
  
 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL / CCB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 
 

Data e horário da Arguição  

Curso 65 – Mestrado – Genética e Biologia Molecular 
DATA HORÁRIO NOME 

22/06/21 8:30 Mariane Gabrielly Greco 

22/06/21 9:30 Amanda Letícia Francelino 

22/06/21 10:30 Wesley Rogério Negri 

22/06/21 14:30 Karine Nicole Siqueira 

22/06/21 15:30 Ricardo Martins Ruiz 

22/06/21 16:30 Thiago Tarcisio Begnini 

   

Curso 271 – Doutorado – Genética e Biologia Molecular 
DATA HORÁRIO NOME 

14/06/21 8:30 Bruna Costa Ferreira da Cruz 

14/06/21 9:30 Luan Vitor Alves de Lima 

14/06/21 10:30 Bruna Barbosa Avelino 

14/06/21 14:30 Érica Romão Pereira 

14/06/21 15:30 Rodolpho Valentini Junior 

14/06/21 16:30 João Antonio Marques Paulino 
 
Mestrado: https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/348846 
 
Doutorado: https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/348842 

 

 

 

Londrina, 08 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. André Luís Laforga Vanzela 

Coordenador do PPG Genética e Biologia Molecular 
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Conforme Edital 
(Disponível em: https://posgenetica.wixsite.com/ppg-gbm-uel) 

Mestrado 
A seleção consistirá em arguição individual e remota, baseada em até 10 (dez) artigos 
científicos que serão indicados quando da divulgação da homologação das inscrições 
(24/05/2021). Os artigos poderão ser em língua portuguesa ou inglesa e versarão sobre 
temas gerais relacionados à área de concentração do PPG-GBM (Genética e Biologia 
Molecular).  
Serão realizadas perguntas pela banca de forma a avaliar a capacidade dos candidatos em 
analisar e interpretar os artigos, incluindo a sua fundamentação teórica, relevância, 
objetivos/hipóteses, desenho experimental, resultados apresentados, discussão, conclusão 
e perspectivas. Apesar de a arguição se ater ao conteúdo dos artigos, é importante que os 
candidatos consultem previamente outros materiais bibliográficos (livros, outros artigos, 
dicionários etc.) que julgarem necessários para o entendimento satisfatório dos artigos 
indicados. Não será permitida a consulta de nenhum material pelo candidato durante a 
arguição a não ser aqueles que porventura forem apresentados pela banca como 
componentes das perguntas.  
As arguições serão realizadas de forma síncrona por meio do Google Meet, no período 
entre 21 a 25 de junho de 2021. A data e o horário das arguições de cada candidato será 
definida por sorteio e serão divulgadas no site https://posgenetica.wixsite.com/ppg-gbm-uel 
e enviadas aos candidatos via e-mail. No dia 21 de junho de 2021, um dos 10 artigos será 
sorteado de forma síncrona por meio do Google Meet com o uso de 10 papéis numerados 
de 1 a 10, e todos os candidatos serão arguidos com base neste. O candidato irá receber 
por e-mail o link da reunião, que deverá ser acessado 5 min antes do horário previsto. Cada 
arguição terá duração de até 30 min, cabendo ao candidato garantir as condições 
necessárias para seu acesso à reunião. Serão considerados aprovados aqueles candidatos 
que obtiverem nota de arguição igual ou superior a 6,0 (seis). Durante a arguição o 
candidato deverá estar com sua câmera do seu computador ligada. 
 

Doutorado 
As apresentações do pré-projeto e arguições serão realizadas de forma individual e 
remota síncrona por meio do Google Meet, no período entre 14 a 18 de junho de 2021. O 
tempo de apresentação do projeto será de 15 minutos e da arguição da comissão 
organizadora de até 30 minutos. 
A data e o horário das arguições de cada candidato será definida por sorteio e  serão 
divulgados no site https://posgenetica.wixsite.com/ppg-gbm-uel e enviadas via e-mail. O 
candidato irá receber por e-mail o link da reunião, que deverá ser acessado 5 min antes do 
horário previsto. Cada arguição terá duração de até 45 min, cabendo ao candidato garantir 
as condições necessárias para seu acesso à reunião. Durante a arguição o candidato 
deverá estar com sua câmera do seu computador ligada. 

 

https://posgenetica.wixsite.com/ppg-gbm-uel
https://posgenetica.wixsite.com/ppg-gbm-uel

