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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM BOTÂNICA DA UFPR 

Seleção para ingresso em 2015 

Período de inscrições, número de vagas e data de realização da seleção 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Botânica da Universidade Federal do Paraná comunica 

que está aberto edital para a seleção ao Curso de Pós-Graduação em Botânica, em nível de Mestrado, para 

entrada em 2015, com seleção em 26 de fevereiro de 2015, de acordo com as Normas para processo 

seletivo do programa. 

 

I-Inscrição 

As inscrições serão recebidas na Secretaria de Pós-Graduação em Botânica, Departamento de Botânica – 

Setor de Ciências Biológicas, Centro Politécnico, UFPR, no período estabelecido no item I.a, das 9:00 às 

12:00h, ou por email (pgbotanica.ufpr@gmail.com) até às 23:59h do último dia de inscrição. 

a) Inscrição para a seleção: de 2 a 18 de fevereiro de 2015. 

Para as inscrições feitas via email, os documentos assinados e digitalizados em formato PDF deverão 

estar anexados. A inscrição será validada desde que a documentação esteja completa e em conformidade 

com o item III das Normas do processo seletivo. A lista das inscrições válidas será divulgada no primeiro dia 

útil após o término das inscrições (19/02/2015), através do site do Programa no Departamento de Botânica. 

 

II-Vagas 

a) Serão oferecidas dezesseis vagas (16), a serem preenchidas de acordo com os critérios de aprovação 

(vide item VI).  

b) Professores credenciados no Programa e respectivos número de vagas: 

 

Dr. Denilson F. Peralta (1 vaga) 

Dr. Eric de Camargo Smidt (2 vagas) 

Dra. Erika Amano (1 vaga) 

Dra. Lívia Godinho Temponi (1 vaga) 

Dr. Luciano Felício Fernandes (2 vagas) 

Dra. Marcia Cristina Mendes Marques (1 vaga) 

Dr. Renato Goldenberg (2 vagas) 

Dra. Sionara Eliasaro (2 vagas) 

Dra. Thelma Veiga Ludwig (2 vagas) 

Dr. Vagner Gularte Cortez (2 vagas) 

 

IV- Provas 

As provas serão realizadas no dia 26 de fevereiro de 2015 no Departamento de Botânica sala 421, 

Setor de Ciências Biológicas, Centro Politécnico, Bairro Jardim das Américas, Curitiba-PR. A prova escrita de 

conhecimentos em Botânica será realizada das 08:00 as 12:00h e a prova escrita de leitura e compreensão 

em inglês, das 14:00 as 17:00h.  
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