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CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA PSICANALÍTICA

EDITAL   005/2019 - CP/SPG/CCB

Estabelece normas e procedimentos de seleção para o ingresso no
Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Clínica Psicanalítica.

A Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Clínica
Psicanalítica, da Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas
atribuições administrativas e em conformidade com o Edital de abertura de vagas
publicado pela PROPPG/DPG/DAM, torna público aos interessados as normas e os
procedimentos a serem obedecidos no processo de seleção para o preenchimento
de vagas a terem início no primeiro período letivo de 2020.

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 "l. Documentos para Inscrição e ANEXO l",
deste edital.

CURSO

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

* ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA PSICANALÍTICA

Número de Vagas: 30 (trinta)

Horário das Aulas: disciplinas teóricas; aos sábados em período integral (das
08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h) e a carga horária prática e horários; em
outros dias da semana a definir com os interessados e aprovados, de acordo com a
disponibilidade deles e dos professores.

Período de Inscrição: de 23 de setembro de 2019 a 07 de fevereiro de 2020.

Entrega da Documentação: de 23 de setembro à 13 de dezembro de 2019, via

SEDEX ou pessoalmente, das 09h30min às 11h30min e das 14h às 17h, para
homologar a inscrição. De 14 dezembro de 2019 à 31 de janeiro de 2020,
somente via SEDEX. De 03 a 07 de fevereiro de 2020, pessoalmente, das
09h30min às 11h30min e das 14:00h às 17:00h, para homologar a inscrição.

Local de Entrega da Documentação: Secretaria de Pós-Graduação Lato sensu do
Centra de Ciências Biológicas/CCB - Campus Universitário, de 2a a 6a feira, no
horário das 09h30min às 11h30min e das 14:00h às 17:00h. Mais informações pelo
telefone: (43) 3371-4217 e/ou e-mail: latosensuccb@uel.br.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fu 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet hUp://wwiv.ud.br
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Envio via SEDEX:

Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Biológicas
Secretaria de Pós-Graduação Lato sensu
Especialização em Clínica Psicanalítica
Campus Universitário
Caixa Postal 10.011
Londrina - PR
CEP 86057-970

Período de^eleçao: de 10à 13 de fevereiro de 2020, no Centro de Ciências
Biológicas/Campus Universitário/UEL.

Critérios de Seleção:

I - Análise dos currículos: Dia 10 de fevereiro de 2020, das 10:00h às 12:00h e das
14:00hàs18:00h;

II - Prova Escrita: Dia 11 de fevereiro de 2020
Horário: das 10:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h
Sala: LEPPSI - Bloco 02 - Prédio Magali Cecili Surjus/CCB/UEL.
Tema: "Psicanálise e Teoria da Libido"
Bibliografia: FREUD, S. 1923. "Psicanálise e Teoria da Libido", in Sigmund Freud:

Obras Completas, volume 15. Tradução: Paulo César de Souza. São
Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Ill - Entrevista: 13 de fevereiro de 2020
Horário: das 09h às 12h e das 14h às 17h.
Local: LEPPSI - Bloco 2 - CCB/UEL.

*A oferta do Curso Lato sensu (Especialização) que será ministrado em Convénio está
condicionada à aprovação do Termo Aditivo de Convénio pelo Conselho de
Administração da DEL até o início da matrícula do Curso.

Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para eleitores convocados e
nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná que prestarem serviços no período
eleitoral visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, plebiscitos
ou referendos em dois eventos eleitorais consecutivos ou não, válido por um período
de 2 (dois) anos, conforme Lei 19196- 26 de outubro 2017.
O requerente deverá protocolar o Requerimento de Isenção disponível em
http://www.uel.br/proppçi/portalnovo/paqes/mais/formulados.phÊ informando o
programa e o nível (especialização), juntamente com a cópia autenticada da
comprovação do serviço prestado, expedido pela Justiça Eleitoral, até dia 24 de
Janeiro de 2020, junto a Divisão de Comunicação e Arquivo no Campus
Universitário nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - FM 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 860S1-990 - Internet httB://wviw.uel.br
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A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos será comunicada via e-
mail, por esta razão é necessário o preenchimento do Requerimento de Isenção de
forma legível.
O requerente da isenção com pedido deferido só poderá realizar sua inscrição após
o recebimento do e-mail.

l. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

1) As inscrições serão realizadas somente via Internet e estarão abertas a
candidatos que possuam curso de graduação concluído que seja reconhecido pelo
órgão competente, de forma a atender a Resolução 01/2007 da CES/CNE. Não
poderão inscrever-se candidatos concluintes em cursos sequenciais ou de
nível superior que não sejam equivalentes a curso de graduação.

2) A entrega dos documentos abaixo, é imprescindível para a confirmação da
inscrição; a não apresentação implicará no indeferimento da mesma.

1. Comprovante de inscrição (devidamente assinado)
http://www.uel.b r/p ro p p g/incnçoes;

2. Comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao
valor de R$ 81,00 (oitenta e um reais) - disponível somente no período de
inscrição;

3. Carta de Interesse;
4. Curriculum vitae devidamente documentado (com cópia dos Certificados,

Declarações e/ou Atestados);
5. Cópia do Histórico Escolar de Graduação;
6. Cópia frente e verso do Diploma do Curso de Graduação (autenticada para

aqueles emitidos por outras IES);
7. Na falta do Diploma, cópia autenticada do Certificado de Conclusão de

Graduação ou Atestado ou Declaração de Conclusão da Graduação;
8. Reconhecimento do Curso de Graduação, se não constar no hlistórico Escolar de

Graduação o candidato deverá apresentar declaração emitida pelo órgão
competente (Instituição de Ensino);

9. Cópia legível do RG (não pode ser carteira profissional ou de motorista ou de
classe) - Obrigatório o RG para fins académicos;

10. Cópia do CPF. Quando no RG não constar o n° do CPF, fica obrigatória a
apresentação de cópia legível do mesmo ou Comprovante de Situação Cadastral no
CPF, retirado do site da Receita Federal:
https://www.receita.fazenda.aov.brAplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Consulta
Publica.asp;

11. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (a cópia deverá ser legível,
não contendo tarjas nem dobras);

12. Cópia do Documento Militar (para sexo masculino com menos de 45 anos);
13. Candidatos estrangeiros deverão apresentar documentos de identidade e

diploma de graduação originais e traduzidos e autenticados por órgão oficial no
Brasil, visto de permanência no país, atualizado e passaporte válido.

14. Check-List (ANEXO l) preenchido e assinado.
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia dd (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 FABX - Fax 3328-4440 - Caixa Poatal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet http;//www.uel.br
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3) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se
das regras deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da
matrícula, todos os requisitos exigidos. Não haverá a devolução do valor da taxa
de inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos, mesmo que o
candidato não compareça á seleção.

O candidato que entregar documentação incompleta será automaticamente excluído
do processo. Em caso de desistência do processo seletivo ou em qualquer outra
situação, não será devolvida a taxa de inscrição.

Local de Entrega da Documentação: Secretaria de Pós-Graduação Lato sensu do
Centra de Ciências Biológicas/CCB - Campus Universitário, de 2a à 6a feira, no
horário das 09h30min às 11h30min e das 14h às 17h. Mais informações pelo
telefone (43) 3371-4217 e/ou e-mail: latosensuccb@uel.br.

II. DA SELEÇÃO

A seleção dos candidatos inscritos será realizada no período indicado pelo Curso e
estará sob a responsabilidade da Comissão Coordenadora do Curso ou da
Comissão Examinadora de Seleçâo por ela designada. Deverá constar de análise
de Curriculum vitae, prova escrita e entrevista.

III. RESULTADO DA SELEÇÀO E RECURSOS

O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de fevereiro de 2020 por meio do
Edital a ser publicado via internet: www.uel.br/pos/clinicapsicanalitica, a partir das
16h. Não será informado resultado por telefone e/ou mensagem eletrônica.

A partir da divulgação do resultado, o candidato poderá interpor recurso
fundamentado no prazo de 2 (dois) dias úteis, dirigido à Comissão Coordenadora do
Curso, mediante protocolo na Divisão de Comunicação e Arquivo do Campus
Universitário, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

IV. MATRICULA DOS CANDIDATOS APROVADOS

A matrícula será realizada via Internet, por meio do site da Instituição:
sistemas.uel.br/portaldepos no período de 21 a 26 de fevereiro de 2020. O
candidato aprovado e classificado terá que se cadastrar previamente para ter
acesso ao Portal do Estudante de Pós-Graduação e realizar a matrícula. As
instruções sobre o procedimento de matrícula e o sistema para efetuar a matrícula
eletrônica estarão disponíveis no site mencionado.

Campus Universitário: Rodovia Celsa Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fu 3328-4440 - Caixa Faltai 6.001 - CEP 86051-990 - Internet htto;//www.ud,br
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V. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA.

A entrega dos documentos é imprescindível para a efetivação da matrícula
realizada via WEB. A não apresentação de todos os documentos abaixo
mencionados de forma LEGÍVEL impedirá a confecção da carteira de
identificação estudantil, bem como resultará no indeferimento ou
cancelamento da matrícula a qualquer tempo.

a) Fotocópia do Registro no C.R.P. - Conselho Regional de Psicologia ou
Fotocópia do C.R.M. - Conselho Regional de Medicina, e não possuir nenhum
impedimenta legal ao exercício da profissão.

b) Fotocópia da Cédula de Identidade - Obriflatório o RG para fins académicos;
c) Fotocópia do Documento Militar (para sexo masculino com menos de 45 anos);
d) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem dobras);
e) Fotocópia do C.P.F.: quando na Cédula de Identidade não constar o n° do CPF,

fica obrigatória a apresentação de cópia legível do mesmo ou Comprovante de
Situação Cadastral no CPF, retirado do site da Receita Federal:
https://www. receita.fazenda.qov.br/ADlicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Consul
taPublica.asp;

f) Foto 3x4 - enviar o arquivo por meio do Portal do Estudante de Pós-
Graduação, conforme instrução no Portal (disponível somente no período de
matricula);

g) Fotocópia autenticada do Diploma do Curso de Graduação;
CONSIDERANDO o PARECER   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. Caso seja apresentado o atestado de conclusão do
curso de graduação, neste deverá constar a data de conclusão anterior ao
início do semestre letivo, deverá constar também a data de previsão de
colação de grau.
Até o final do curso de pós-graduação o estudante deverá apresentar fotocópia
autenticada do diploma do curso de graduação;

g) Candidatos Estrangeiros deverão apresentar: 1. cópia do passaporte; 2. cópia
autenticada do Diploma de Graduação (idioma de origem); 3. cópia
autenticada da tradução juramentada do Diploma de Graduação; 4. cópia
autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (idioma de origem); 5.
cópia autenticada da tradução juramentada da Certidão de Nascimento ou
Casamento; 6. cópia do CPF; 7. visto de permanência no país, atualizado.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Gd (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet httn://www.ud.br
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VI. PERÍODO E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA
MATRÍCULA

Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo deverão realizar a
matrícula Via Web e entregar os documentos para efetivar a matrícula no Secretaria
de Pós-Graduação Lato sensu do Centro de Ciências Biológicas, no período de 27
a 28 de fevereiro de 2020, no horário das 09h30min às 11h30min e das 14h às
17h.

Vil. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES

Havendo suplentes, a convocação será realizada por telefone e/ou e-mail e a
matrícula destes será realizada via Internet, no site da Instituição:
sistemas.uel.br/portaldepos. A convocação e matrícula deverão ser realizadas,
no máximo até o 1° dia de inicio das aulas do curso. O candidato suplente terá
que se cadastrar primeiro para ter acesso ao Portal do Estudante de Pós-Graduação
e realizar a matrícula. As instruções sobre o procedimento de matrícula, bem como
o Sistema para efetuar a matrícula eletrônica estarão disponíveis no site
mencionado.

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS

É de exclusiva responsabilidade de o candidato inscrito acompanhar a publicação
ou divulgação dos atos relativos ao edital de inscrição para o Curso de Pós-
Graduação Lato sensu, divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.uel.br/proppci/inscricoes e/ou no endereço eletrônico do Curso
www.uel.br/pos/clinicapsicanalítica, obrigando-se a atender aos prazos e condições
estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante a execução da seleção
pública.

Os casos omissos serão analisados pela Comissão Coordenadora do Curso e se
necessário, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Londrina, 11 de setembro de 2019.

a./}/}1 í^^^^
Prof. Ricardo Justino Flores

Coordenador do Curso de Especialização em Clínica Psicanalítica

Prof Or' Rosemarie Elizabeth S. Almeida
Chefe do Dept° de Psicologia e

Psicanálise - CCB/UEL
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ANEXO l
ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA PSICANALJTICA

PROCESSO DE SELEÇÃO 2020 /1: CHECK-LIST

NOME DO(A) CANDIDATO(A):

IMPORTANTE: A organização dos documentos deve seguir a sequência apresentada na
tabela abaixo e ser entregue dentro de um envelope lacrado e identificado com o nome
do(a) candidato(a).

DOCUMENTOS COLOCADOS DENTRO DO ENVELOPE SIM l NÃO

Comprovante de inscrição preenchido e assinado.
Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição.
Carta Interesse.

Cópia legível da Cédula de Identidade (não pode ser carteira profissional ou de
motorista ou de classe).
Cópia legível do CPF.

Cópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarjas nem dobras) ou
passaporte válido para os candidatos estrangeiros.
Cópia legível do Documento Militar (para sexo masculino com menos de 45 anos).
Cópia legível do hlistórico Escolar de Graduação.
Cópia legível, frente e verso, do DIPLOMA do curso de Graduação (autenticada
para aqueles emitidos por outras IES).

Caso o candidato ainda não possua o Diploma, cópia autenticada do Certificado
de Conclusão de Graduação ou Atestado ou Declaração de Conclusão da
Graduação.

Reconhecimento do Curso de Graduação, se não constar no Histórico Escolar
de Graduação o candidato deverá apresentar declaração emitida pelo órgão
competente (Instituição de Ensino). OBS.: Na ausência do Diploma!
Currículo Lattes devidamente documentado (com cópia de TODOS os
documentos que comprovem as atividades especificadas no currículo).
Check-List preenchido e assinado.

Declaro que a inexatidão de declarações e a irregularidade na documentação verificada em
qualquer etapa do Processo de Seleção implicará na exclusão automática da minha
inscrição.

Data: / /

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
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