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EDITAL Nº. 17/2016-PEF 
 

O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
ASSOCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - UEM/UEL torna pública a relação dos candidatos, 
por ordem alfabética e por linha de pesquisa, que tiveram as inscrições homologadas, para 
realização da Etapa 1 no Processo de Seleção aos Cursos de Mestrado (Turma 2017), que 
ocorrerá no dia 28 de novembro de 2016, no Departamento de Educação Física da UEM , 
conforme segue: 

 
 

 

MESTRADO 
 

 

CANDIDATOS  AO CURSO DE MESTRADO 
PROVA ESCRITA 

 

LOCAL:  SALA 02 –  BLOCO M05 - DEF/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
DATA:  28/11/2016 
HORÁRIO:  09H00 

 

Eloa Jacques Pastório                   Ajustes e respostas fisiológicas e met. ao exerc. físico  
Igor dos Santos                              Ajustes e respostas fisiológicas e met. ao exerc. físico  
Lucas Jacob Beuttemmüller           Ajustes e respostas fisiológicas e met. ao exerc. físico  
Aline de Souza Castro            Fatores psicossociais e motores relac. ao desemp. humano  
Aline Mendes de Lima            Fatores psicossociais e motores relac. ao desemp. humano  
Aryelle Malheiros Caruzzo      Fatores psicossociais e motores relac. ao desemp. humano  
Leonardo Amorim Egea Garcia       Fatores psicos. e motores relac. ao desemp. humano  
Eduardo Antonio dos Reis         Práticas, políticas e produção do conhec. em educ. física  
Joicy Ligia de Andrade               Práticas, políticas e produção do conhec. em educ. física  
Pedro Henrique Iglesiaz Menegaldo     Práticas, polít. e prod. do conhec. em educ. física  
Pedro Henrique Miranda            Práticas, políticas e produção do conhec. em educ. física  
Ademir Faria Pires                                             Trabalho e formação em educação física  
 

 

 

 

 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
 

RAFAEL AMORIN SILVEIRA – documentação incompleta (ausência de : ficha de inscrição 
do sistema WEB, fotocópia autenticada do título de eleitor, autenticação do CPF, RG, 
documento militar, certidão de nascimento e do histórico escolar). 

O candidato que teve a inscrição indeferida poderá retirar os documentos 
apresentados na inscrição na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física, até o dia 16/12/2016. Após esse período, os mesmos serão descartados. 
 
 
OPÇÃO DE ORIENTADOR(ES). 

 

O candidato ao Curso de Mestrado  deverá preencher o formulário indicando os 
prováveis orientadores (1ª e 2ª opção), quando for o caso, disponível no site 
http://www.uel.br/pos/ppgef e enviar por  e-mail (sec-pef@uem.br) ou entregar pessoalmente 
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação até o dia 22 de novembro  de 2016. 
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DA PROVA DE MESTRADO 
 

A realização da prova do Processo de Seleção estará a cargo da Comissão 
Examinadora de Seleção do Programa. 

O candidato que teve sua inscrição homologada deverá comparecer no local da 
prova, munido de documento com foto (identidade ou carteira de habilitação), até às oito 
horas e quarenta e cinco minutos , na data marcada (28/11/2016), para que a prova inicie, 
impreterivelmente, às nove horas , com duração de, no máximo, três horas . O candidato 
que, por qualquer razão, não comparecer no horário marcado estará automaticamente 
eliminado. 

Para a prova, o candidato deverá utilizar caneta azul ou preta. 
Materiais e/ou aparelhos, tais como apostilas, cadernos, livros, bolsas, celulares e 

outros equipamentos eletrônicos não poderão permanecer junto aos candidatos, pois não 
será permitido qualquer tipo de consulta. 

Os celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão permanecer desligados 
durante a realização da prova. 

Após o início da prova não será permitido, ao candidato, ausentar-se da sala 
desacompanhado, exceto mediante entrega da prova. 

Após entrega da prova não será permitida a permanência do candidato na sala. 
 
 

RESULTADO 
 

O resultado da prova, bem como data, local e horário da entrevista de mestrado , 
serão divulgados no dia 29 de novembro de 2016 , mediante edital a ser publicado no 
quadro de editais do PEF/UEM e via Internet: www.uel.br/pos/ppgef, a partir das 17h00min. 

O resultado não será informado por telefone. 
Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão de Seleção e pelo 

Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física 
(PEF) – UEM/UEL. 

 
Maringá, 18 de novembro de 2016. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
Coordenador 

Programa de Pós-Graduação Associado 
em Educação Física UEM/UEL 


