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CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
Especialização em Clínica Psicanalítica 

 
 

EDITAL Nº 001/2022 – CP/SPG/CCB 
 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA, torna público que estão prorrogadas as inscrições para o 
Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Clínica Psicanalítica, conforme segue. 
As inscrições serão efetivadas somente via internet no site: 
www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programas-cursos/especializacao.php 
e no mesmo período deverão ser entregues os documentos exigidos, conforme o 
Edital Nº 002/2021 – CP/SPG/CCB , cronograma e especificações que seguem. 

 
1. CRONOGRAMA 
 

PROCEDIMENTOS PERÍODO 

1. Período de inscrição - via web 
 

Até 14/02/2022 às 12h, horário de Brasília 

2. Período de entrega de 
documento para Homologar a 
Inscrição 
 

Até 14/02/2022 às 17h, via e-mail: 
posclinicappsic@gmail.com, OU 

presencialmente de 2ª a 6ª fª, das 14h às 17h 

3. Processo de seleção De 16 a 19/02/2022 

4. Divulgação do Edital de 
Resultado e Convocação para a 
Matrícula 

21/02/2022, a partir das 17h00, na página do 
curso: www.uel.br/pos/clinicapsicanalitica 

 

5. Período de Matrícula De 24/02 à 04/03/2022 

6. Período de entrega da 
documentação - para 
homologação da matrícula 

De 24/02 a 04/03/2022, seguir as orientações 
que serão divulgadas no Edital de Resultado. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

Os documentos deverão ser entregues presencialmente OU encaminhados via e-mail 
para o endereço: posclinicappsic@gmail.com , somente até às 17h00 (horário de 
Brasília) do dia 14 de fevereiro de 2022. A documentação deverá estar completa, 
caso contrário, o candidato será automaticamente excluído do processo seletivo. 

O e-mail deverá ser identificado com o assunto “Inscrições Regulares – ‘Nível e 
Nome do Curso’ – NOME DO/A CANDIDATO/A”. 

Corpo do texto: 

Eu, (nome completo), conforme disposto nos EDITAIS Nº 002/2021 e 001/2022 - 
CP/SPG/CCB, encaminho a documentação para a inscrição no processo de seleção 
para estudante regular. (citar/nomear todos os arquivos que estão sendo 
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encaminhados, considerando a ordem do item 3 do Edital Nº 002/2021 – 
CP/SPG/CCB). 

Atenciosamente, 

Nome completo: Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida 

 

A documentação exigida deverá ser dividida em arquivos digitalizados no formato 
PDF, não podendo ultrapassar 8MB em cada arquivo. 

Inscrições recebidas no e-mail após o horário indicado ou encaminhadas para 
qualquer outro endereço eletrônico que não o fornecido neste Edital serão indeferidas. 
Portanto, verifique a configuração de seu e-mail e faça o ajuste para o horário de 
Brasília e atenção para o e-mail correto para o envio da documentação: 
posclinicappsic@gmail.com 

Não serão aceitos arquivos compartilhados em Google Drive ou compactados, 
apenas anexados ao e-mail e em formato PDF. 

OBS.: PRESENCIALMENTE, a Secretaria de Pós-Graduação Lato sensu do 
CCB/Campus/UEL, estará recebendo a documentação, conforme o Item 3. do Edital 
Nº 002/2021 - CP/SPG/CCB , até o dia 14 de fevereiro de 2022, somente das 14h00 
às 17h00, de segunda a sexta-feira, (os envelopes deverão ser entregues lacrados). 

 
3. Da seleção 
 
A seleção dos candidatos será de responsabilidade da Comissão Coordenadora do 
Curso, ou da Comissão de Seleção por ela designada. 
As dúvidas sobre o processo seletivo deverão ser enviadas para o e-mail: 
posclinicappsic@gmail.com 
 
3.1. Critérios de seleção 
 

• Dia 17 de fevereiro de 2022: das 14h às 16h, Entrevista em grupo ON-LINE, início 
às 14h até as 16h. A Coordenação do Curso enviará o endereço para acesso via e-
mail aos candidatos no dia 15 de fevereiro de 2022; 

 

• Dia 18 de fevereiro de 2022: das 14h às 16h, aplicação da Prova Escrita (sala 
Google Meet/Classroom), início às 14h até 16h, endereço a ser disponibilizado pela 
Coordenação do Curso aos candidatos via e-mail; 

 

• Dia 19 de fevereiro de 2022: análise dos currículos pela Comissão de Seleção. 

 
4. Do resultado do processo de seleção 

 
Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de 
matrícula por meio de Edital publicado pela Coordenação do Curso no site 
http://www.uel.br/pos/clinicapsicanalitica e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação no site http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php , 
a partir das 17h do dia 21 de fevereiro de 2022. 
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5. Do recurso  

 
O candidato que não concordar com o resultado do processo de seleção terá o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a partir da data de sua divulgação, para a interposição de 
recurso. A solicitação deverá ser dirigida ao(a) Coordenador(a) do Curso de Pós-
Graduação, via e-mail: rosemarielizabeth@uel.br 

 
Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos, nem analisados quanto ao 
mérito. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e as respostas aos 
recursos interpostos serão encaminhadas ao requerente via e-mail, pela Coordenação 
do Curso de Especialização em Clínica Psicanalítica. 

 
6. Da convocação para a matrícula 
 
Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de 
matrícula por meio de Edital publicado pela Coordenação do Curso no site 
http://www.uel.br/pos/clinicapsicanalitica e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação no site http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php , 
a partir das 17h do dia 21 de fevereiro de 2022. 
 

7. Das disposições finais 
 
As demais informações estabelecidas no Edital de Oferta do Curso de 
Especialização em Clínica Psicanalítica – Edital Nº 002/2021 – CP/SPG/CCB 
permanecem inalteradas. 
 
É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou 
divulgação dos atos relativos ao edital de inscrição para o Curso de Pós-Graduação 
Lato sensu em Clínica Psicanalítica, divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.uel.br/proppg/inscricoes e/ou no endereço eletrônico do curso 
www.uel.br/pos/clinicapsicanalitica , 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 neste edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do 
Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Clínica Psicanalítica da UEL.   
 
 
 

Londrina, 02 de fevereiro de 2022.  
 
 

 
 

Profa. Dra. Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida 
Coordenadora do Curso de Especialização em Clínica Psicanalítica 
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