EDITAL Nº 24/2021-PEF
O Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes,
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, aprovado pela da Resolução nº 124/2018-CI/CCS;
considerando o Edital nº 21/2021-PEF - Processo Seletivo de Estudante Especial
(aluno não regular).
TORNA PÚBLICO:
A classificação final do Concurso para Seleção de ALUNOS NÃO REGULARES
para disciplina do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física:
DEF4210-Tópicos Especiais I: Análise de políticas públicas com ênfase na
implementação e avaliação (até 10 vagas):
Obs.: O professor, de acordo com a disponibilidade, abriu mais duas vagas
passando de oito para dez vagas.
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética):
CANDIDATOS:
ANA AMÉLIA ANZOLIN DE SOUZA;
ANDREA DOS SANTOS AZEVEDO;
ANGELICA SILVA DE LIMA MICENA;
EMERSON BEVILAQUA GARCIA;
ESDRAS HENRIQUE RANGEL DE MELO;
FABIANA ALVES DE LUCENA;
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS NETO;
JOÃO PAULO KAIUT;
MURILLO LAGO MENEZES;
VINICIUS FELIPE CARDOSO.

INSCRIÇÃO INDEFERIDA
Código Inscrição: 47/2021-PEF (Mestrado) - devido à ausência do comprovante de
recolhimento da taxa, no período de inscrição (11 a 17/11/21), previsto no Edital nº
21/2021 PEF.
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A MATRÍCULA
Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula até o dia 22/11/2021. Após
conferir a documentação de inscrição (documentação completa, legível e sem rasuras
– reenviar documentos legíveis se julgar necessário), enviar o requerimento de
matrícula (ANEXO) preenchido, assinado e escameado para sec-pef@uem.br.
O candidato aprovado, que colou grau, mas ainda não dispõem do diploma de
graduação deverá apresentar na data da matrícula o Termo de Compromisso para
Entrega do Diploma Pendente. Neste caso a matrícula se dará em caráter precário e
provisório, até a apresentação do respectivo diploma (solicitar o termo por e-mail para
sec-pef@uem.br).
O candidato aprovado, aluno não diplomado cursando o último ano de graduação da
UEM, com anuência do docente responsável pela disciplina de Tópicos Especiais,
deverá apresentar na data da matrícula o Termo de Compromisso para Entrega do
Diploma Pendente. Neste caso a matrícula se dará em caráter precário e provisório,
até a apresentação do respectivo diploma (solicitar o termo por e-mail: secpef@uem.br).
Caso ocorra alguma dúvida ou inconsistência quanto à documentação apresentada
pelos candidatos, o setor de controle acadêmico poderá requerer a apresentação
física da documentação (via SEDEX).
Decorrido o prazo de matrícula, 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 resultará 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 após término do isolamento social.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
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 Maringá
Maringá, 19 de novembro de 2021.

Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes
Coordenador Local/UEM
Programa de Pós-Graduação
Associado em Educação Física UEM/UEL

UEM - Campus Universitário - Av. Colombo, 5790 – Bloco M06, Sala 07 – Pós-Graduação - CEP 87020-900 – Maringá – PR – Brasil
Fone/fax: (44)3011-4470 - e-mail: sec-pef@uem.br - www.uel.br/pos/ppgef

CONTINUAÇÃO DO EDITAL NO 24/2021-PEF

04

ANEXO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – UEM/UEL

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
ALUNO NÃO REGULAR
IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO:

MATRÍCULA EM DISCIPLINA(S)
CÓDIGO

MATRÍCULA
SEMESTRE/ANO:
DISCIPLINA

DECLARAÇÃO
DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios
adotados pela instituição para avaliá-lo e que, em caso de cursar disciplinas de pós-graduação nesta
Universidade, me comprometerei a cumprir fielmente seus regulamentos e os do Curso de Pós-Graduação
em Educação Física.

_____________________________ _____________________ ________________________________________
Local
Data
Assinatura do candidato
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