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Guia Solicitação de Bolsa de Estudo Parcial 

 

 
 

O candidato que desejar concorrer a Bolsa de Estudo Parcial para o Curso de 
Especialização em Citogenética Geral e Aplicada do Departamento de Genética da UFPR, 
deverá seguir os seguintes passos: 
 
1. Gerar o boleto para pagamento da taxa de inscrição, até dia 09 de outubro de 2020. No 
momento da inscrição deverá ser anexado o comprovante de depósito do valor da inscrição – 
R$ 150,00. O endereço eletrônico para acessar o boleto para o pagamento da taxa de inscrição 
encontra-se no site: no endereço eletrônico: www.bio.ufpr.br/portal/genetica/pos-graduacao/ 
 
2. O candidato deverá acessar o Formulário eletrônico para inserção dos dados pessoais, 
clicando em: Formulário de inscrição Curso de Especialização em Citogenética Geral e 
Aplicada, no endereço eletrônico: www.bio.ufpr.br/portal/genetica/pos-graduacao/.  
O preenchimento do formulário deve ocorrer até dia 09 de outubro de 2020. 
 
3. Anexar os documentos necessários no Formulário de inscrição Curso de Especialização em 
Citogenética Geral e Aplicada (arquivos pdf.): 
a) Documentos pessoais: cópia da carteira de identidade, CPF e cópia da folha de identificação 
do passaporte e do visto de permanência no país quando estrangeiro; 
b) Cópia (frente e verso) do diploma do curso de graduação*; 
c) Curriculum Vitae, conforme Plataforma Lattes; 
d) Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição conforme Edital; 
e) Foto atual digitalizada. 
(*) Excepcionalmente, será aceita Declaração de Conclusão de Curso e a entrega da cópia do 
diploma deverá ocorrer obrigatoriamente ao término das aulas teórico-práticas do curso. 
Excepcionalmente, será aceita a Declaração de Provável Formando e, neste caso, a entrega 
da Declaração de Conclusão de Curso, deverá ocorrer 15 dias antes do início das aulas do 
curso. 
 
4. Encaminhar cópia física dos documentos abaixo (autenticada ou não, conforme listagem a 
baixo), via correio para: Profa. Iris Hass, Coordenação do Curso de Especialização em 
Citogenética Geral e Aplicada, Tingui – Rua Clementina Mehl Mühlmann, 120– CEP: 82600-
250 – Curitiba/PR. 
Só serão aceitas as correspondências encaminhadas via correio, datadas até dia 09 de outubro 
de 2020 (Edital 06/2020).  
São documentos imprescindíveis para a inscrição: 
a. Fotocópia do Curriculum Vitae resumido [acadêmico e profissional]; 
b. Fotocópia autenticada do Histórico escolar de graduação; 
c. Fotocópia autenticada do diploma de graduação – frente e verso; 
d. Fotocópia autenticada do RG: não pode ser CNH; 
e. Fotocópia autenticada do CPF; 
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f. Fotocópia da última Declaração do IRPF própria e dos pais, se dependente, com respectivo 
recibo de entrega; 
g. Se isento de IRPF, fotocópia do comprovante de consulta de restituição - ano base 2019, e 
fotocópia dos comprovantes de renda e de dependentes; 
h. Fotocópia autenticada da Carteira Profissional e fotocópia autenticada do comprovante de 
seguro-desemprego, caso se encontre nessa condição. 
i. Fotocópia preenchida da Ficha de Solicitação de Bolsa de Estudo Parcial;  
j. Fotocópia do comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição. 
 
OBS: Excepcionalmente, será aceita Declaração de Conclusão de Curso e, nesse caso, a 
entrega do diploma deverá ocorrer obrigatoriamente até ao término das aulas teórico-praticas 
do curso. Excepcionalmente, será aceita a Declaração de Provável Formando e, neste caso, a 
entrega da Declaração de Conclusão de Curso, deverá ocorrer 15 dias antes do início das 
aulas do curso. 
 
5. Encaminhar também cópia digitalizada dos documentos do item 4., no formato .pdf para: 
citogeneticaplicada@gmail.com, informando:  
5.1. Assunto: Bolsa de Estudo Parcial - Curso Citogenética;  
5.2. No corpo da mensagem: nome do candidato; 
5.3. Anexar os documentos do item 4. em .pdf. 
 
 
 
 
 

Curitiba, 17 de outubro de 2020. 
Iris Hass 

Coordenadora do Curso 
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