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EDITAL 02- Processo Seletivo Mestrado/2017-2 
 

EDITAL COM INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA E ENTREVISTAS - 
PROCESSO SELETIVO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

GEODÉSICAS STRICTU SENSU PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 – 
EDITAL 15/2017 PPGCG. 

 
A Comissão de Seleção do PROCESSO SELETIVO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

GEODÉSICAS STRICTU SENSU PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 - MESTRADO, designada pelo 

Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná, no uso de 

suas atribuições e em cumprimento ao disposto no edital 15/2017-PPGCG e Resolução 65/09-CEPE, faz saber: 

 

A) Com relação a prova dissertativa: 

1) A prova será realizada no dia 21/06, nas Sala PI-13, Bloco VI, Centro Politécnico, UFPR, ou nos 

locais autorizados para realização. 

2) A interpretação das questões será parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova.  

3) Os alunos deverão trazer CANETA para a execução da prova; 

4) As provas de: MATEMÁTICA, INGLÊS  E REDAÇÃO serão realizadas ao mesmo tempo; 

5) Durante a execução da prova não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não. O não 

cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.  

6) É vedado o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones 

celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados. Caso alguma 

dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do concurso. 

7) O tempo de resolução das questões é de 3:30h (três horas e trinta minutos). 

8) Será permitido apenas o uso de dicionário. NÃO SERÁ PERMITIDO O EMPRÉSTIMO DE 

DICIONÁRIO DE UM CANDIDATO PARA OUTRO. 

9) A prova iniciará impreterivelmente as 8:00h, não sendo permitido o acesso de candidatos ao recinto 

da prova após este horário. 

 

B) Com relação à Entrevista: 

1) Para os candidatos habilitados que farão entrevistas em Curitiba, o local e a ordem das 

entrevistas será publicado em edital, no dia 22/06. 

2) Para os candidatos habilitados que farão entrevistas através do SKYPE, o local e a 

ordem das entrevistas será publicado em edital, no dia 22/06, devendo o candidato 

dispor de computador que permita a transmissão de áudio e vídeo no horário 
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estabelecido em edital (HORA DE BRASILIA). Os candidatos devem disponibilizar à 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas o seu endereço 

SKYPE com antecedência. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas 

não se responsabiliza por problemas de comunicação (rede, transmissão ou outro 

relacionado com o processo digital de comunicação). 

3) Candidatos poderão fazer a entrevista presencial ou via Skype em seu idioma materno, 

quando possível, do contrário, em português ou inglês. 

4) Os candidatos que farão entrevista por SKYPE, serão os mesmos que fizeram a prova 

dissertativa em outra Instituição (uma vez habilitados para tanto, conforme edital 

15/2017), salvo manifestação por e-mail do candidato solicitando a realização da 

entrevista em Curitiba, enviada para o e-mail da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação até a data de 22/06/2017 às 15:00h. 

 

 

Curitiba,16 de junho de 2017 

 

Prof. Dr. Luciene Stamato Delazari 

Presidente 


