EDITAL Nº 12/2021-PEF
O Prof. Dr. Felipe Arruda Moura,
coordenador do Programa de PósGraduação Associado em Educação
Física (PEF) UEM/UEL, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias dispõe
que...
Considerando o Regulamento do Programa Associado de Pós-Graduação em
Educação Física – UEM/UEL, Resolução CEPE nº 093/2018-UEL;
considerando o Edital nº 10/2021-PEF - Processo Seletivo de Estudante Especial
(aluno não regular).
TORNA PÚBLICO:
A classificação final do Processo de Seleção de ALUNOS NÃO REGULARES
da UEL do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física, para
disciplinas do 2º semestre letivo de 2021:
Disciplina: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – 2DEF267 (até 10
vagas):
CANDIDATOS DA UEL:
ALESSANDRA MADALENA GARCIA SANTOS – CURSO DOUTORADO
FLÁVIA CAROLINE KOBLINSKI – CURSO MESTRADO
ISABELA Mª. CH. DOS ANJOS – CURSO MESTRADO
MARCOS VINÍCIUS VANETTE LOPES – CURSO MESTRADO
Disciplina: T.E. I: MONITORAÇÃO FISIOLÓGICA APLICADA AO DESEMPENHO
ESPORTIVO – 2DEF311 (até 5 vagas):
CANDIDATOS DA UEL:
ADRIANO DOS SANTOS PADILHA – CURSO MESTRADO
FLÁVIA CAROLINE KOBLINSKI – CURSO MESTRADO
MATEUS CORRÊA SILVEIRA – CURSO DOUTORADO
Disciplina: T.E. II: EXERCÍCIO FÍSICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE – 2DEF291
(até 5 vagas):
CANDIDATOS DA UEL:
MARCOS VINÍCIUS VANETTE LOPES – CURSO MESTRADO
Disciplina: FISIOLOGIA APLICADA AO EXERCÍCIO FÍSICO E AO ESPORTE –
2DEF271 (até 8 vagas):
CANDIDATOS DA UEL:
ADRIANO DOS SANTOS PADILHA – CURSO MESTRADO
MARCOS VINÍCIUS VANETTE LOPES – CURSO MESTRADO
MATEUS CORRÊA SILVEIRA – CURSO DOUTORADO
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Disciplina: METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR – 2DEF258 (até 10 vagas):
CANDIDATOS DA UEL:
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA – CURSO MESTRADO
Disciplina: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER – 2DES095 (até 8
vagas):
CANDIDATOS DA UEL:
NÃO HOUVE CANDIDATOS
Disciplina: TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL DA OBESIDADE – 2DEF283
(até 5 vagas):
CANDIDATOS DA UEL:
ADRIANO DOS SANTOS PADILHA – CURSO MESTRADO
INSCRIÇÃO INDEFERIDA
Não houve.
A MATRÍCULA NA UEL
A matrícula será realizada via Internet nos dias 29 a 30/07/2021, por meio do site da
Instituição: https://www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/. 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.
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA NA UEL
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 poderá resultar no indeferimento ou
cancelamento da matrícula a qualquer tempo.
Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos aprovados no processo seletivo
de alunos regulares deverão efetivar a matrícula enviando a documentação por
SEDEX com data de postagem a partir de 29 a 30/07/2021, no seguinte endereço:
Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física - UEM/UEL,
Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física/UEL- Rodovia Celso
Garcia Cid (PR 445), Caixa Postal 10.011, Londrina – PR Campus Universitário.
Mais informações pelo e-mail: cefepos@uel.br.
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);
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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/Consul
taPublica.asp;
e) foto 3x4 - enviar o arquivo por meio do Portal do Estudante de PósGraduação, conforme instrução no Portal;
f) 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, 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 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.
Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo deverão realizar a
matrícula Via Web e enviar os documentos para efetivar a matrícula conforme estará
estabelecido no edital de Resultado e Convocação para Matrícula.
Tanto na UEL quanto na UEM, decorrido este prazo, o candidato aprovado no limite
de vagas não mais terá direito a uma vaga como aluno não regular do Programa,
pois considerar-se-á como desistência.
A ausência de qualquer dos documentos exigidos tanto na inscrição quanto na
matrícula poderá resultar em eliminação do candidato.
Aulas conforme Grade de Horários: Quadro de Horário 2º semestre 2021
Disponível em: http://www.uel.br/pos/ppgef/portal/pages/area-do-aluno/gradecurricular-e-de-horarios.php
As atividades acadêmicas serão predominantemente online, podendo ocorrer
presencialmente tanto no campus da Universidade Estadual de Londrina, quanto no
campus da Universidade Estadual de Maringá, após término do isolamento social.
DISPOSIÇÕES FINAIS
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É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou
divulgação dos atos relativos ao edital de inscrição para os Programas de PósGraduação Stricto sensu, divulgados na internet, no endereço eletrônico:
http://www.uel.br/pos/ppgef/portal/, obrigando-se a atender aos prazos e condições
estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante a execução da seleção
pública.
PUBLIQUE-SE.
Universidade Estadual de Londrina
Maringá, 28 de julho de 2021.

Prof. Dr. Felipe Arruda Moura
Coordenador Local/UEL
Programa de Pós-Graduação
Associado em Educação Física UEM/UEL

