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EDITAL Nº 08/2018-PEF  
 

O Prof. Dr. Wilson Rinaldi, coordenador 
do Programa de Pós-Graduação 
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, aprovado pela da Resolução nº 139/2017-CI/CCS; 

 

considerando o Edital nº 07/2018-PEF - Processo Seletivo de Estudante Especial 
(aluno não regular). 

TORNA PÚBLICO: 
 

A classificação final do Concurso para Seleção de ALU NOS NÃO REGULARES  
do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física, para disciplina do 
1º semestre letivo de 2018, dos candidatos inscritos na UEM: 

 
Disciplina: T.E. I: PHYSICAL CULTURAL STUDIES: QUESTÕES 
CONTEMPORÂNEAS EM SAÚDE, CORPO E ESPORTE (até 5 vag as):  
Obs.: O professor, de acordo com a disponibilidade,  abriu mais duas vagas 
passando de três para cinco vagas. 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
Ariane Boaventura da Silva Sá; 
Fernando de Souza; 
Graciele Stolarski; 
Martim Gomes Weber; 
Nataly de Carvalho Fugi. 
 

 
Matrícula:  
 
Os candidatos aprovados, que realizaram inscrição na UEM, deverão efetuar a 
matrícula até 21/06/2018, no horário das 8h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, na 
Secretaria do Programa (PEF), Bloco M06, sala 07, da Universidade Estadual de 
Maringá. 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.  
 

 
Documentação necessária para efetivação da Matrícul a:  
 

• Ficha original de inscrição impressa gerada pelo sistema on-line, assinada e 
com foto 3x4 recente, para inscrições que foram realizadas por e-mail; 

• Formulário original com indicação de disciplinas para estudante especial 
para inscrições que foram realizadas por e-mail. 

• Requerimento de Matrícula para aluno não regular, disponível em 
“Formulários, UEM” no site: www.uel.br/pos/ppgef ou na secretaria do 
Programa (PEF); 
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• cópia autenticada do RG; 
• cópia autenticada do CPF; 
• cópia autenticada do Título de Eleitor; 
• cópia autenticada do Documento Militar; 
• cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
• cópia autenticada do diploma de graduação ou de documento equivalente 

que comprove estar o candidato em condições de concluir o Curso de 
Graduação até o prazo final de realização da matrícula no Programa; 

• cópia autenticada de atestado de conclusão do curso de graduação para 
alunos matriculados no último ano na Universidade Estadual de Maringá 
(Resolução n° 012/2017-CEP, Artigo 18); 

• cópia autenticada do histórico escolar da graduação; 
• cópia autenticada do diploma de mestrado, para cursar disciplina do curso 

de doutorado; 
• cópia autenticada do histórico escolar do mestrado, para cursar disciplina do 

curso de doutorado; 
 

Obs.: a) No momento da matrícula será possível apresentar os documentos 
originais para autenticação das fotocópias. 
            b) Poderão ser aproveitados os documentos utilizados para matrícula em 
semestres anteriores na UEM. 
 
 
 

Aulas 
 

Dias 21 e 22/06 (quinta e sexta)  
Dia 21: Manhã: 8h30 às 12h30 
            Tarde: 13h30 às 17h30 

 

Dia 22: Tarde: 13h30 às 17h30 
 

Dias 28 e 29/06 (quinta e sexta)  
Dia 28: Tarde: 13h30 às 17h30 
             Noite: 19h30 às 23h00 
 

Dia 29: Manhã: 9h00 às 13h00 
 
PUBLIQUE-SE . 

 
Universidade Estadual de Maringá 

Maringá, 13 de junho de 2018. 
 

 
 
 

Prof. Dr. Wilson Rinaldi 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

Associado em Educação Física UEM/UEL 
 


