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             E D I T A L Nº 003/2021-PFS 

  
 

O Prof. Dr. Sidney Barnabé Peres, 
coordenador do Programa de Pós-graduação 
em Ciências Fisiológicas, em uso das  suas 
atribuições legais e estatutárias, 

 
 
  Em cumprimento aos Editais no 025/2020 e 002/2021 – Processo seletivo para 
o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - turma 2021, 
    

   TORNA PÚBLICO:  

 

Art. 1º - Ficam HOMOLOGADAS as inscrições dos candidatos ao MESTRADO do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - Área de Concentração:  Fisiologia, 
para o ano 2021, conforme segue: 

 

ANA CARINA FAZZIO SOARES DA SILVA 

ANDREA GIORDANI BARRANCO 

CARLOS GUSTAVO GARCIA MARTINELLI 

CARINA PEREIRA DE OLIVEIRA 

DIEGO VIANA OLIVEIRA 

FILIPE LIMA DOS SANTOS 

FRANCIELI DE SOUZA 

MATHEUS DOS SANTOS CARONI 

MARCO ANTÔNIO SOUZA 

NATALIA SANTOS PRETES 

NATHALIA CRISTINE SANTOS MESSIAS CHIQUITO 

PABLO RICARDO SANCHES DE OLIVEIRA 

 

 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi afixado em 
quadro ao lado da secretaria do PFS no 
dia 25/01/2021.  
 
Sidney Barnabé Peres 
Coordenador 
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EDITAL 025/2020-PFS        fls.02 

 

 

ROSIANE PINHEIRO DE GODOY 

ROBSON AMBROSIO TAVEIRA 

 

 

Art. 2º -   A primeira etapa da seleção (prova escrita) será realizada no dia 01 de fevereiro 
de 2021, por via remota, às 8:00 da manhã, conforme Anexo I deste Edital. 
 
 
 
PUBLIQUE-SE  
 

 

                                                                                                                            
 Maringá, 25 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Sidney Barnabé Peres, 
Coordenador do PFS 
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ANEXO I DO EDITAL 003/2021-PFS 

 
Informações para a prova escrita para o exame de seleção do Mestrado-PFS  

 

Este documento tem como objetivo informar aos candidatos as regras para a prova escrita (etapa 1) 

do exame de seleção para o curso de mestrado do PFS. A prova escrita será realizada no dia 01/02/2021 

às 8:00 horas e de maneira remota.  

O candidato deverá seguir as seguintes regras e observar as demais informações: 

1) Acessar, com 20 minutos de antecedência, a plataforma Google Meet no endereço 

eletrônico meet.google.com/ycb-vfvo-wtw. A sessão do Google Meet será gravada durante a 

realização da prova escrita; 

2) Apresentar um documento com foto, para comprovação da identidade, antes do início da prova assim 

que for solicitado;  

3) Após o sorteio dos 2 temas da prova, um link para o Google Formulários será disponibilizado no 

chat do Google Meet; 

4) Para garantir o anonimato durante o processo de correção da prova, o candidato receberá um código 

de identificação por e-mail, o qual deverá ser digitado no formulário da prova; 

5) A prova escrita terá duração máxima de 3 horas, contadas a partir da liberação do formulário da 

prova; 

6) Os candidatos deverão manter vídeo e áudio ligados durante toda a prova;  

7) Não será permitido o uso de celular (desligar), smartwatch e fones de ouvido; 

8) O candidato deverá acomodar-se em um ambiente no qual ele possa permanecer sozinho durante 

todo o período de prova; 

9) É aconselhável evitar qualquer contato com pessoas externas ou a entrada de pessoas no ambiente 

em que o candidato realizará a prova; 

10) Durante a prova, quaisquer dúvidas serão esclarecidas por meio do chat do Google Meet; 

11) Todas as provas, previamente à correção, serão submetidas à verificação de plágio; 

12) O candidato deverá, imediatamente após o envio da prova, solicitar confirmação do recebimento 

da mesma pela Comissão de Seleção, antes de sair do ambiente virtual. 

 


