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EDITAL PPGA Nº 03/2020 

 
 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Estadual de 
Londrina (PPGA-UEL), no uso de suas atribuições administrativas e em conformidade com o Edital de 
abertura de vagas publicado pela PROPPG/DPG/DAM, torna público os procedimentos e as informações a 
serem obedecidos no processo de seleção dos interessados em cursar disciplinas como Estudante Especial no 
primeiro semestre letivo de 2020. 
 
 
I. DISCIPLINAS E VAGAS 
 

a) Disciplina: Estado e Política Ambiental. 
Código da Disciplina: 2ADM444. 
Linha de Pesquisa: Política e Gestão Socioambiental. 
Docente Responsável: Prof. Dr. Benilson Borinelli (benilson@uel.br). 
Aulas: quarta-feira, período vespertino. 
Início das aulas: 18/03/2020. 
Quantidade de vagas: 10 (a quantidade de aprovados poderá ser menor do que as vagas ofertadas). 
Ementa da Disciplina: Abordar os conceitos de Estado em relação aos recursos naturais e à crise 
ambiental a partir das teorias da Sociedade de Risco, da Modernização Ecológica e do Ecomarxismo. 
Discutir a gênese das políticas e instituições ambientais e suas diversas etapas e paradigmas, 
enfatizando os principais instrumentos e arranjos institucionais, o papel dos atores sociais e as 
principais diferenças entre a experiência brasileira e de outros países. 
 

b) Disciplina: Política de Subjetivação do Trabalho. 
Código da Disciplina: 2PSI213. 
Linha de Pesquisa: Política e Gestão Socioambiental. 
Docente Responsável: Profa. Dra. Sonia Regina Vargas Mansano (mansano@uel.br). 
Aulas: sexta-feira, período matutino. 
Início das aulas: 13/03/2020. 
Quantidade de vagas: 5 (a quantidade de aprovados poderá ser menor do que as vagas ofertadas). 
Ementa da Disciplina: Análise das dimensões políticas presentes nas relações de trabalho e seus efeitos 
na produção de subjetividades. Relações entre as políticas de subjetivação e a questão da 
sustentabilidade. 
 

c) Disciplina: Tópicos Especiais em Adm. – Aportes Filosóficos para o Estudo das Organizações. 
Código da Disciplina: 2ADM338. 
Linha de Pesquisa: Gestão de Organizações. 
Docente Responsável: Prof. Dr. Ricardo Lebbos Favoreto (ricardo.lfavoreto@gmail.com). 
Aulas: sexta-feira, período vespertino. 
Início das aulas: 13/03/2020. 
Quantidade de vagas: 10 (a quantidade de aprovados poderá ser menor do que as vagas ofertadas). 
Ementa da Disciplina: Filosofia. Teorização organizacional. Estudos organizacionais. 

 
Observação: este processo seletivo não prevê a obrigatoriedade de pleno preenchimento das vagas ofertadas. 
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II. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES 
 

a) Período de inscrição: no período de 19 a 21/02/2020 (até às 16:00 horas do dia 21/02/2020), somente 
pela internet. 

 
b) Período de entrega da documentação: no período de 19 a 21/02/2020, das 08:30 horas às 11:30 horas 

e das 14:30 horas às 17:30 horas. 
 

c) Local de entrega da documentação da inscrição: CESA – Centro de Estudos Sociais Aplicados, 
mais especificamente na Secretaria dos Mestrados. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4693 ou 
pelo e-mail mestrados@uel.br 
 

d) Os documentos deverão ser entregues pessoalmente, conforme período, horário e local especificados 
neste Edital. 

 
e) As inscrições serão realizadas somente via Internet e estarão abertas a candidatos que possuam curso 

de graduação, reconhecido pelo órgão competente, atendendo à Resolução 01/2001 da CES/CNE. 
 

f) Os documentos exigidos para inscrição estão listados no item “Documentos para Inscrição” deste 
Edital. 

 
g) O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado nas agências da Caixa Econômica 

Federal, durante o horário regular de atendimento bancário, mediante a apresentação do boleto 
bancário, ou nas Casas Lotéricas, ou correspondente Caixa Aqui, ou via Internet Banking na opção de 
Outros Pagamentos com Código de Barras, até às 16:00 horas do dia 21/02/2020, atendendo o 
horário determinado neste Edital. 
 

h) O candidato deverá apresentar a documentação para inscrição, bem como o comprovante de 
recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor de R$162,00 (Cento e sessenta e 
dois reais), obedecendo o período, o horário e o local indicado neste Edital. 
 

i) 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. 

 
 
III. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

a) Trazer a ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programas-cursos/mestrado.php 

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

R$162,00 (cento e sessenta e dois reais). 
 

c) Cópia autenticada, frente e verso, do seu diploma de graduação (se for documento da UEL não precisa 
autenticar). 
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d) Cópia simples do RG (este documento não pode ser substituído por outro, tal como CNH, carteira de 

classe e afins). 
 

e) Cópia Simples do CPF (não pode ser apresentado como número dentro de outro documento – tem que 
ser o próprio documento). 

 
f) Cópia Simples da Certidão de Nascimento ou Casamento. 

 
g) Cópia Simples da Reservista (M). 

 
h) Curriculum da Plataforma Lattes, impresso e encadernado em espiral, juntamente com todos os 

documentos exigidos. 
 

i) Carta de Intenções justificando a disciplina que o candidato escolheu como 1ª opção (não existe 
modelo; a carta pode ser digitada ou redigida à mão). 

 
 
IV. DA SELEÇÃO 
 

a) A seleção dos candidatos inscritos será definida e realizada pelos docentes responsáveis pelas 
disciplinas com vagas disponíveis para estudantes especiais. 

 
 
V. RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

a) O resultado da seleção será divulgado no dia 02/03/2020, a partir das 16:00 horas, por meio de Edital 
a ser publicado nos sites: 
http://www.uel.br/pos/ppga e 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php 
O resultado não será informado por telefone e/ou mensagem eletrônica. 

 
 
VI. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 
 

1. A matrícula deverá ser realizada somente pelo site da Instituição: 
https://www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/ 
O candidato aprovado e classificado terá que realizar cadastro prévio para ter acesso ao Portal do 
Estudante de Pós-Graduação e poder realizar a matrícula. As instruções sobre o procedimento de 
matrícula e o sistema para efetuar a matrícula eletrônica estarão disponíveis no site mencionado. 

 
 
VII. DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 
A entrega dos documentos é imprescindível para a efetivação da matrícula realizada pela internet. A não 
apresentação de todos os documentos abaixo mencionados de forma legível poderá resultar no indeferimento 
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ou cancelamento da matrícula a qualquer tempo e impedirá a confecção da carteira de identificação 
estudantil. 
 

a) Fotocópia da Cédula de Identidade (RG) - Obrigatório o RG para fins acadêmicos. 
 

b) Fotocópia do Certificado de Reservista (M). 
 

c) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso, sem tarja nem dobras). 
 

d) Fotocópia do CPF, quando na Cédula de Identidade não constar, 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.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaP
ublica.asp 

 
e) Foto 3x4 - enviar o arquivo por meio do Portal do Estudante de Pós-Graduação, conforme 

instrução no Portal. 
 

f) Fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação, ou apresentar uma cópia simples 
acompanhada do original para conferência no ato da apresentação dos documentos de inscrição – se 
for documento da UEL, não há necessidade de autenticação e/ou de apresentação do original, cabendo 
somente cópia simples. 
Considerando o Parecer Nº 303/2000 da Câmara de Ensino Superior do MEC, o candidato 
aprovado poderá apresentar, em substituição ao diploma, 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 e a data de previsão de colação de grau.  
Até o final da disciplina o estudante deverá apresentar fotocópia autenticada do diploma do curso de 
graduação. 
 

g) Candidatos estrangeiros deverão apresentar: 
§ Cópia do passaporte. 
§ Cópia autenticada do diploma de graduação (no idioma de origem). 
§ Cópia autenticada da tradução juramentada do diploma de graduação. 
§ Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (idioma de origem). 
§ Cópia autenticada da tradução juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento. 
§ Cópia do CPF. 
§ Visto de permanência no país, atualizado. 

 
 
VIII. PERÍODO E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 
 

a) Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo deverão realizar a matrícula via internet, 
conforme instruções apresentadas anteriormente, e entregar os documentos para efetivação da 
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matrícula no período de 05 a 06/03/2020, no CESA – Centro de Estudos Sociais Aplicados, mais 
especificamente na Secretaria dos Mestrados. 

 
 
IX. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou a divulgação dos 
atos relativos ao Edital de inscrição para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, divulgados 
nos sites http://www.uel.br/proppg/ e www.uel.br/pos/ppga, obrigando-se a atender às condições e 
aos prazos estipulados neste Edital e nos demais que forem publicados durante a execução da seleção 
pública. 

 
 
Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Comissão de Seleção e 
Comissão Coordenadora do PPGA-UEL. 
 
 
 
 

Londrina, 24 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Rafael Borim de Souza 
Coordenador do PPGA-UEL 


