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EDITAL Nº 33/2018-PGT 

 

 

 

A comissão de credenciamento de novos docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais: 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 Art. 1 – A abertura de inscriçoes para credenciamento de docentes permanentes para o 

Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais 

– Nível de Mestrado. 

 

Art. 2 – Os candidatos deverão se inscrever entre os dias 5 e 12 de setembro de 2018. 

Art. 3 - As inscrições deverão ser realizadas diretamente na Secretaria de Pós-Graduação 

UFPR – Setor Palotina, no bloco da administração das 08h30min. as 11h50min. e das 

13h40min. as 17h, mediante entrega dos seguintes documentos:  

− Carta de intenção enfatizando como o candidato pode contribuir com o Programa e 

a linha de atuação. 

− Cópia do Currículo Lattes;  

- Cópia do diploma de doutorado. 

 

Art. 4 – As vagas para professores permanentes serão destinadas a atender as seguintes 

linhas: 

- Linha Biotecnologia Ambiental: (1) vaga – professor deverá atender as demandas da linha 

quanto a disciplinas e orientações na área de Enzimologia e Processos fermentativos 

visando processos e tecnologias para remediação ambiental, valoração econômica e 

energética de resíduos agrícolas e agroindustriais, bem como desenvolvimento de 

processos bio/químicos na produção de biocombustíveis e coprodutos. 

- Linha Biotecnologia Agrícola: (1) vaga – O professor deverá atender as demandas da linha 

quanto a disciplinas e orientações na área de Fitossanidade com ênfase na geração e uso 

de Bioprodutos agrícolas e aplicações da Biotecnologia no controle de patógenos 

causadores de doenças em plantas. 



- Linha Biotecnologia aplicada à Saúde: (1 vaga) – professor deverá atender as demandas 

da linha quanto a disciplinas e orientações na área de testes de ensaios pré-clínicos de 

novas moléculas e fármacos, além de apresentar experiência de trabalho com animais de 

laboratório e bioterismo. 

- Linha Biotecnologia aplicada à saùde: (1 vaga) – professor deverá atender as demandas 

da linha quanto a disciplinas e orientações na área de desenvolvimento e otimização de 

análises químicas empregadas na identificação e separação de biomoléculas e outras 

substâncias químicas com atividade biológica e quantificação hormonal para caracterização 

fisiológica ou exames clínicos nas áreas médica humana e animal. 

 

Art. 5 – O processo seletivo se dará por meio da avalição do currículo lattes dos candidatos 

e da sua aderência a vaga pretendida. O resultado será divulgado até 21 de setembro de 

2018. 

 

Art. 6 - Os casos omissos neste edital serão decididos pela comissão de seleção de novos 

docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologias de Bioprodutos 

Agroindustriais: 

 

 

Publique-se. 

 

Palotina, 05 de setembro de 2018. 
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