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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Diretoria de Pós-Graduação 

Divisão de Admissão e Mobilidade 
 
 
 

Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 053/2020 
 
 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA torna público que estarão PRORROGADAS as inscrições no período de 24 de novembro a 
30 de novembro de 2020, das 12h do dia 24/11/2020 até as 12h do dia 30/11/2020, para o curso de 
Pós-Graduação Lato sensu, modalidade Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, 
exclusivamente para a ÁREA DE FARMÁCIA. 

DAS INSCRIÇÕES E DEMAIS ETAPAS 

1. Somente serão aceitas inscrições de profissionais FARMACÊUTICOS,  brasileiros formados ou 
formandos que comprovem a conclusão do curso até a data da matrícula,   em Curso de 
Graduação da profissão referida, reconhecidos pelo Ministério de Educação (MEC) e aqueles 
profissionais com diploma estrangeiro devidamente revalidado no Brasil por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC. 

1.1. Candidatos que estão formando – deverão comprovar conclusão de curso até a data 
da matricula. 

1.2. Somente serão consideradas inscrições para a área de FARMÁCIA, uma vez que para 
esta área, não ocorreu nenhuma inscrição no período regular, conforme previsto no 
Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 032/2020 

1.3. Neste período de 24 a 30 de novembro de 2020,  se houver inscrição(ões) para as 
profissões de Educação Física, Nutrição ou Psicologia, estas serão desconsideradas, 
inclusive,  sem a devolução de taxa de inscrição. 

2. Para se inscrever, o interessado deverá acessar, durante o período de inscrições, o site: 
www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/residencias/multiprofissional.php, e efetuar sua 
inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

a) Acessar aos links referentes aos dados cadastrais para inscrição que estarão 
disponíveis a partir das 12h do dia 24 de novembro até as 12h do dia 30 de novembro 
de 2020; 

b) Acessar ESPECIALIZAÇÃO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL, clicar em "Página para 
Inscrições", selecionar o curso desejado e iniciar o processo de inscrição. Havendo 
dúvidas no processo de inscrição, o candidato poderá esclarecer suas dúvidas no 
Manual de Inscrição Online, disponível na citada página; 

c) Preencher todos os campos da ficha de inscrição e encaminhar somente via Internet; 

 

http://www.uel.br/
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/residencias/multiprofissional.php
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d) Imprimir a Guia de Recolhimento para o pagamento da taxa de inscrição até o dia 30 
de novembro de 2020, em horário compatível com as agências bancárias, no valor 
único de R$ 323,00 (trezentos vinte e três reais); 

e) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 30 de novembro de 2020. 

3. A Secretaria das Residências em Saúde e a Comissão de Seleção da Residência Multiprofissional 
em Saúde da Mulher disponibilizarão, a partir das 16h do dia 02 de dezembro  de 2020, no site: 
www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/residencias/multiprofissional.php, a relação dos 
candidatos inscritos. 

4. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da 
respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as 
inscrições homologadas. 

5. O candidato, cujo nome não consta na listagem de inscritos deverá encaminhar à Secretaria da 
Residência cópia digitalizada da Guia de Recolhimento juntamente com o comprovante de 
pagamento, digitalizar em documento único,  para o e-mail: residenciahuselecao@gmail.com,  
das 16h do dia 02 até as 12h do dia 03 de dezembro de 2020. Após a avaliação das solicitações, 
a Secretaria das Residências em Saúde divulgará no dia 04 de dezembro de 2020, até 10h, no 
site: www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/residencias/multiprofissional.php, a relação 
complementar das inscrições homologadas. 

6. O convite eletrônico será enviado no período das 15h até 18h do dia 04 de dezembro de 2020, 
para o endereço eletrônico informado pelo candidato em sua ficha de inscrição.  

   7.     As demais disposições do Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 032/2020 permanecem inalteradas. 

 

Londrina, 23 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Profa. Dra. Silvia Márcia Ferreira Meletti 
Diretora de Pós-Graduação 
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