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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA 
INGRESSO EM 2020/1 DE CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR – PUCRS 

1. Torna-se público que, de 23 de setembro a 22 de novembro de 2019, estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo e Classificatório do Curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Biologia Celular e Molecular (PPGBCM) para ingresso no primeiro semestre de 2020.

2. Processo de Seleção e Classificação - PPGBCM:

O Processo de Seleção e Classificação compreenderá as seguintes etapas: 

 Inscrição do candidato;
 Prova Escrita;
 Análise do curriculum vitae do candidato, conforme modelo de pontuação de currículos

(vide item 2.1.2);

2.1. A inscrição para o Processo de Seleção e Classificação – PPGBCM deve ser efetuada em 
formulário on-line disponível em https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do e será 
homologada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

2.1.1. Cópias da carteira de identidade (RG) e do CPF. Se estrangeiro, passaporte; 

Parágrafo primeiro: a comprovação de inscrição no CPF pode ser feita por meio de apresentação 
de cópia do cartão de CPF ou de apresentação do “Comprovante de Inscrição no CPF”, que pode 
ser obtido a partir da página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

Parágrafo segundo: a menção do número de inscrição no CPF na carteira de identidade do 
candidato exime da apresentação de documento de comprovação de inscrição no CPF.  

2.1.2 Currículo conforme o formulário “Modelo para Pontuação de curriculum vitae”, disponível na 
página do Programa:http://www.pucrs.br/saude/wp-content/uploads/sites/170/2019/08/Modelo-
para-Pontua%C3%A7%C3%A3o-de-Curriculum-Vitae_Mestrado.pdf, preenchido e 
acompanhado de documentação comprobatória; 

2.1.3. “Manifestação de interesse em orientação”, conforme modelo disponível em 
http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-biologia-celular-e-
molecular/informacoes-adicionais/formularios/; 

2.1.4. Cópia do diploma do Curso de Graduação (frente e verso) ou, no caso de aluno 
formando, “Atestado de Provável Formando”, emitido pela Universidade onde será colado o grau;  



Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 11  – 9° andar – Sala 921 |  CEP 90619-900  |  Porto Alegre, RS – Brasil 
Fone: (51) 3320-3912 |  E-mail: bcmpg.saude@pucrs.br |  www.pucrs.br/saude 

Parágrafo único: os candidatos aprovados no processo seletivo que apresentarem o “Atestado 
de Provável Formando” para fins de inscrição deverão entregar, no ato da matrícula, cópia do 
diploma da graduação ou declaração comprovando que o diploma está em processo de 
confecção. 

2.1.5. Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação (frente e verso); 

2.1.6. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 (cem reais). 

2.2. Após a inscrição por meio do formulário on-line, toda a documentação deverá ser entregue na 
Secretaria do PPGBCM, localizada no prédio 11, 9° andar, sala 921, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 11h30min e das 14h às 17h30min, ou postados via correio para o endereço abaixo: 

PUCRS/Escola de Ciências da Saúde e da Vida/Secretaria do PPGBCM 
Av. Ipiranga, 6681, 9º andar - Prédio 11 
90619-900 Porto Alegre/RS BRASIL 

Parágrafo Único: Haverá uma tolerância de 03 (três) dias úteis após o encerramento das 
inscrições por meio de formulário on-line para entrega ou postagem de todos os documentos 
referentes à inscrição. Desta forma, não serão aceitos quaisquer documentos entregues ou 
postados (comprovação da data mediante carimbo dos Correios) após o dia 27 de novembro de 
2019.  

2.3. Os candidatos que apresentarem a documentação completa, listada no item 2.1, serão 
submetidos a uma prova escrita sem consulta, constituída de questões objetivas, abordando os 
tópicos abaixo listados, bem como questões interpretativas baseadas em excertos de artigos 
científicos redigidos em inglês:  

a. Estrutura de ácidos nucleicos;

b. Replicação de DNA;

c. Transcrição e processamento de RNA;

d. Código genético e síntese de proteínas;

e. Regulação da expressão gênica em procariotos;

f. Regulação da expressão gênica em eucariotos;

g. Estrutura e função de proteínas;

h. Componentes celulares;

i. Membrana celular;

j. Diferenciação celular;

k. Adesão e migração celular;

l. Ciclo celular;
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m. Morte celular;

n. Sinalização entre células;

o. Transdução de sinais.

2.4 Da Prova Escrita 

2.4.1. A Prova Escrita será realizada no dia 13 de dezembro de 2019, das 08:30 às 12:30, em local 
a ser divulgado até dia 29 de novembro de 2019 na página do Programa 
(http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-biologia-celular-e-
molecular/ingresso-e-processo-seletivo/). No dia da prova, os candidatos deverão portar 
documento com fotografia a fim de confirmarem suas identidades. 

2.4.2. Para candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior do estado do Rio 
Grande do Sul, a Prova Escrita poderá ser realizada à distância, desde que seja solicitada até dia 
22 de novembro de 2019, e seja aplicada por um professor de outra instituição acadêmica, após 
consentimento prévio. 

2.4.3. O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 
atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do PPGBCM, no 
momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista 
credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve especificar a natureza, o 
tipo e o grau de deficiência, bem como as condições recomendadas para a realização das 
atividades avaliativas previstas por este Edital. 

2.5. Da Classificação 

2.5.1. A lista classificatória será elaborada com base no grau final (GF) obtido pelos candidatos. O 
grau final de cada candidato será calculado da seguinte forma: GF = (0,70 x grau obtido na Prova 
Escrita + 0,30 x pontuação obtida na análise do curriculum vitae). 

2.5.2. Na hipótese de igualdade de grau final entre dois ou mais candidatos, será utilizado como 
critério de desempate a maior nota obtida na pontuação do currículo.  

2.6 Das vagas 

2.6.1. Esta seleção visa ao preenchimento de até 30 (trinta) vagas para o Curso de Mestrado. 
Não havendo preenchimento total do número de vagas para ingressantes no curso de Mestrado, 
as vagas remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes de Doutorado, em 
conformidade com respectivo edital vigente. 

2.6.2. Do número total de vagas disponíveis, em conformidade com o item 2.6.1 do presente 
edital, até 3 (três) vagas serão reservadas para candidatos estrangeiros. Não havendo 
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candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos de seleção, as vagas reservadas poderão ser 
preenchidas pelos demais candidatos não estrangeiros. 

3. Comissão de Seleção

3.1. A comissão de Seleção será constituída por docentes do PPGBCM indicados pela Comissão 
Coordenadora do Programa.  

3.2. A Comissão de Seleção será responsável pela elaboração, aplicação e correção da Prova 
Escrita.  

3.3. A Comissão de Seleção será soberana quanto a estas etapas do Processo de Seleção. 

4. A análise e conferência da documentação entregue juntamente com o formulário “Modelo para
Pontuação de curriculum vitae” será realizada pela Comissão Coordenadora.

5. O candidato que for aprovado no Processo de Seleção estará apto a proceder à matrícula no
PPGBCM.

6. Os resultados do Processo de Seleção serão divulgados até o dia 20 de dezembro de 2019 na
página do Programa (http://www.pucrs.br/ciencias/programa-de-pos-graduacao-em-biologia-
celular-e-molecular/ingresso-e-processo-seletivo).

7. O prazo para apresentação de recurso em relação ao grau final será de 48h (quarenta e oito)
após a divulgação do resultado do Processo Seletivo e Classificatório.

8. Não serão aceitos os recursos que não atenderem ao estabelecido neste Edital.

9. Os casos especiais e omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do
PPGBCM.

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

Cristiano Valim Bizarro 
Coordenador do PPGBCM 


