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EDITAL Nº 13/2022-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 12/2022-PEF para disciplina específica do 2º semestre 
letivo de 2022: 

 
Disciplina: 2DEF295/DEF4168- TÓPICOS ESPECIAIS II – IMUNOLOGIA DO 
ESPORTE (até 05 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Guilherme E. Guterres Hunemann - UEL 
 
 

Disciplina: 2DEF326/DEF4213- TÓPICOS ESPECIAIS I: EXERCÍCIO FÍSICO EM 
ONCOLOGIA (até 20 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Beatriz Ramos Trevizani Thihara - UEL 
Gabriel Motta Albertuni - UEL 
Guilherme E. Guterres Hunemann - UEL 
Jonathan Robert Pereira do Nascimento - UEM 
Tatiana Azevedo da Silva Guimarães - UEL 
 
 

Disciplina: 2DES018/DEF4011 - AVALIAÇÃO, PRESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DE 
PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS (até 06 vagas): 
Obs.: O professor, de acordo com a disponibilidade, abriu mais duas vagas 
passando de quatro para seis vagas. 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Ana Amélia Anzolin de Souza - UEM 
Denise Mendes Lopes - UEL 
Fernanda Cunha Vargas - UEM 
Jonathan Robert Pereira do Nascimento - UEM 
Paula Cavalcanti Endo Dulcini - UEL 
Wesley Gabriel da Silva Alexandrino - UEM 
 
 

Disciplina: 2DEF290/DEF4119 - CORPO E EDUCAÇÃO: ABORDAGENS 
HISTÓRICAS (até 05 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Ana Amélia Anzolin de Souza - UEM 
Flavia Sandoli - UEM 
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Disciplina: 2DEF256/DEF4121 - EPISTEMOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA (até 05 
vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Fabricio dos Santos Palmito - UEL 
Wesley Gabriel da Silva Alexandrino - UEM 
 
Disciplina: 2DEF275/DEF4129- FORMAÇÃO E INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA (até 04 vagas): 
Obs.: O professor, de acordo com a disponibilidade, abriu mais duas vagas 
passando de duas para quatro vagas 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Ana Amélia Anzolin de Souza - UEM 
Denise Mendes Lopes - UEL 
Fernanda Cunha Vargas - UEM 
Jonathan Robert Pereira do Nascimento - UEM 
 
Disciplina: 2DEF257/DEF4131- METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA E ESPORTE (até 08 vagas): 
Candidatos aprovados dentro do limite de vagas (em ordem alfabética): 
CANDIDATOS: 
Denise Mendes Lopes - UEL 
Fabricio dos Santos Palmito - UEL 
Wesley Gabriel da Silva Alexandrino - UEM 
 
 
INSCRIÇÃO INDEFERIDA 
Não houve. 
 
 
MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS UEL 
 

Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo deverão efetivar a 
matrícula nos dias 04 e 05 de agosto de 2022, via WEB e deverá ainda no mesmo 
período 04 e 05 de março de 2022, no horário das 08:30h às 12h e das 13:30 às 
17h, entregar os documentos na Secretaria Programa de Pós-Graduação Associado em 
Educação Física - UEM/UEL – CEFE - Campus Universitário. Mais informações pelo 
telefone: (43) 3371-5953 – e-mail cefepos@uel.br 

A matrícula será realizada via internet, por meio do site da Instituição: 
https://www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/. 

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. 
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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) frente e verso e a parte interna com digital e 

assinatura; 
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) Foto 3x4 – somente enviar o arquivo da foto por meio do Portal do Estudante 
de Pós-Graduação, conforme instrução no Portal; 

f) Fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação, 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 não poderá ultrapassar o término do 
semestre letivo em andamento, ou seja, 29/07/2022. 

Caso seja apresentado o atestado de conclusão do curso de graduação, 
neste deverá constar a data de conclusão e a data de previsão de colação 
de grau.  

Até o final do semestre dos cursos de pós-graduação da UEL, 29/07/2022, o 
estudante deverá apresentar fotocópia autenticada do diploma do curso de 
graduação; 

g) Fotocópia do diploma de mestrado ou cópia da ata de defesa. 
h) 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. 
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MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS UEM 
 

O candidato aprovado e classificado no processo de seleção deverá apresentar até o dia 
05 de agosto de 2022 os documentos listados (de “a” até “h” e “J” do Edital nº 12/2022-
PEF) impressos e assinados (ficha/formulário), bem como o Requerimento de 
matrícula de aluno não regular (ANEXO). 
Será aceita a documentação encaminhada por SEDEX com data de postagem até 
o dia 03/08/2022. 
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA - 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. 
 
 
 

Aulas conforme Grade de Horários: Quadro de Horário 1º semestre 2022 
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. 
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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 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. 

Universidade Estadual de Maringá 
Maringá, 01 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
Prof. Dr. Felipe Arruda Moura                                               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 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


