (  ) Não Regular 

Programa de Pós-Graduação em Bioestatística Regular 

Nível: ( ) Especialização (X) Mestrado ( ) Doutorado Data de Início das Aulas: 

Mestrado 14/03/2021 
 
O candidato acima especificado declara o que segue: 
“Tenho o conhecimento sobre o artigo 44º inciso III da Lei Federal nº 9.394 (LDB). Ainda não possuo o diploma de graduação, mas já conclui o curso 

de graduação, colei grau e recebi o certificado de conclusão de curso ou equivalente. Assim sendo, solicito a minha Matrícula Provisória no curso de 

pós-graduação acima especificado e me comprometo a entregar a cópia autenticada do meu diploma de graduação até o final do curso de pós-

graduação. Enquanto eu não entregá-la, para qualquer atestado, declaração ou outro documento que eu vier a solicitar, eu estou ciente e aceito que 
seja colocada a observação “Matrícula Provisória!”. Além disso, eu também estou ciente que somente farei jus e receberei o respectivo Diploma do 

Curso de Pós-Graduação se eu entregar a cópia autenticada do meu diploma de graduação.” 

 
Local e Data1, Maringá, _____/_____/______ 

 
 

  
Car imbo com Nome e Ass inatura do 

Coordenador  do Curso/ 
Programa de Pós-Graduação 

Ass inatura do Candidato 

                                                 
1
 A data de assinatura do presente termo deve preceder o início das atividades no curso pleiteado. 
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ANEXO IV 
 

 
Nota: Pede-se ao signatário deste formulário que responda da forma mais completa possível aos itens abaixo. Favor 
remetê-lo diretamente ao Programa de Pós-Graduação em Bioestatistica - UEM. As informações sobre o candidato são 
confidenciais e serão utilizadas para o julgamento do seu pedido de inscrição. Use folhas adicionais, se necessário. 

 
 

 
CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 
À SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOESTATÍSTICA 
 

UEM - Universidade Estadual de Maringá – Departamento de Estatística – E90 – sala 211 
Av. Colombo, 5.790, Jd. Universitário, Maringá, Paraná, Brasil - CEP 87020-900 
 
 
1. Nome do candidato:       

 
2. Há quanto tempo conhece o candidato?       

 
3. Em que situação o conheceu? 

 
( ) aluno de graduação  ( ) aluno de pós-graduação 
( ) orientando               ( ) colega de atividade 
( ) outro - especificar:       

 
4. Atribua ao candidato índices de 1 a 6, nos itens abaixo: 

 
 1 2 3 4 5 6 
Capacidade de trabalho             

Motivação, entusiasmo             

Capacidade de resolver exercícios             

Imaginação, criatividade             

Expressão oral             

Expressão escrita             

      1 - Abaixo da média, 2 - Média, 3 - Boa, 4 - Muito Boa, 5 - Excelente, 6 - Excepcional 

 
5. Resuma sua opinião sobre o candidato, atribuindo uma única nota entre 0 e 10:       
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6. Exprima sua opinião sobre o candidato particularmente quanto a: sua aptidão para 
pesquisa, eventual área de pesquisa escolhida, senso de responsabilidade e facilidade de 
interação com outras pessoas.  

      
 
 

7. Utilize este espaço para registrar alguma observação adicional sobre o candidato. 
      
 
 

8. Dados sobre o signatário: 
 

Nome:       
Cargo que ocupa:       
Instituição:       
Endereço para correspondência      
E-mail:       
Homepage:       

 
 

Data:    /    /       
 
 
 
 
Assinatura:__________________________________________ 

 

 
 


