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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Diretoria de Pós-Graduação 

Divisão de Admissão e Mobilidade 
 

EDITAL PROPPG/DPG/DAM 035/2010 
 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA torna público que estarão abertas as 

inscrições para cursar disciplinas como “Estudante Especial” no programa de pós-

graduação Stricto sensu, Mestrado em Bioenergia, nos dias 09 e 10 de março de 

2010, conforme abaixo. 

As inscrições serão efetivadas somente via Internet no site: 

http://www.uel.br/proppg/inscricoes e neste período deverão ser entregues os 

documentos exigidos, conforme item “Documentos para Inscrição”, deste edital, 

nas Universidades Associadas em Rede para a efetivação da mesma. 

Detalhes referentes ao nº de vagas deverão ser consultados no anexo 

deste edital. 
 

PROGRAMA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

 

MESTRADO EM BIOENERGIA - ANEXO I 
 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

 As inscrições serão realizadas somente via Internet. O candidato deverá 

comprovar a conclusão do curso de graduação e que o mesmo está reconhecido 

pelo órgão competente, de forma a atender a Resolução 01/2001 da CES/CNE. 

 A entrega dos documentos abaixo é imprescindível para a confirmação da 

inscrição; a não apresentação implicará no indeferimento da mesma. 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 

http://www.uel.br/proppg/inscricoes; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 

valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia do histórico escolar de graduação; 

d) cópia do diploma, certificado ou documento equivalente que comprove a 

conclusão do curso de graduação; 

e) cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Certificado de Reservista, Certidão 

de Nascimento ou Casamento). 

 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar documentos de identidade e 

diploma de graduação, traduzidos e autenticados, por órgão oficial no Brasil e o 

visto de permanência no país, atualizado. 
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DA SELEÇÃO 

 

A seleção dos candidatos inscritos será realizada pela Comissão 

Coordenadora do Programa com base na análise do histórico escolar e 

comprovante de conclusão do curso de graduação. 

 

RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

O resultado da seleção será divulgado no dia 12 de março de 2010, através de 

Edital a ser publicado via Internet: http://www.uel.br/proppg a partir das 14h. Não 

será informado resultado por telefone. 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 

a) 1 foto 3x4 colorida; 

b) fotocópia do C.P.F., Cédula de Identidade, Certificado de Reservista, Certidão 

de Nascimento ou Casamento; 

c) fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação; 

Considerando o Parecer nº 303/2000 da Câmara de Ensino Superior do MEC, o 

candidato aprovado poderá apresentar, no ato da matrícula: 

fotocópia do certificado ou atestado de conclusão do curso de graduação, bem 

como o documento que comprove que o mesmo está reconhecido pelo órgão 

competente, o qual deverá estar devidamente datado e assinado. Neste caso a 

matrícula se dará em caráter precário e provisório, até a apresentação do 

respectivo diploma. 

Até o final do curso de pós-graduação o estudante deverá apresentar fotocópia 

autenticada do diploma do curso de graduação; 

d) Candidatos Estrangeiros deverão apresentar cópia do passaporte com visto 

de permanência no país, cópias autenticadas do diploma de graduação e 

tradução do mesmo, por órgão oficial. 

 

 

PERÍODO DA MATRÍCULA 

 

Os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula no dia 15 de 

março de 2010 na Secretaria de Pós-Graduação do Mestrado em Bioenergia ou 

setor equivalente onde ocorreu a inscrição como estudante especial. 

 

Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Comissão de Seleção e Comissão Coordenadora do programa.  

 

Londrina, 03 de março de 2010. 
 

 

         Prof. Dr. Alamir Aquino Corrêa,              Profª. Drª. Jeane Barcelos Soriano, 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação        Diretora de Pós-Graduação 

http://www.uel.br/cpg
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ANEXO I - VAGAS 

 

 

MESTRADO EM BIOENERGIA 

 

 

Local de entrega da documentação: Secretarias de Pós-Graduação ou setor 

equivalente nas Universidades Associadas em Rede que constituem o Mestrado em 

Bioenergia. A lista contendo o nome e e-mail da Comissão Coordenadora do 

Programa segue ao final deste edital. 

 

 

DISCIPLINAS E VAGAS 

 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
Nº DE 

VAGAS 
LOCAL 

2ASR001 Energia e Bioenergia
#
 12 UEL 

2ASR002 Combustíveis e Biocombustíveis
#
 12 UNICENTRO 

2ASR009 Metodologia da Pesquisa Científica
##

 12 UEPG 

2ASR008 Planejamento Experimental
##

 12 
UEL e 

UNICENTRO 

#    disciplina obrigatória para estudantes regulares 

##  disciplina optativa para estudantes regulares 

 

 

REQUISITOS 

 

 Critério para seleção definido pela Comissão Coordenadora do Programa: 

 

- O candidato poderá fazer a inscrição em até duas disciplinas, condicionado a 

escolha de uma disciplina obrigatório e/ou uma disciplina optativa dentre 

aquelas ofertadas pelo programa; 

- O candidato deverá possuir a graduação em Engenharias, Ciências Exatas e 

da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias ou Ciências Sociais e 

Econômicas. 



http://www.uel.br/proppg/portal/ 
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ANEXO II - INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

PROGRAMA DE MESTRADO EM BIOENERGIA 

 

Para efetivar sua inscrição como “Estudante Especial” em disciplinas de 

programas da pós-graduação, é necessário emitir o requerimento de inscrição e o 

boleto para pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00 – cem reais). 

No requerimento deverá constar a(s) disciplina(s) escolhida(s), em caso de 

escolha de mais de uma disciplina indicar a opção por ordem de prioridade ou 

conforme exigência do programa. 

 

Juntar cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Certificado de 

Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento); histórico escolar de 

graduação e cópia autenticada do diploma do curso de graduação. 

 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar também cópia autenticada 

da tradução do diploma de graduação e  da certidão de 

nascimento/casamento, as quais deverão ser realizadas por órgão/tradutor oficial 

e o visto de permanência no Brasil atualizado. 

 

Apresentar nas Secretarias do Programa de Mestrado em Bioenergia (UEL, 

UEM, UNICENTRO, UEPG, UNIOESTE ou UFPR), os documentos exigidos neste 

edital. 

 

O número de créditos/disciplinas a serem cursadas pelo estudante especial é 

limitado de acordo com determinação da Comissão Coordenadora do Programa, a 

qual poderá ser consultada no ato da inscrição. 

Não serão recebidas inscrições antes ou após a data prevista neste 

edital e/ou via correio.  

Os candidatos não aprovados poderão retirar seus documentos no local de 

entrega dos mesmos até dia 31 de março/2010, após esta data serão descartados. 
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COMISSÃO COORDENADORA DO MESTRADO EM BIOENERGIA 

 

Coordenadora Geral: Profa. Dra. Carmen Luisa Barbosa Guedes 

Vice-coordenador Geral: Prof. Dr. Paulo Rogério Pinto Rodrigues 

bioenergia.parana@gmail.com 

 

Coordenadora local UEL: Profa. Dra. Carmen Luisa Barbosa Guedes 

carmen@uel.br 

 

Coordenador local UEM: Prof. Dr. Pedro Augusto Arroyo 

arroyo@deq.uem.br  

 

Coordenador local UEPG: Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto 

lama1@uepg.br  

 

Coordenador local UFPR: Prof. Dr. Carlos Roberto Sanquetta 

sanquetta@ufpr.br  

 

Coordenação local UNICENTRO: Prof. Dr. Paulo Rogério Pinto Rodrigues 

prprodrigues@unicentro.br  

 

Coordenador local UNIOESTE: Prof. Dr. Edson Antonio da Silva 

edsondeq@unioeste.br 

 

SECRETARIA GERAL DO MESTRADO EM BIOENERGIA 

spgcce@uel.br 

Tel. 43 3371-4711 

http://www.uel.br/cce/ 

 


