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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 028/2016 
 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, torna público que estão prorrogadas 
as inscrições para os Cursos de Pós-Graduação, conforme abaixo. As inscrições 
serão realizadas somente via Internet no site: http://www.uel.br/proppg/inscricoes. 
O candidato que não possuir disponibilidade de acesso à Internet para realização da 
inscrição, poderá dirigir-se ao centro de estudos ao qual o curso está vinculado para 
a efetivação da mesma. 
 

CURSO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

*ESPECIALIZAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS 

*ESPECIALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA E ALIMENTOS FUNCIONAIS 

*ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

 
Período de inscrição e entrega da documentação: até 11 de março de 2016. 
 
Local de entrega da documentação: Divisão de Documentação Científica, no 
Centro de Ciências da Saúde, Prédio I, Av. Robert Koch, nº 60, Vila Operária, 
Londrina/PR,de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 
17h. Mais informações pelos telefones (43) 3371-2335 ou (43) 8407-9493. 
 
Período de Seleção: de 14 a 18 de março de 2016, no Centro de Ciências da 
Saúde, Sala 502, Av. Robert Koch, nº 60, Vila Operária, Londrina/PR. 
 
Data de divulgação do resultado: dia 22 de março de 2016, por meio de Edital a 
ser publicado via internet: http://www.uel.br/proppg/portal/pages/pos-
graduacao/editais-resultado.php após as 16h. Não será informado resultado por 
telefone. 
 
Período de matrícula na WEB e entrega dos documentos: de 31 de março a 04 de 
abril de 2016, para os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo. 
 
Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 31 de março a 04 de abril de 2016, na Divisão de 
Documentação Científica, no Centro de Ciências da Saúde, Prédio I, Av. Robert 
Koch, nº 60, Vila Operária, Londrina/PR, exceto sábado e domingo, no horário 
das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h. Mais informações pelos telefones 
(43) 3371-2335 ou (43) 8407-9493 
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Período de matrícula na WEB: de 31 de março a 04 de abril de 2016 para os 
candidatos aprovados e classificados no processo seletivo. 
 

Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 31 de março a 04 de abril de 2016, Seção de Pós-
Graduação, Centro de Educação Física e Esportes/CEFE - Campus Universitário, 
exceto sábado e domingo, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 
17h. Mais informações pelo telefone: (43) 3371-5953. 
 

Documentos para Matrícula: 
  
A entrega dos documentos, é imprescindível para a efetivação da matrícula 
realizada via WEB. A não apresentação de todos os documentos abaixo 
mencionados, implicará no indeferimento ou cancelamento da matrícula em 
qualquer tempo.  
 

01. fotocópia do C.P.F., Cédula de Identidade, Certificado de Reservista, 
Certidão de Nascimento ou Casamento;  

02. foto 3x4 - enviar o arquivo por meio do Portal do Estudante de Pós-
Graduação, conforme instrução no Portal; 

03. fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação; Considerando o 
Parecer nº 303/2000 da Câmara de Ensino Superior do MEC, o candidato 
aprovado 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. Até o final do curso de pós-graduação o estudante deverá 
apresentar fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação; 

04. Candidatos estrangeiros deverão apresentar: cópia do passaporte, cópia 
autenticada do diploma de graduação (original), cópia autenticada da 
tradução juramentada do diploma, cópia autenticada da Certidão de 
Nascimento ou Casamento, cópia autenticada da tradução juramentada da 
Certidão de Nascimento ou Casamento, cópia do CPF, RNE e o visto de 
permanência no país, atualizado. 

 
As demais disposições do Edital PROPPG/DPG/DAM nº 090/2015, estão 

mantidas. 
 
 

Londrina, 04 de março de 2016. 
 
 
 
          Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri                    Profª. Drª. Maria Helena P. Fungaro, 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação               Diretora de Pós-Graduação 

 


