
  

 

Prezado(a) Candidato(a), 

 

Informações para Realizar a Matrícula - turma 2020/1 

 

O candidato aprovado e classificado no processo seletivo, conforme divulgado no site do curso deverá 

realizar os procedimentos abaixo informados para efetivar a matricula ou para a desistência da mesma. 

Solicitamos a leitura de todos os itens deste comunicado e posteriormente iniciar os procedimentos de 

cada etapa que são separados. 

 

Desistência da Matrícula/Vaga 

 

O candidato aprovado que NÃO tem interesse em cursar a especialização deverá enviar e-mail para os 

DOIS endereços a seguir cesapos@uel.br e joice@fauel.org.br informando a desistência da vaga, para 

que possamos solicitar o cancelamento do boleto bancário referente à matrícula e demais compromissos 

financeiros e acadêmicos, bem como realizar a chamada dos candidatos suplentes se houver. 

 

Se a intenção for realizar o curso, siga os procedimentos de matrícula. 

 

PASSO 1 - Matrícula Eletrônica - Via Internet (Web) 

 

Período: SOMENTE no período de 27/02/2020 a 28/02/2020 

 

A NÃO CONFIRMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA DENTRO DO PRAZO IMPLICARÁ A 

PERDA DA VAGA E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS SUPLENTES (QUANDO HOUVER).  

 

O que fazer: 

A. Ler até o final este comunicado. 

B. Acessar o site - http://portal.uel.br/portais/pages/portais.php - Clicar em portal do 

estudante e portal do Estudante de pós-graduação. 

C. Clicar em Cadastre-se e digite a informação solicitada (EX: CPF, RG, primeiro nome, último 

nome, entre outras). 

D. Clicar em verificar e confirmar as respostas. 

 



Os dados solicitados deverão ser preenchidos conforme os dados já informados no ato da inscrição 

(preenchimento via Internet).  

 
 

 
 

Após a verificação e confirmação das informações digitadas, aparecerá nova tela com o e-mail do 

candidato (endereço cadastrado na inscrição). Confirme o e-mail digitando ou colando o mesmo no 

espaço indicado e clique no botão Enviar. A senha será enviada ao seu e-mail. Atenção: o sistema 

envia o e-mail automaticamente, caso ocorra demora no recebimento deste, recomendamos o 

acesso à lixeira verificando se o mesmo foi considerado SPAM. Os provedores yahoo e hotmail 

geralmente encaminham a mensagem diretamente para a lixeira ou dependendo da configuração, a 

mesma é excluída. Se necessário altere o e-mail fazendo o preenchimento novamente. 

 

 

E-mail do candidato 



E. Acesse novamente o portal de estudante e preencha os dados: número de Matrícula e senha e 

clique em Login. 

 
 

F. Verifique se o número de matrícula está correto e clique em Confirmação de Matrícula. 

 
 

G. Confira os dados e clique em Confirmar Matrícula. 

 

Matrícula do Candidato 

Confira os dados e clique em 
Confirmar Matrícula 

Matrícula do Candidato 



IMPORTANTE: A matrícula será conferida e confirmada pela Secretaria de Pós-Graduação do CESA em 

um prazo de 30 (trinta) dias, e somente será confirmada se o candidato realizar os procedimentos 

acima mencionados e entregar os documentos pendentes. 

 

PASSO 2 - Confecção da Carteirinha de Identificação Estudantil 
 

Período: SOMENTE no período de 27/02/2020 a 28/02/2020 

 

O que fazer: 

A. Acessar o site - http://www.uel.br/portaldoestudante - Clicar em portal do estudante de pós-

graduação ou após finalizar os procedimentos de matrícula, continue logado no Portal do 

Estudante de Pós-Graduação. Clique sobre o item “Atualizar Foto” para realizar o envio da foto. 

B. Enviar o arquivo (foto) via portal do estudante conforme as orientações do portal. 

C. Emitir carteira via portal do estudante conforme as orientações do portal. 

 

PASSO 3 - Apresentação de Documentos PENDENTES 

 

Período: SOMENTE no período de 27/02/2020 a 28/02/2020 

 

A NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS PENDENTES PARA MATRÍCULA DENTRO DO PRAZO IMPLICARÁ 

A PERDA DA VAGA E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS SUPLENTES (QUANDO HOUVER). 

 

Verifique a situação de sua documentação no PROTOCOLO entregue no ato da inscrição, documentos 

pendentes para matrícula e documentos pendentes para entrega durante do curso. 

 

Os documentos (PENDENTES PARA MATRÍCULA) podem ser enviados via e-mail para o endereço 

cesapos@uel.br, sendo que as cópias de documentos que devem ser autenticadas pelo cartório deverão 

também ser apresentadas no decorrer do curso. 

 

Atenção:  

- não serão aceitos fotos de documentos ou arquivos scaneados com informação "scanned by cam 
scanner". 
- as cópias dos documentos devem estar legíveis e sem cortes nas partes inferior, superior ou laterais. 

Informamos ainda que a entrega de documentos pessoalmente na SPG poderá ser realizada por outra 

pessoa (sem necessidade de procuração). 

 

Importante: 

Em relação aos candidatos que precisam comprovar a conclusão da graduação: O candidato deverá 

apresentar no período de matrícula a cópia do diploma OU cópia simples do 

certificado OU atestado OU declaração que comprove a conclusão da graduação. No atestado ou 

declaração é preciso constar que o aluno CONCLUIU O CURSO (tempo do verbo no passado), 

informando a data da conclusão e a data prevista para a colação de grau. Não tem 

validade os documentos de matrícula do curso de graduação, de conclusão ou aprovação de 

disciplina(s) ou possível conclusão ou conclusão de grade escolar ou de concluirá o curso (tempo verbo 

futuro).  

  

Esclarecemos que cópia autenticada do diploma quando enviada por e-mail ao ser impressa se 

torna cópia da cópia, por isso, no caso do envio por e-mail no período da matrícula, ressaltamos que será 

preciso entregá-la também pessoalmente no decorrer do curso. 

 



Local entrega de documentos: Secretaria de pós-graduação (SPG) do CESA ou por e-mail 

cesapos@uel.br  

Horário expediente SPG: das 08h às 11h (de segunda a sexta) e das 14 às 17h (segunda a quinta). 

 

PASSO 4 - Pagamento da primeira Mensalidade e Termo de Compromisso – VIA FAUEL 

 

Informamos que o gerenciamento financeiro do curso será realizado pela FAUEL – Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina. 
 
O candidato deverá recolher a 1ª mensalidade do curso (referente à matrícula), para tanto a FAUEL irá 
enviar o boleto (via e-mail) para o endereço que V.Sa. cadastrou no sistema. 
 
ATENÇÃO 
 
Se V.Sa. não receber o boleto até o dia 28/02/2020 (sexta-feira) pela manhã ou se tiver dúvidas em 
relação ao mesmo, por favor entre em contato com a FAUEL- Joice (43) 3321-3262 ou 
joice@fauel.org.br  
 
Não há necessidade de apresentar o comprovante de pagamento para a UEL, este procedimento será 
realizado pela FAUEL. 
 
Não há necessidade de apresentar o termo de compromisso para a UEL. 
 
Não há possibilidade de emitir boleto bancário da matrícula via portal do estudante. 
 
Informamos que o Termo de Compromisso e os demais boletos serão entregues no início das aulas. 
 

Importante 

 

Sugerimos a V.Sa. que realize os procedimentos de matrícula (matrícula eletrônica na WEB) e entregue o 

documento pendente (se houver) no início do período definido, evitando possíveis transtornos, e/ou se 

em caso de problemas com a internet ou com a documentação solicitada haja tempo hábil para 

regularizar a situação. 

 

É imprescindível que todos os procedimentos acima mencionados sejam realizados para que o candidato 

não perca sua matrícula no curso ou fique com pendências (financeiras e acadêmicas) que possam 

causar algum transtorno futuro. 

 

Aproveitamos para informar que o e-mail referente ao início das aulas será enviado na semana 
referente à primeira aula pela Secretaria da Coordenação do Curso – contato: Direito Penal 
<espdireitopenal@uel.br> 
 

Início das aulas: 14 de março de 2020 às 8h (chegar às 07h45). Sala 444. 

 

O cronograma de aulas será entregue no primeiro dia de aula.  

 

Atenciosamente, 

Secretaria de Pós-Graduação 

UEL/CESA/SPG 

(43) 3371-4315/(43) 3371-4375 

 


