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EDITAL Nº 04/2017-PEF 
Processo de Seleção – Stricto-Sensu 

ESTUDANTE ESPECIAL (ALUNO NÃO REGULAR) 
 

Edital para disciplina blocada (22/06 a 27/07/2017): 
 

Tópicos Especiais I: Uso de Tecnologias no Desempenho Esportivo 

 

Apresentação 

Esta modalidade de inserção no Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física (UEM/UEL) é 
voltada para o candidato que manifeste interesse em cursar disciplinas de forma isolada, podendo transferir 
os créditos obtidos para integralizar os estudos de pós-graduação em outro programa ou aproveitá-los 
futuramente no próprio programa, se aprovado como Aluno Regular. 

Por se tratar de Programa de Pós-Graduação Associado entre a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e 
a Universidade Estadual de Maringá (UEM), o total de vagas disponibilizadas para a categoria Estudante 
Especial poderá ser preenchido por candidatos inscritos tanto na UEL quanto na UEM, de acordo com os 
critérios de análise estabelecidos pelo docente responsável pela disciplina. 

 

Do Público-Alvo 

As vagas para “Estudante Especial” (Aluno não regular) são destinadas a interessados, com formação 
superior, visando aprofundar seus conhecimentos e discutir a produção de conhecimento referentes 
exclusivamente à Área de Concentração do Programa: Desempenho Humano e Atividade Física. 

 

Da Inscrição e Seleção 

Período de inscrição: de 25 e 26 de maio de 2017. 

Seleção: por meio de análise do Currículo Lattes do CNPq (http://www.cnpq.br “Plataforma Lattes”). 

Resultado do processo de Seleção: até 07 de junho de 2017. 

Matrícula: até 14 de junho de 2017, com entrega e conferência de documentos na secretaria do Programa. 

Horário de atendimento da secretaria: das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. 

Convocação e matrícula de suplentes (somente UEM): até 19 de junho de 2017 (caso seja oferecida vaga ). 

Início das aulas:  22 de junho de 2017. 

 
 

Formas de envio das inscrições: 

• O candidato poderá fazer sua inscrição pessoalmente com a entrega da documentação diretamente na 
Secretaria do Programa; 

• O candidato poderá fazer sua inscrição por e-mail, devendo escanear os documentos  e  enviar  para 
sec-pef@uem.br (solicitar à Secretaria para que envie a confirmação de recebimento dos arquivos). 
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Da Documentação  

Na UEM 

O candidato deverá realizar a inscrição via internet (https://npd.uem.br/sgipos/). 

As informações prestadas nos Formulários de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo o PEF do direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher os formulários de forma 
completa e correta. 

Documentos para inscrição: A entrega dos documentos a seguir é imprescindível para a confirmação da 
inscrição, a ausência de algum documento implicará em indeferimento da mesma. 

a) Ficha de inscrição gerada pelo sistema on-line (somente no período de inscrição). Acesse 
https://npd.uem.br/sgipos/, clique em uma das abas (Mestrado ou Doutorado), desça a barra de 
rolagem até “Mestrado em Educação Física” ou “Doutorado em Educação Física”, clique em 
“Visualizar”, depois clique em “+inscrição”.  – Entregar impressa, assinada e com foto; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) - boleto gerado automaticamente no sistema on-line; 

c)  Formulário com indicação de disciplinas para estudante especial (aluno não regular), disponível na 
Secretaria do Programa e no sistema on-line. 

 

Documentos para matrícula:  O candidato que for aprovado no processo de seleção deverá apresentar, até 
14 de junho de 2017, a seguinte documentação: 

a) Requerimento de matrícula de aluno não regular, disponível na Secretaria do Programa e no site 
http://www.uel.br/pos/ppgef; 

b) fotocópia autenticada: C.P.F., Cédula de Identidade, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, 
Certidão de Nascimento ou Casamento; 

c) fotocópia autenticada do histórico escolar de graduação; 
d) fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação; 

Considerando o Parecer nº 303/2000 da Câmara de Ensino Superior do MEC, o candidato poderá 
apresentar: 

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. 

e) fotocópia autenticada do diploma do curso de mestrado, para inscrição em nível de doutorado; 
f) fotocópia autenticada do histórico escolar de mestrado, para inscrição em nível de doutorado; 
g) 1 foto 3x4 colorida (recente) para confecção do Registro Acadêmico (RA); 
h) Ficha original de inscrição impressa gerada pelo sistema on-line, assinada e com foto para 

inscrições feitas por e-mail; 
i) Formulário original com indicação de disciplinas para estudante especial para inscrições feitas por 

e-mail. 
 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar documentos de identidade e diploma de graduação 
autenticados por órgão oficial no Brasil e o visto de permanência no país, atualizado. 

Obs.: Fotocópias poderão ser autenticadas na Secretaria do Programa mediante apresentação dos 
documentos originais. 
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Local de Entrega da Documentação 

Universidade Estadual de Maringá 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PEF) 
Bloco M-06, Sala 07, Avenida Colombo, 5790 - Zona 7 – CEP 87020-900 - Maringá - PR  
Fone : (44)3011-4470 
E-mail: sec-pef@uem.br 
 
 

Na UEL 

Excepcionalmente, para esta disciplina, não haverá inscrição na UEL. 

Contato 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Educação Física e Esporte 
Seção do Programa de Pós-Graduação em Educação Física  
Rodovia Celso Garcia Cid, km 380 (PR 445) 
Caixa Posta 10.011, CEP: 86057-970, Londrina – PR 
E-mail: cefepos@uel.br, telefone (43) 3371-5953 
http://www.uel.br/pos/ppgef 
 

 

Do Período das Aulas 

As aulas terão início em 22 de junho de 2017 e serão ministradas às quintas-feiras, no período vespertino, 
com término previsto para 27 de julho de 2017 (carga horária 30 h/a equivalentes a 2 créditos). 

As atividades acadêmicas ocorrerão no campus da Universidade Estadual de Maringá. 

Grade de Horários das disciplinas do PEF:  Quadro de Horário 1º semestre 2017 
Disponível em: http://www.uel.br/pos/ppgef/portal/pages/grade-de-horarios.php 

 

Número de Vagas= 3 

Mestrado (M) e Doutorado (D) 
 

 
(5ª Feira – tarde): Tópicos Especiais I: Uso de Tecnologias no Desempenho Esportivo (M/D) 

 
 

Maringá, 22 de maio de 2017. 

 
 
 
 
Prof. Dr. Edilson Serpeloni Cyrino                                                               Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
Coordenador Local/UEL                                                                                                                Coordenador Local/UEM 
Programa de Pós-Graduação                                                                                                Programa de Pós-Graduação 
Associado em Educação Física UEM/UEL                                                       Associado em Educação Física UEM/UEL 

 


