
 
 

PROCESSO SELETIVO 
 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação 2020 
 

MESTRADO e DOUTORADO 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura do Processo de 
Seleção para Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação - Mestrado e 
Doutorado, para o ano de 2020. 

 
I - INSCRIÇÕES: 

CALENDÁRIO 

O processo de seleção regulado por este Edital observará o seguinte cronograma e terá as seguintes 
fases: 

INSCRIÇÕES: DE 16 DE SETEMBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019 (SITE DA UTP) 

DATA DA ENTREVISTA 

02/12/2019 

 
RESULTADO FINAL 

06/12/2019 – Na página do Programa, Site da UTP - Não haverá divulgação de resultado por telefone. 
 
MATRÍCULAS 

De 11 a 13/12/2019 das 9h às 12h e das 13h às 17h30 
 
INÍCIO PREVISTO DO CURSO 
Março/2020 
 
DURAÇÃO DO CURSO (Mestrado) 
24 (vinte e quatro) meses 
 
DURAÇÃO DO CURSO (Doutorado) 
48 (quarenta o oito) meses 
 
As aulas serão presenciais e ministradas semanalmente nas quintas-feiras das 14h às 22h e sextas-feiras 
das 9h às 12h e das 14h às 22h 
* núcleos de estudos ocorrerão a cada 15 dias nas sextas-feiras pela manhã. 
 
A Inscrição deverá ser realizada pela Internet e os documentos deverão ser entregues na 
Secretaria dos Programas ou enviados pelo correio, via SEDEX, ao endereço abaixo, até 

20/11/2019. 
Horário de atendimento na Secretaria do Programa: Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
13h às 17h30. 



 
 
 
LOCAL:  
Universidade Tuiuti do Paraná - Campus Sydnei Lima Santos - SLS (Barigui) 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – PROPPE. 
Secretaria dos Programas de Pós-Graduação - Stricto Sensu 
Rua Sydnei Antonio Rangel Santos, 245 - Santo Inácio. 
CEP 82010-330 - Curitiba – PR 
Telefones:  (41) 3331-7644 
e-mail: mestrado@utp.br 
 
 
 

II – DOCUMENTAÇÃO: 
 

 PARA INSCRIÇÃO DO MESTRADO: 
1. Anteprojeto de pesquisa, em 3 vias impressas (modelo de estrutura de projetos de pesquisas 
disponíveis nas Normas Técnicas no site da UTP), com no máximo 7 laudas, contendo: 
 
  1a) Capa: nome do candidato, título ou tema da pesquisa, Linha de pesquisa do Programa na qual se 
insere a proposta do anteprojeto;  
  1b) Corpo do Anteprojeto: 
- Introdução: contendo revisão de literatura sobre o tema, 
- Justificativa: o candidato deve apresentar sua intenção de pesquisa, a vinculação teórica do tema e 
justificar a importância do estudo, demonstrando relação entre a Linha de Pesquisa eleita e o tema 
proposto; 
- Objetivos da investigação; 
- Metodologia; 
- Referências bibliográficas. 
2. Ficha de inscrição devidamente preenchida;  
3. Fotocópia do RG e CPF;  
4. Fotocópia do passaporte para estrangeiros; 
5. Fotocópia da certidão de casamento/ averbação;  
6. Fotocópia autenticada do diploma e histórico escolar de graduação, devidamente registrado, ou do 
certificado de conclusão de curso;  
7. Curriculum Lattes em três vias, sendo uma via documentada;  
8. 1 (uma) foto 3x4 recente; 
9. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 
10. Comprovante de endereço;  
11. Comprovante do registro de inscrição em órgão de classe. Os casos omissos serão analisados pelo 
Colegiado do Programa.  
 
Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos entregues no ato da inscrição, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, após o período da matrícula. Os documentos não retirados nesse prazo serão inutilizados. 
 
 
 
 
 
 

mailto:mestrado@utp.br


 

 
 
 

 PARA INSCRIÇÃO DO DOUTORADO: 
1. Projeto de pesquisa em 3 vias, (modelo de estrutura de projetos de pesquisas disponíveis nas Normas 
Técnicas no site da UTP) com no máximo 10 páginas digitadas, contendo: 
 
1a) Capa: nome do candidato, título da pesquisa, Linha de pesquisa do Programa na qual se insere a 
proposta do projeto;  
  1b) Corpo do projeto: 
- Introdução: contendo revisão de literatura sobre o tema, 
- Justificativa: o candidato deve apresentar sua intenção de pesquisa, a vinculação teórica do tema e 
justificar a importância do estudo, demonstrando relação entre a Linha de Pesquisa eleita e o tema 
proposto: 
- Objetivos da investigação; 
- Metodologia; 
- Referências bibliográficas. 
1. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
2. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 
3. Fotocópia do RG e CPF; 
4. Fotocópia do Passaporte para estrangeiros; 
5. Fotocópia da certidão de casamento/ averbação; 
6. Comprovante de endereço; 
7. Fotocópia autenticada do Diploma de Mestrado. Caso ainda não tenha o diploma, o(a) candidato(a) 
poderá apresentar o Certificado de Conclusão ou Declaração de Conclusão emitida pelo Coordenador,  
ou autoridade equivalente de seu curso. Neste caso, a matrícula ficará condicionada, se aprovado (a), à 
apresentação do Diploma; 
8. Fotocópia autenticada do Histórico de Mestrado; 
9. Curriculum Lattes (www.cnpq.br) em 02 (duas) vias, sendo uma via documentada; 
10. 1 (uma) foto 3x4 recente; 
11. Comprovante do registro de inscrição em órgão de classe. Os casos omissos serão analisados pelo 
Colegiado do Programa; 
12. Certificado da proficiência / suficiência em língua estrangeira obtida em instituição competente, a 
mesma deverá ser entregue no ato da inscrição. A comissão de avaliação emitirá seu parecer quanto à 
aceitação. Será exigida proficiência em uma segunda língua a ser escolhida pelo candidato, que deverá 
ser concluída até o final do Curso; 
13. 2 (duas) cartas de recomendação de especialistas na Área. 
 
Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos entregues no ato da inscrição, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, após o período da matrícula. Os documentos não retirados nesse prazo serão inutilizados. 
 
 

III. LINHAS DE PESQUISA 
 Diagnóstico e tratamento em audição e equilíbrio 

 Diagnóstico e tratamento da deglutição, voz, dor e motricidade orofacial 

 Promoção da linguagem nos contextos da saúde e da educação 

 Promoção da saúde auditiva nos diferentes ciclos de vida 
 
 
 



 
 

 
IV. VAGAS 
 
Mestrado: 20 
Doutorado: 10 
 
 

V. INVESTIMENTO 
 

INSCRIÇÃO 

 
Inscrição: ISENTA 

MATRICULA 

 

As matriculas serão realizadas nos dias De 11 a 13/12/2019 das 9h às 12h e das 13h às 

17h30, pessoalmente na Secretaria do Stricto Sensu 

MENSALIDADE- MESTRADO 

 
30 parcelas de R$ 1.879,00(Um mil oitocentos e setenta e nove reais). 

*Pagamentos realizados até o dia 06 de cada mês terão desconto de 5%. 
Desconto especial para alunos egressos da UTP. 

 

MENSALIDADE - DOUTORADO 

 
48 parcelas de R$ 2.024,00 (Dois mil e vinte e quatro reais). 

*Pagamentos realizados até o dia 06 de cada mês terão desconto de 5%. 
Desconto especial para alunos egressos da UTP. 

 

FINANCIAMENTO PRAVALER 

Para informações e simulador de financiamento acesse o link: 
http://www.utp.edu.br/formas-de-ingresso/credito-estudantil/pravaler/ 

 

 

 
Curitiba, 16 de setembro de 2019. 

 
 

Prof.ª Dra. Rosane Sampaio Santos 
  Coordenadora do PPGDIC 

Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação – UTP 
 


