
 

 

 

 

 

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 

 

EDITAL Nº 06/2023-PEF  
 
A Comissão Coordenadora/Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação 
Associado em Educação Física da Universidade Estadual de Maringá UEM/UEL 
(PEF-UEM/UEL), no uso de suas atribuições administrativas, torna público a 
classificação final do Concurso para Seleção de ALUNOS NÃO REGULARES do 
Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física, cujas inscrições foram 
abertas por meio do Edital 02/2023-PEF para disciplina específica do 1º semestre 
letivo de 2023: 

 
Disciplina: 2DEF315/DEF4208 - Tópicos Especiais I: Atividade Física, Aptidão 

Física e Saúde na infância e adolescência (até 05 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Claudia Yuri Matsuda – UEM 
Lucas Polli da Palma – UEL 
Maria Angelica Alves Morais – UEL 
Wanilson Alexandre Baldassin Glatz - UEL 
 

Disciplina: 2DEF258/DEF4158 - Metodologia do Ensino Superior (até 05 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Lucas Polli da Palma - UEL  
Maria Angelica Alves Morais – UEL 
Wanilson Alexandre Baldassin Glatz - UEL 
 

Disciplina: 2DEF322/DEF4209 - Tópicos especiais II: Exercício físico e saúde da 

mulher (até 05 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Lucas Polli da Palma – UEL 
Maria Angelica Alves Morais - UEL 
Vandré Sosciarelli Dalcin – UEL 

Wanilson Alexandre Baldassin Glatz - UEL 
 

Disciplina: 2DEF254/DEF4116 - Bioestatística Básica (até 03 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Lucas Gustavo Paparazzo – UEM 
 

Disciplina: 2DES093/DEF4160 - Cinemetria em Biomecânica (até 03 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Não houve candidatos inscritos. 
 

Disciplina: 2DEF256/DEF4121 - Epistemologia e Educação Física (até 05 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Não houve candidato selecionado. 
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Disciplina: 2DES095/DEF4132 - Políticas Públicas de Esporte e Lazer (até 05 
vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Mariana de Souza Januário – UEM 
Natália Nascimento da Silva – UEM 
Paulo Cesar Franzini – UEM 
Wlady Barbosa Alves – UEM 
 

Disciplina: 2DEF314/DEF4173 - Tóp. Esp. I - Physical Cultural Studies: questões 

contemporâneas em saúde, corpo e esporte  (até 05 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Mariana de Souza Januário – UEM 
 

Disciplina: 2DEF283/DEF4048 - Tratamento Multiprofissional da Obesidade (até 05 
vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Claudia Yuri Matsuda – UEL 
Mara Jane dos Santos Pascoini – UEM 
Paulo Cesar Franzini – UEM 
 

INSCRIÇÃO INDEFERIDA 
Não houve. 
 
MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS UEL 
 

Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo deverão efetivar a 
matrícula nos dias 01 e 02 de março de 2023, via WEB e deverá ainda no 
mesmo período 01 e 02 de março de 2023, no horário das 08:30h às 12h e das 
13:30 às 17h, entregar os documentos na Secretaria de Pós-Graduação ou  por 
SEDEX com data de postagem até o dia 02/03/2023. 
Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física - UEM/UEL – CEFE - Campus 
Universitário – Rodovia Celso Garcia Cid (PR445) – caixa postal 10.011. 
 Mais informações pelo telefone: (43) 3371-5953 – e-mail cefepos@uel.br 

a) A matrícula será realizada via internet, por meio do site da Instituição: 
sistemas.uel.br/portaldepos/. 

b) O candidato aprovado e classificado terá que primeiramente cadastrar-se para ter 
acesso ao Portal do Estudante de Pós-Graduação, para, após, realizar a 
matrícula. 

c) O cadastro deverá ocorrer no mesmo período em que será realizada a 
matrícula. 

d) Para quem já tem cadastro no Portal do Estudante de Pós-Graduação basta clicar 

em ENTRAR (canto superior direito da tela) e informar o novo número de matrícula e a 

senha de acesso que já possui; caso tenha se esquecido da senha, clique “Esqueceu 

sua senha?” para recuperá-la; 
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e) Para quem não tem cadastro no Portal do Estudante deverá acessar o endereço e 

clicar no link da barra de menu “Cadastre-se”. Ao finalizar o cadastro você receberá no 

e-mail cadastrado o número de matrícula e a senha. Retorne ao Portal e preencha os 

campos NÚMERO DE MATRÍCULA e SENHA recebida por e-mail; 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA UEL:  

 

ATENÇÃO PARA AS CÓPIAS LEGÍVEIS, FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA, E 

AS FOTOS LEGÍVEIS. 

O envio dos documentos é imprescindível para a efetivação da matrícula 
realizada via WEB. A não apresentação de todos os documentos abaixo 
mencionados de forma LEGÍVEL resultará no indeferimento ou cancelamento da 
matrícula a qualquer tempo. 

a) Fotocópia da Cédula de Identidade - Obrigatório o RG para fins acadêmicos; 
b) Cópia do documento militar (M) para os que possuem até 45 anos de idade;  
c) Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem dobras); 
d) Fotocópia do C.P.F.: quando na Cédula de Identidade não constar o nº do CPF, 

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) Fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação, anterior ao início do 
semestre letivo, frente e verso na mesma folha; 

 

Considerando o Parecer nº 303/2000 da Câmara de Ensino Superior do MEC, o 
candidato aprovado que não tem o diploma, poderá apresentar, 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 que deverá ocorrer tão logo inicie o semestre 
letivo. Caso seja apresentado o atestado de conclusão do curso de graduação, neste 

deverá constar a data de conclusão do curso de graduação anterior ao início do 

semestre letivo (06/03/2023) e a data de previsão de colação de grau. 

f) 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. 
 

 

DA EMISSÃO DA CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL UEL 
Após início do semestre letivo, previsto para 06 de março de 2023, e conferência da 
documentação pela Secretaria deste Programa, o/a estudante poderá imprimir sua 
própria carteirinha no PORTAL DO ESTUDANTE - em “Emissão de Carteirinha”, em 
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seguida clicar em “I m p r i m i r”. A carteirinha possui um número de vias limitado. O/a 
estudante só deve emitir uma nova via quando for expressamente necessário. 
 

MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS UEM 
 

O candidato aprovado e classificado no processo de seleção deverá apresentar até 
o dia 02 de março de 2023 o Requerimento de Matrícula de Aluno Não Regular 
(disponível no site do Programa (http://www.uel.br/pos/ppgef/portal - Área do Aluno 
– Formulários UEM ou solicitar por e-mail). 
Para a matrícula será aceito o requerimento entregue pessoalmente ou por e-mail 
(sec-pef@uem.br). 
 

ENDEREÇO - UEM:  

Universidade Estadual de Maringá (UEM)  
Departamento de Educação Física  
Secretaria de Pós-Graduação – PEF 
Bloco M-06, Sala 07 
Av. Colombo, 5790, Campus Universitário 
CEP 87020-900 – Maringá – PR – Brasil 

 

Atenção: 
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: sec-
pef@uem.br). 
 

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 poderá resultar em eliminação do candidato. 
 
REGISTRO ACADÊMICO (RA) - UEM 

A partir do mês de março/2023, a Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) 
providenciará o registro acadêmico e encaminhará a confirmação da matrícula, 
contendo login institucional e senha de acesso, no endereço de e-mail informado pelo 
candidato no momento da inscrição (o sistema encaminha mensagem automática que 
pode ir para Spam, fique atento). Após o recebimento da confirmação o aluno deverá 
enviar o arquivo contendo foto 3x4, por meio do Portal do Aluno de Pós-Graduação, 
conforme instrução disponível no portal: http://www.daa.uem.br/academicos/pos-
graduacao. 

mailto:sec-pef@uem.br
http://www.daa.uem.br/academicos/pos-graduacao
http://www.daa.uem.br/academicos/pos-graduacao


 

 

 

 

 

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 

 

Aulas conforme Grade de Horários: Quadro de Horário 1º semestre 2023 
Disponível em: http://www.uel.br/pos/ppgef/portal/pages/area-do-aluno/grade-
curricular-e-de-horarios.php  
 
As atividades acadêmicas serão presenciais, podendo ocorrer tanto no campus da 
Universidade Estadual de Londrina, quanto no campus da Universidade Estadual de 
Maringá, conforme a disciplina escolhida pelo candidato. 

 
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 Pós-
Graduação 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. 

 
Maringá/Londrina, 24 de fevereiro de 2023. 

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

MATRÍCULA EM DISCIPLINA(S) SEMESTRE/ANO:  
 

CÓDIGO 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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