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EDITAL Nº 02/2022 
 

 

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Edital nº 26/2021 que 

tratam do processo de seleção para o curso de Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas para o ano 

de 2022; 

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública, de caráter mundial, pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 

vírus SARS-CoV-2; 

 

Considerando a nota de esclarecimento  do Conselho Nacional de Educação, de 27 de Janeiro de 

2022 sobre a Covid-19, onde as instituições de ensino possuem autonomia para permanecer no 

ensino remoto, devido a gravidade de casos do vírus SARS-CoV-2; 

 

Considerando a Resolução nº 14/2021, permanece vigente a decisão do Conselho Universitário da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, em manter o ensino remoto especialmente nas aulas de 

modalidade teórica; 

 

Considerando a  decisão da Comissão de Biossegurança da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

em 25 da Janeiro de 2022, onde decidiu pelo retorno presencial das aulas práticas e estágios nos 

cursos de graduação em 07 de Fevereiro de 2022.  E as aulas teóricas iniciam no dia 02 de Fevereiro 

de 2022, no formato on-line até 07 de Março de 2022. 

 

Considerando o atual cenário epidemiológico da COVID-19 na cidade de Ponta Grossa, segundo 

Boletim Oficial da Fundação Municipal de Saúde divulgado em 30 de Janeiro de 2022, com o 

registro de 17.956 casos confirmados, 6.719 pessoas em isolamento domiciliar, 279 óbitos, 91% de 

ocupação dos leitos de UTI Adulto no SUS e setor privado, 81% de taxa de ocupação de leitos de 

enfermaria Covid-19 no Hospital Regional; 

 

Considerando a necessidade de respeitar as medidas sanitárias, em especial a orientação de 

isolamento social, como forma indispensável para a evitar a proliferação do vírus causador da 

COVID-19; 

 

Considerando os itens 6 e 8 do Edital nº 26/2021 que tratam, respectivamente, do processo de 

seleção e critérios de avaliação; 

 

RESOLVE 

 

1. Alterar o disposto no item “6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO” do Edital nº 26/2021, para 

passar a constar como etapas seguintes do processo de seleção: 

 

 Participará do processo de seleção somente o(a) candidato(a) cuja inscrição for homologada. 

 

 Etapas: 



Primeira etapa: análise do pré-projeto de pesquisa, memorial, currículo Lattes, trajetória 

profissional e produção científica por parte dos(as) professores(as) componentes das respectivas 

linhas de pesquisa. 

 

OBSERVAÇÃO: A avaliação terá caráter eliminatório. 

 

 Segunda etapa: Arguição oral do pré-projeto de pesquisa. 

 

OBSERVAÇÃO: 

A arguição será feita remotamente, através do Programa Google Meet, no dia, horário e 

ordem sequencial a ser divulgada em cronograma específico, veiculado no site do Programa. 

O candidato deverá estar munido com documento de identificação oficial com foto para 

apresentação aos professores avaliadores no início da arguição oral. 

O candidato receberá por watshapp e/ou e-mail cadastrado no momento da inscrição, um 

link de acesso à sala do GoogleMet, até 10(dez) minutos antes do início da arguição agendada, 

para que as conexões sejam estabelecidas de maneira adequada. 

É de responsabilidade do candidato manter ativa e adequada conexão de Internet para a 

realização da arguição oral, em ambiente propício à transmissão, de modo que o Programa de 

Ciências Sociais Aplicadas não se responsabiliza por dificuldades de conexão por motivo de 

ordem técnica dos computadores dos candidatos, falhas de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

O candidato que tiver dificuldades de conexão poderá retornar à sala do Google Meet no 

prazo máximo de 5 minutos. 

Será desclassificado o candidato que não acessar a sala remotamente no horário definido no 

cronograma para a realização da arguição. 

A arguição oral terá caráter eliminatório. 

 

2. PRÓXIMAS ETAPAS E CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO LOCAL DATA 

      1ª Inscrição Inscrição Online Início: 

22/11/2021 

Término: 

13/02/2022 

2ª Análise do pré-projeto, memorial, 

currículo Lattes, trajetória 

profissional e produção científica 

Realizada pelos(as) 

professores(as) componentes 

das respectivas linhas de 

pesquisa. 

14/02/2022 à 

25/02/2022 

3ª Edital de divulgação dos 

candidatos selecionados na 

etapa anterior 

Página da internet do 

Programa de Ciências 

Sociais Aplicadas, 

https://www2.uepg.br/pp

gcsa/editais/ 

28/02/2022 

4ª Período de interposição de 

recursos referente a primeira 

etapa. 

O pedido de recursos 

pode ser solicitado 

através do link: 

https://form.jotform.com

/213205056168046 

28/02/2022 à  

04/03/2022 

5ª Edital com deferecimento ou Página da internet do 

Programa de Ciências 
09/03/2022 

https://form.jotform.com/213205056168046
https://form.jotform.com/213205056168046


indeferimento de recursos e 

agendamento das entrevistas 

Sociais Aplicadas, 

https://www2.uepg.br/pp

gcsa/editais 

6ª Entrevista de defesa/arguição do 

anteprojeto de pesquisa dos(as) 

candidatos(as) com projetos 

selecionados. 

Remotamente, via Google 

Meet 

14/03/2022 à 

18/03 

7ª Divulgação do resultado dos(as) 

candidatos(as) aprovados na etapa 

anterior. 

Página da internet do Programa 

de Ciências Sociais Aplicadas, 

https://www2.uepg.br/ppgcsa/edit

ais/ 

21/03/2022 

8ª Período de interposição de 

recursos referente ao resultado 

final. 

O pedido de recursos 

pode ser solicitado 

através do link: 

https://form.jotform.com

/213205834169657 

22/03/2022 à 

25/03/2022 

9ª Edital de divulgação de 

interposição de recursos referente 

ao resultado final 

Página da internet do 

Programa de Ciências 

Sociais Aplicadas, 

https://www2.uepg.br/pp

gcsa/editais/ 

30/03/2022 

10ª Matrículas Sistema da UEPG A definir, 

segundo 

calendário letivo 

da UEPG. 

11ª Início do ano letivo de 2022 Sistema da UEPG 11/04/2022 

 

 

Ponta Grossa, 31 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Prof. Dr. João Irineu de Resende Miranda 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas 
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