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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 054/2016 
 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, torna público que estarão abertas as 
inscrições para os Programas de Pós-Graduação Stricto sensu, conforme segue. 

As inscrições serão efetivadas somente via Internet no site: 
http://www.uel.br/proppg e neste período deverão ser entregues os documentos 
exigidos, conforme item “Documentos para Inscrição”, deste edital. Caso não 
possuir disponibilidade de acesso à Internet para realização da inscrição, o 
candidato poderá dirigir-se ao Centro de Estudos ao qual o Programa está 
vinculado para a efetivação da mesma. 

Detalhes referente ao nº de vagas, documentos necessários para 
inscrição e período de seleção deverão ser consultados nos ANEXOS deste edital. 
 

PROGRAMAS 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DOUTORADO EM CIÊNCIA DE ALIMENTOS - ANEXO I 
MESTRADO EM CIÊNCIA DE ALIMENTOS - ANEXO I 
MESTRADO PROFISSIONAL EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS - ANEXO II 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
MESTRADO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO - ANEXO III 
MESTRADO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR- ANEXO IV 
DOUTORADO EM MICROBIOLOGIA - ANEXO V 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
ASSOCIADO UEL/UNOPAR - ANEXO VI 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - ANEXO VII 
DOUTORADO EM FÍSICA - ANEXO VIII 
MESTRADO EM FÍSICA - ANEXO VIII 
DOUTORADO EM GEOGRAFIA - ANEXO IX 
MESTRADO EM GEOGRAFIA - ANEXO IX 
DOUTORADO EM QUÍMICA/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO 
UEL/UEPG/UNICENTRO - ANEXO X 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS 
MESTRADO EM DIREITO NEGOCIAL - ANEXO XI 

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - ANEXO XII 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg
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PROGRAMAS 
CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO 

DOUTORADO EM ENGENHARIA CIVIL - ANEXO XIII 
DOUTORADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO 
UEL/UTFPR-CORNÉLIO PROCÓPIO - ANEXO XIV 
MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - ANEXO XV 
 
I. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições serão realizadas somente via Internet e estarão abertas a candidatos 
que possuam curso de graduação concluído que seja reconhecido pelo órgão 
competente, de forma a atender a Resolução 01/2001 da CES/CNE. 
 
2) A entrega dos documentos, dos ANEXOS é imprescindível para a confirmação da 
inscrição; a não apresentação implicará no indeferimento da inscrição. 
 
3) O candidato deverá apresentar a documentação para inscrição prevista nos 
ANEXOS, acompanhado do comprovante de recolhimento do preço público de 
inscrição correspondente ao valor de R$ 100,00 (Cem reais). 
 
4) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se 
das regras deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da 
matrícula, todos os requisitos exigidos. Não haverá a devolução do valor da taxa de 
inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo que o 
candidato não compareça à seleção. 
 
5) Candidatos estrangeiros deverão apresentar passaporte, certidão de 
nascimento ou casamento, diploma de graduação originais e traduzidos e 
autenticados por órgão oficial no Brasil e o visto de permanência no país, 
atualizado. 
 
 
II. DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos candidatos inscritos será realizada nos períodos indicados por cada 
Programa e estará a cargo da Comissão Examinadora de Seleção dos mesmos, 
podendo constar de análise de Curriculum vitae, entrevista, prova escrita e/ou 
outros critérios julgados necessários pela referida Comissão, os quais poderão ser 
observados nos ANEXOS deste edital. 
 
 
III. RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
O resultado da seleção será divulgado por meio do Edital a ser publicado via 
internet: http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php conforme 
informado nos ANEXOS deste edital, a partir das 16h. Não será informado resultado 
por telefone. 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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IV. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 
 
A matrícula será realizada via Internet, por meio do site da Instituição: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/portal-do-estudante.php. O candi-
dato aprovado e classificado terá que se cadastrar previamente para ter acesso ao 
Portal do Estudante de Pós-Graduação e realizar a matrícula. As instruções sobre o 
procedimento de matrícula e o sistema para efetuar a matrícula eletrônica estarão 
disponíveis no site mencionado. 
 
 
V. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 
 
Para a confirmação da matrícula realizada via Web, deverão apresentar os 
documentos abaixo: 
 

a) fotocópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o 
original), Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento 
(sem tarja nem dobras); 

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

c) 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. 
Caso seja apresentado o atestado de conclusão do curso de graduação, 
deverá constar no documento a data de conclusão e a data de previsão 
de colação de grau. 
Até o final do curso de pós-graduação o estudante deverá apresentar fotocópia 
autenticada do diploma do curso de graduação; 

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

 
 
VI. PERÍODO E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA 

MATRÍCULA 
 
Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo deverão realizar a 
matrícula Via Web e entregar os documentos para efetivar a matrícula no período a 
ser indicado no Cronograma de Matrícula, na seção de Pós-Graduação no 
Centro de Estudos ao qual o Programa está vinculado. 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/portal-do-estudante.php
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VII. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES 
 
Havendo suplentes, a convocação e matrícula destes serão realizadas via Internet, 
no site da Instituição: http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/portal-do-
estudante.php. O candidato suplente terá que se cadastrar primeiro para ter 
acesso ao Portal do Estudante de Pós-Graduação e realizar a matrícula. As 
instruções sobre o procedimento de matrícula, bem como o Sistema para efetuar a 
matrícula eletrônica estarão disponíveis no site mencionado. 
 
 
VIII. 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/proppg e/ou no endereço eletrônico de cada Programa (observar 
ANEXOS), obrigando-se a atender aos prazos e condições estipulados neste Edital 
e nos que forem publicados durante a execução da seleção pública. 
 
 
 

Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação, Comissão de Seleção e Comissão Coordenadora do Programa. 
 
 
 

Londrina, 18 de maio de 2016. 
 
 
 
 
 
          Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri,                  Profª Drª Maria Helena P. Fungaro, 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação        Diretora de Pós-Graduação 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/portal-do-
http://www.uel.br/proppg
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ANEXO I - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

DOUTORADO EM CIÊNCIA DE ALIMENTOS    VAGAS: ATÉ 09 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 23 a 31 de maio de 2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) Curriculum (CV Lattes) documentado (*), atualizado e encadernado. 
Anexar com clips no inicio do currículo: xerox dos documentos pessoais: RG, 
CPF, Reservista (frente e verso) e Certidão de Nascimento ou Casamento (todas 
as cópias deverão estar LEGÍVEIS); 

d) carta de aceitação do orientador - lista de orientadores na homepage do 
Programa. 

 
(*)Curriculum Lattes documentado: Recomendamos que o preenchimento do 
Currículum Lattes atenda os itens a serem avaliados na seleção em Critérios de 
Seleção - ver homepage do programa). 
 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, no Departamento de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos/CCA - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, exceto dia 26/05/2016, 
feriado. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4080, e-mail: 
pgalimentos@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 31/05/2016, para o seguinte endereço: 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Agrárias 
Depto. de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos 
Cx. Postal 10.011 
Londrina/PR 
CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: de 10 a 30 de junho de 2016, na sala 813, do Centro de 
Ciências Agrárias. 
 
Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/cca/dcta 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para os candidatos 
aprovados e classificados no processo seletivo. 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:pgalimentos@uel.br.
http://www.uel.br/cca/dcta
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, no 
Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos/CCA - Campus Universitário. 
 
 
MESTRADO EM CIÊNCIA DE ALIMENTOS    VAGAS: ATÉ 10 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 23 a 31 de maio de 2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) Curriculum documentado (*) encadernado. 
Aos candidatos que estão em fase de finalização do curso de graduação, 
poderão apresentar um "atestado de conclusão de curso", juntamente com 
declaração de reconhecimento do curso pelo MEC. emitido pela Instituição de 
origem. 
Anexar com clips no final do currículo: xerox dos documentos pessoais: RG, 
CPF, Reservista (frente e verso) e Certidão de Nascimento ou Casamento, 
diploma, histórico escolar de graduação e do comprovante de pagamento 
referente à taxa de inscrição (todas as cópias deverão estar LEGÍVEIS). 

 
(*)Curriculum documentado (recomendado CV Lattes-CNPq). Montar o currículo 
conforme Critérios para a seleção - ver homepage do programa. Não anexar 
comprovantes que não serão pontuados (cursos em geral, prêmios, etc.). 
 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, no Departamento de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos/CCA - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, exceto dia 26/05/2016, 
feriado. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4080, e-mail: 
pgalimentos@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 31/05/2016, para o seguinte endereço: 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Agrárias 
Depto. de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos 
Cx. Postal 10.011 
Londrina/PR 
CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: de 06 a 30 de junho de 2016, no Anfiteatro do bloco de Pós-
Graduação, do Centro de Ciências Agrárias. 
 
Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/cca/dcta 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
mailto:pgalimentos@uel.br
http://www.uel.br/cca/dcta
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Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, no 
Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos/CCA - Campus Universitário. 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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ANEXO II - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS  VAGAS: ATÉ 09 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 25 de maio a 22 de junho de 
2016. 
 
Documentos para inscrição: 
 
a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado-
profissional.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia do histórico escolar de graduação; 
d) Currículum documentado - modelo disponível no site da inscrição. 
 
Atenção candidato: Apresentar uma versão do Currículum impressa com as 
informações e outra com os documentos fotocopiados comprobatórios, devidamente 
correlacionados. 
 
Local de entrega da documentação: Departamento de Clínicas Veterinárias, do 
Centro de Ciências Agrárias/CCA, Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, exceto dia 26/05/2016, feriado 
nacional e dia 03/06/2016, feriado municipal. Mais informações pelo telefone (43) 
3371-4559. 
 
A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 20/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Departamento de Clínicas Veterinárias 
Mestrado Profissional em Clínicas Veterinárias 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP 86057-970 
 
Período de Seleção: de 27 a 30 de junho de 2016, no Departamento de Clínicas 
Veterinárias, do Centro de Ciências Agrárias. 
 
Critérios de Seleção: 
Análise de Currículum; 
Entrevista: será agendada após a entrega do documento de inscrição. 
 
Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para os candidatos 
aprovados e classificados no processo seletivo. 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado-
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 no Departamento de Clínicas 
Veterinárias, do Centro de Ciências Agrárias/CCA - Campus Universitário. 
 

http://www.uel.br
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ANEXO III - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

MESTRADO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO          VAGAS: ATÉ 18 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 07 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia do histórico escolar de graduação; 
d) Curriculum - Plataforma Lattes - documentado. 
 

Local de entrega da documentação: Secretaria do Programa, no Centro de Ciências 
Biológicas/CCB - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, feriado municipal. 
Mais informações pelo telefone (43) 3371-4203 ou e-mail: comportamento@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 04/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Biológicas 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: dia 14 de junho de 2016, na sala 201, do Centro de Ciências 
Biológicas. 
 
Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/pgac/ 
O processo seletivo é composto pela verificação do nível de proficiência (prova 
de inglês), prova de conhecimentos e pela avaliação do Curriculum vitae. As 
provas de inglês e conhecimentos são eliminatórias e a avaliação do Curriculum 
vitae é classificatória. O processo seletivo tem início com a prova de inglês que é 
seguida pela prova de conhecimentos e pela análise do Curriculum vitae. 
A seleção dos candidatos estará a cargo da Comissão de Avaliação do Programa 
de Pós-Graduação em Análise do Comportamento. Abaixo segue uma descrição 
mais detalhada de cada etapa do processo. 
I - VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE PROFICIÊNCIA (INGLÊS): Prova Eliminatória: 
exige-se a obtenção de nota mínima 7,0 
Data: 14/06/2016 
Horário: 8h20min 
Sala da prova: SALA 201 (PINIQUINHO) 
 

Detalhamento da prova: prova de compreensão de texto técnico-científico em 
inglês. Inclui redação, em português, de resumo (contendo objetivo, método, 
resultados e discussão) do artigo de pesquisa publicado originalmente em inglês 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
mailto:comportamento@uel.br.
http://www.uel.br/pos/pgac/
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entregue durante a prova e de respostas em português às perguntas feitas sobre 
o texto. 
Dicionário: uso permitido. 
Duração da prova: 3 horas 
 

IMPORTANTE 
1. Os candidatos que não forem aprovados na prova de língua estrangeira (inglês) 

não terão sua prova de conhecimentos avaliada. 
2. Os nomes dos aprovados na prova de língua estrangeira serão apresentados no 

site do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento no dia 
15/06/2016 a partir das 12h. No site será apresentado apenas o nome dos 
candidatos aprovados (nota 7,0 ou superior). 

3. Os candidatos que quiserem saber suas notas devem comparecer a secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, munidos de 
documento pessoal com foto, e solicitar sua nota ao secretário. Notas não serão 
informadas por telefone. 

 

Período para pedido de recurso da prova de Inglês: Os pedidos de recurso 
relativos à prova de inglês serão aceitos apenas no dia 16/06/2016, das 9h às 
17h. Para tanto, o candidato deverá comparecer à secretaria do programa munido 
de documentos pessoais e preencher um formulário justificando claramente o 
motivo para o pedido de vista de prova. 
 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS - Prova Eliminatória: exige-se a obtenção de 
nota mínima 7,0 para aprovação. 
Data: 14/06/2016 
Horário: 14h 
Sala da prova: SALA 201 (PINIQUINHO) 
Detalhamento da prova: questões dissertativas em que serão avaliados: 
qualidade da produção textual (objetividade, clareza e coesão), pertinência com os 
princípios da Análise do Comportamento e argumentação científica. 
Conteúdo da Prova: As questões versarão sobre conhecimentos básicos em 
Metodologia de Pesquisa; Fundamentos e princípios básicos de Análise do 
Comportamento. 
Duração da prova: 4 horas 
Consulta: Não será permitida a consulta a material bibliográfico durante a 
realização da prova. 
IMPORTANTE 
1. No site do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento será 

apresentado apenas o nome dos candidatos aprovados (nota 7,0 ou superior). 
Os nomes dos aprovados serão apresentados no site do mestrado no dia 
22/06/2016 a partir das 12h. 

2. Os candidatos que quiserem saber suas notas devem comparecer a secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, munidos de 
documento pessoal com foto, e solicitar sua nota ao secretário. Notas não serão 
informadas por telefone. 

 
Período para pedido de recurso da prova de conhecimentos: Os pedidos de 
recursos serão aceitos apenas no dia 23/06/2016, das 9h às 17h. Para tanto, o 
candidato deverá comparecer à secretaria do programa munido de documentos 

http://www.uel.br
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pessoais e preencher formulário justificando claramente o motivo para o pedido de 
vista de prova. 
 

Referências sugeridas para estudo: 
Baum, W. M. (2006). Teoria da evolução e reforço. In: Compreender o 
behaviorismo: comportamento, cultura e evolução. (2a ed.; Cap. 4, p. 73-95). Porto 
Alegre: Artmed. . 
Haydu, V. B. (2009). Compreendendo os processos de interação do homem com 
seu meio ambiente. In S. R. Souza & V. B. Haydu (Orgs.), Psicologia 
comportamental aplicada: Avaliação e intervenção nas áreas do esporte, clínica, 
saúde e educação(Vol. 1, pp. 9-35). Londrina: EDUEL. 
Luna, S. V. (2000). O planejamento de pesquisa como tomada de decisões. In: 
Planejamento de pesquisa: uma introdução(Cap. 1, p. 13-79). São Paulo: Educ. 
Sério, T. M. de A. P., Andery, M. A., Micheletto, N., & Gioia, P. S. (2004). 
Discriminação e generalização: Comportamento humano complexo. In T. M. de A. 
P Sério, M. A. Andery, N. Micheletto, & P. S. Gioia (Orgs.), Controle de Estímulos e 
Comportamento Operante: Uma introdução (pp. 53-80). São Paulo: EDUC. 
Skinner, B. F. (1981). Ciência e Comportamento Humano. (J. C. Todorov & R. Azzi, 
Trads.). São Paulo: Martins Fontes. (Texto original publicado em 1953). 
Capítulos do livro para estudo: 

 Cap. 1 (pp. 3-11, exceto as partes “A ameaça à liberdade” e “A questão 
prática”). 

 Cap. 2 (pp. 11-24.) 
 Cap. 3 (pp. 24-45, exceto as partes “Causas internas” e “Análise dos dados”). 

Tourinho, E. Z. (2003). A produção de conhecimento em Psicologia: A Análise do 
Comportamento. Psicologia, Ciência e Profissão, 23(2), 30-41. 
III - CURRICULUM VITAE - Avaliação Classificatória 
O Curriculum vitae deve obrigatoriamente estar no formato do Currículo Lattes 
(http://lattes.cnpq.br), com cópia de todos os documentos comprobatórios das 
atividades especificadas. As cópias dos documentos comprobatórios devem estar 
ordenadas de acordo com a sequência com que estão inseridos no currículo e 
numeradas de forma a facilitar sua localização no currículo. Itens do currículo que 
não tiverem devidamente comprovados não serão pontuados. 
 

IMPORTANTE 
1. Serão analisados apenas os currículos dos candidatos aprovados nas provas 
de língua estrangeira e de conhecimentos. Após o dia 06/07/2016 todos os 
candidatos poderão buscar seus currículos que estarão à disposição na secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento no período de 
07/07/2016 a 07/08/2016. Após esse período os currículos serão eliminados. 
 

PESOS PARA COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL DOS CANDIDATOS QUE 
PARTICIPAREM EM TODAS AS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
Prova de Inglês: Peso 1 
Prova de Conhecimentos: Peso 3 
Curriculum vitae: Peso 1 
 
Os nomes dos aprovados para cursarem o mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Análise do Comportamento serão apresentados no site da 
Universidade Estadual de Londrina no dia 06/07/2016. 

http://www.uel.br
http://lattes.cnpq.br),
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Período para pedido de recurso da avaliação do Curriculum vitae e da 
classificação final: Os pedidos de recursos serão aceitos apenas no dia 
07/07/2016, das 9h às 17h. Para tanto, o candidato deverá comparecer à 
secretaria do programa munido de documentos pessoais e preencher formulário 
justificando claramente o motivo para o pedido. 
 
Não caberá recurso quando da divulgação do resultado final e convocação para a 
matrícula. 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016, na Secretaria do Programa, no 
Centro de Ciências Biológicas/CCB - Campus Universitário, no horário das 8h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo telefone (43) 
3371-4203 ou e-mail: comportamento@uel.br. 
 

 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
mailto:comportamento@uel.br.
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ANEXO IV - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

MESTRADO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR  VAGAS: ATÉ 18 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 10 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia do histórico escolar de graduação; 
d) cópia do diploma de graduação ou atestado de conclusão ou comprovante de 

matrícula no último ano do curso de graduação; 
e) Curriculum documentado, encadernado em espiral - modelo no site do Programa; 
f) tabela de auto pontuação do Curriculum - modelo no site do Programa; 
g) carta de aceite do possível orientador(a), deverá ser anexada à documentação 

ou enviada por e-mail do Programa, pelo provável orientador(a), com assinatura 
eletrônica, obedecendo o período de inscrição - modelo no site do Programa; 

h) comprovante de proficiência em inglês**: pode ser entregue no ato da 
inscrição ou durante o primeiro ano do curso, caso o candidato seja aprovado na 
seleção. 
**A proficiência em inglês deverá ser comprovada por meio de certificado 
reconhecido por instituições competentes e expedido, no máximo, há dois anos 
antes da entrega. Será exigido o exame TEAP - Test of English for Academic 
Purpose, com pontuação mínima de 70 pontos. 
O TEAP é um exame oferecido pela TESE Prime em várias localidades e maiores 
informações podem ser obtidas pelo site: http://www.teseprime.org 

 

Local de entrega da documentação: Secretaria do Programa, no Centro de Ciências 
Biológicas/CCB - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h às 17h, exceto dia 03/06/2016, feriado municipal. Mais 
informações pelo telefone (43) 3371-4191. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 10/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Biológicas 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86.057-970 
 

Período de Seleção: de 20 a 23 de junho de 2016, na sala 202, no Centro de 
Ciências Biológicas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/geneticaebiologiamolecular/portal 
Prova escrita de Conhecimento em Genética - eliminatória, nota mínima 5.0 
Data: 20/06/2016 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
http://www.teseprime.org
http://www.uel.br/pos/geneticaebiologiamolecular/portal


 
 

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380  -  Fone (43) 3371-4000 PABX  -  Fax 3328-4440  -  Caixa Postal 10.011  -  CEP 86057-970 – Internet http://www.uel.br 

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária – Fone (43) 3381-2000 PABX – Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440 

LONDRINA          -           PARANÁ          -          BRASIL 

Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Sala 202 - CCB/UEL 
Divulgação do resultado prova escrita à partir das 14h - edital PPG-GBM 
(Programa de Pós Graduação em Genética e Biologia Molecular) CCB/UEL 
Data: 22/06/2016 
 

Análise de Curriculum Vitae 
Data: 22/06/2016 
Horário: das 14h às 18h - Sala de reuniões/Biologia/CCB 
 

Entrevista 
Data: 23/06/2016 
Horário: das 8h30min às 12h e das 14h às 18h 
Local: Sala aula Pós-Graduação Genética Biologia Molecular CCB/UEL 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016 na Secretaria do Programa, no 
Centro de Ciências Biológicas/CCB - Campus Universitário. 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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ANEXO V - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

DOUTORADO EM MICROBIOLOGIA     VAGAS: ATÉ 08 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 10 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) Curriculum documentado - modelo no site do Programa; 
d) carta de aceite do orientador do Programa; 
e) cópia do histórico escolar da graduação; 
f) cópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), 

Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem 
dobras); 

g) projeto de tese - máximo 6 (seis) páginas em 3 (três) vias. 
 

Local de entrega da documentação: Secretaria do Programa, no Centro de Ciências 
Biológicas/CCB - Campus Universitário, Departamento de Microbiologia, bloco NIP, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 14h às 17h, exceto dia 03/06/2016, feriado 
municipal. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4192, e-mail: 
pgmicro@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 10/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Biológicas 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: de 20 a 27 de junho de 2016, na sala teórica do Programa, 
bloco 6, no Centro de Ciências Biológicas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/ccb/pos/micro 
- Prova escrita - Interpretação de artigo científico - dia 21/06/2016 às 8h. O sorteio 

do tema para a prova será realizado dia 20/06/2016, às 8h; 
- Defesa oral do plano de tese - de 22 a 24/06/2016 a partir das 8h; 
- Entrevista - dia 23, 24 e 27/06/2016 a partir das 8h. Sendo necessário, a 

Comissão Coordenadora agendará horário para cada candidato; 
- Avaliação de Curriculum. 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:pgmicro@uel.br
http://www.uel.br/ccb/pos/micro
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016, na Secretaria do Programa, no 
Centro de Ciências Biológicas/CCB - Campus Universitário, no horário das 14h às 
78h. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4192 ou e-mail: pgmicro@uel.br. 

http://www.uel.br
mailto:pgmicro@uel.br.
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ANEXO VI - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO - 
ASSOCIADO UEL/UNOPAR - DOUTORADO   VAGA: 01 
 
Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 17 de junho de 
2016. 
 
Documentos para inscrição: 
 
a) Ficha de inscrição preenchida - disponível em: 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 
b) Comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 

valor de R$ 100,00 (cem reais); 
c) Cópia do histórico escolar de graduação e cópia autenticada do diploma da 

graduação (frente e verso); 
d) Cópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), 

Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem 
dobras); 

e) Currículum modelo Plataforma Lattes documentado; 
f) Anteprojeto de pesquisa em uma das linhas de pesquisa oferecidas pelo 

programa. O anteprojeto, assinado pelo candidato, deverá conter os seguintes 
elementos: título, ainda que provisório; justificativa e objetivos do trabalho; 
hipótese, quando for o caso; revisão da literatura; material e métodos previsto; 
resultados esperados e potencial contribuição do trabalho para a área; 
cronograma de execução; bibliografia preliminar consultada; estimativa de 
despesas e, em caso de projeto em andamento, aprovação do comitê de ética da 
instituição em que o trabalho é realizado; 

g) Comprovante do exame de proficiência em língua inglesa chancelado por 
instituições oficiais, conforme descrito abaixo no item I do Informativo. Atenção: 
candidatos que não possuírem um dos comprovantes aceitos pela 
coordenação do programa deverão apresentar comprovante de aprovação 
na prova de proficiência de língua inglesa determinada pelo programa, 
como descrito no item I do Informativo que será disponibilizado no site 
junto com as informações para inscrição; 

h) Comprovante de defesa ou, no mínimo, qualificação de mestrado realizado 
em programa de pós-graduação Stricto sensu autorizado pela CAPES ou 
convalidado em uma universidade brasileira, no caso de diploma obtido no 
exterior. 

 
Atenção candidato: Leia o arquivo das informações gerais. 
 
Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, Prédio I do Centro 
de Ciências da Saúde/CCS - 2º andar, Av. Robert Koch, nº 60, Vila Operária, 
Londrina/PR, de 2ª a 6ª feira, no horário das 14h às 16h, exceto dia 03/06/2016, 
feriado municipal. Mais informações pelo telefone (43) 3371-2378, e-mail: 
spgccs@uel.br. 
 
A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:spgccs@uel.br
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postagem até 17/06/2016, para o seguinte endereço: 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências da Saúde 
Doutorado Associado em Ciências da Reabilitação (UEL/UNOPAR) 
Av. Robert Koch, nº 60 - Vila Operária 
Londrina/PR - CEP 86038-350 
 
Período de Seleção: de 22 a 27 de junho de 2016, no Centro de Ciências da 
Saúde. 
 
Critérios de Seleção:  
http://www.pgsskroton.com.br/unopar/programa.php?programa=6 
 
Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para o candidato 
aprovado e classificado no processo seletivo. 
 
Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, 
Prédio I do Centro de Ciências da Saúde/CCS - 2º andar, Av. Robert Koch, nº 60, 
Vila Operária, Londrina/PR. 
 
 

http://www.uel.br
http://www.pgsskroton.com.br/unopar/programa.php?programa=6
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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ANEXO VII - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO    VAGAS: ATÉ 09 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 22 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) Curriculum Plataforma Lattes - documentado. O currículo deverá estar 
encadernado em espiral. Anexar no final do currículo: cópia do diploma de 
graduação (quando fora da UEL: autenticado) ou certificado ou atestado de 
conclusão de curso de graduação (com declaração de reconhecimento do curso 
pelo MEC). Anexar, na ordem da descrição, cópia dos comprovantes que 
comprovem as atividades constantes no currículo. Tudo que não estiver 
documentado não será considerado; 

d) cópia do histórico escolar da graduação; 
e) cópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), 

Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem 
dobras); 

f) 2 (duas) cartas de recomendação acadêmica - modelo no site do Programa; 
g) carta de aceite do orientador - modelo no site do Programa; 
h) exame do POSCOMP, no máximo dos dois últimos anos (obrigatório para o 

candidato que deseja solicitar bolsa); 
i) projeto de pesquisa - modelo no site do Programa; 
j) cópia autenticada do certificado atestando a proficiência em língua estrangeira - 

inglês, emitido nos últimos 3 anos, com a pontuação mínima exigida, conforme 
segue: 

 
 

EXAME PONTUAÇÃO 
MÍNIMA 

TOEFL - Test for English as a Foreign Language (PAPER) 437 

TOEFL - Test for English as a Foreign Language (CBT) 123 

TOEFL - Test for English as a Foreign Language (IBT) 41 

Cambridge CAE (Certificate in Advanced English da ESOL da 
Universidade de Cambridge) 

aprovação 

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English da 
ESOL da Universidade de Cambridge) 

aprovação 

Cambridge FCE (First Certificate in English) B2 

IELTS – International English Language Testing System 4,0 

TOEIC - Test of English for International Communication 405 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
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Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, do Centro de 
Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, 
feriado municipal. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4711, e-mail: 
spgcce@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 22/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Exatas 
Seção de Pós-Graduação 
Mestrado em Ciência da Computação 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: dias 27 e 28 de junho de 2016, na sala 305A, do 
Departamento de Computação, no Centro de Ciências Exatas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.dc.uel.br/pos/mcc 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário. 
 
 

http://www.uel.br
mailto:spgcce@uel.br
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http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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ANEXO VIII - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

DOUTORADO EM FÍSICA       VAGAS: ATÉ 07 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio de 2015 a 24 de 
junho de 2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (Cem reais); 

c) cópia do histórico escolar de graduação; 
d) Curriculum documentado - modelo no site do Programa; 
e) duas cartas de recomendação - modelo no site do Programa; 
f) carta de aceite do orientador assinada pelo possível professor orientador - 

modelo no site do Programa; 
g) pré-projeto de pesquisa enfocando o tema a ser estudado durante o doutorado. 

O pré-projeto deve conter: título, objetivos, metodologia, viabilidade técnica e 
financeira, resultados esperados e bibliografia mínima. O pré-projeto deverá ser 
entregue à Comissão de Seleção no início da entrevista ou da prova oral ou do 
candidato. 

 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, Centro de Ciências 
Exatas/CCE - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, feriado municipal. 
Mais informações pelos telefones (43) 3371-4711 e 3371-5934, e-mail: 
spgcce@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 24/06/2016, para o seguinte endereço: 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Exatas 
Seção de Pós-Graduação 
Doutorado em Física 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP 86057-970 
 

Período de Seleção: dias 29 e 30 de junho de 2016, no Departamento de Física, 
no Centro de Ciências Exatas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/fisica/ 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para os candidatos 
aprovados e classificados no processo seletivo. 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:spgcce@uel.br
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http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016, na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo telefone (43) 3371-
4711. 
 
 
MESTRADO EM FÍSICA       VAGAS: ATÉ 11 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 24 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (Cem reais); 

c) cópia do histórico escolar de graduação; 
d) Curriculum documentado - modelo no site do Programa; 
e) duas cartas de recomendação - modelo no site do Programa; 
f) carta de aceite do orientador assinada pelo possível professor orientador - 

modelo no site do Programa; 
g) pré-projeto de pesquisa enfocando o tema a ser estudado durante o mestrado. O 

pré-projeto deve conter: título, objetivos, metodologia, viabilidade técnica e 
financeira, resultados esperados e bibliografia mínima. O pré-projeto deverá ser 
entregue à Comissão de Seleção no início da entrevista ou prova oral do 
candidato. 

 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, Centro de Ciências 
Exatas/CCE - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, feriado municipal. 
Mais informações pelos telefones (43) 3371-4711 e 3371-5934, e-mail: 
spgcce@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 24/06/2016, para o seguinte endereço: 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Exatas 
Seção de Pós-Graduação 
Mestrado em Física 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP 86057-970 
 

Período de Seleção: dias 29 e 30 de junho de 2016, no Departamento de Física, 
no Centro de Ciências Exatas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/fisica/ 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
mailto:spgcce@uel.br
http://www.uel.br/pos/fisica/
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publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016, na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo telefone (43) 3371-
4711. 
 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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ANEXO IX - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
DOUTORADO EM GEOGRAFIA      VAGAS: ATÉ 09 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 07 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia do diploma de graduação, ou certificado ou atestado que poderá concluir o 
curso até a data da matrícula; 

d) cópia do histórico escolar de graduação; 
e) Curriculum Plataforma Lattes - documentado e pontuado; 
f) termo de indicação do provável professor orientador - modelo no site do 

Programa; 
g) opção de língua estrangeira para processo seletivo - inglês, francês ou espanhol 

- modelo no site do Programa; 
h) projeto de pesquisa - modelo no site do Programa; 
i) ficha de pontuação do currículo - modelo no site do Programa. 
 
É indispensável anexar a carta do termo de indicação do provável professor 
orientador e da opção para a prova de línguas, junto ao pré-projeto e entregar no 
periodo da inscrição. 
 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, Centro de Ciências 
Exatas/CCE - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, feriado municipal. 
Mais informações pelo telefone (43) 3371-4711, e-mail: spgcce@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 07/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Exatas 
Seção de Pós-Graduação 
Doutorado em Geografia 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: de 10 a 30 de junho de 2016, no Centro de Ciências Exatas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/geografia/index.php 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:spgcce@uel.br
http://www.uel.br/pos/geografia/index.php
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo telefone (43) 3371-
4711. 
 
 
MESTRADO EM GEOGRAFIA      VAGAS: ATÉ 20 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 07 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia do diploma de graduação, ou certificado ou atestado que poderá concluir o 
curso até a data da matrícula; 

d) cópia do histórico escolar de graduação; 
e) Curriculum Plataforma Lattes - documentado; 
f) ficha de pontuação do currículo - modelo no site do Programa; 
g) projeto de pesquisa contendo revisão de literatura de tema relacionado a uma 

das linhas de pesquisa do Programa - mínimo de cinco laudas de 20 linhas, 
espaço duplo, fonte Times New Roman 12 - modelo no site do Programa; 

h) termo de indicação do provável professor orientador (até 2 indicações) - modelo 
no site do Programa; 

i) opção de língua estrangeira para processo seletivo de ingresso, inglês ou francês 
- modelo no site do Programa. 

 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, Centro de Ciências 
Exatas/CCE - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, feriado municipal. 
Mais informações pelo telefone (43) 3371-4711, e-mail: spgcce@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 07/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Exatas 
Seção de Pós-Graduação 
Mestrado em Geografia 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: de 10 a 30 de junho de 2016, no Centro de Ciências Exatas. 
 
 

http://www.uel.br
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Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/mestradogeografia 
 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo telefone (43) 3371-
4711. 
 
 

http://www.uel.br
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ANEXO X - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
DOUTORADO EM QUÍMICA/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO 
UEL/UEM/UNICENTRO      VAGAS: ATÉ 07 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 10 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 
a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 
b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 

valor de R$ 100,00 (cem reais); 
c) fotocópia do histórico escolar de graduação; 
d) Curriculum Plataforma Lattes - documentado e organizado seguindo a sequencia 

solicitada no site do Programa; 
e) carta de aceite de um único pretenso orientador; 
f) pré-projeto de pesquisa enfocando o tema a ser estudado durante o doutorado. O 

pré-projeto deve conter: título, objetivos, metodologia, viabilidade técnica e 
financeira, resultados esperados e bibliografia mínima. O pré-projeto deverá ser 
entregue à Comissão de Seleção no início da entrevista do candidato. 

 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, no Centro de 
Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, 
feriado municipal. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4711, e-mail: 
spgcce@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 10/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Ciências Exatas 
Seção de Pós-Graduação 
Doutorado em Química 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: de 13 a 15 de junho de 2016, sala de Multimeios, do 
Departamento de Química, no Centro de Ciências Exatas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/doutoradoquimica 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para os candidatos 
aprovados e classificados no processo seletivo. 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:spgcce@uel.br
http://www.uel.br/pos/doutoradoquimica
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Ciências Exatas/CCE - Campus Universitário, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo telefone (43) 3371-
4711. 
 

http://www.uel.br
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ANEXO XI - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

MESTRADO EM DIREITO NEGOCIAL     VAGAS: 20 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 08 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia autenticada do diploma ou certificado ou atestado de conclusão de curso 
de graduação (graduado na UEL não precisa autenticar); 

d) cópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), 
Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem 
dobras); 

e) projeto de dissertação - modelo no site do Programa. 
 

Os candidatos aprovados na prova escrita deverão entregar o Curriculum (modelo 
no site do Programa) no período de 23 e 24 de junho de 2016, na Secretaria do 
Programa de Mestrado em Direito Negocial, mediante protocolo, no Centro de 
Estudos Sociais Aplicados/CESA - Campus Universitário. 
 

Local de entrega da documentação: Secretaria do Programa, Centro de Estudos 
Sociais Aplicados/CESA - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, 
feriado municipal. Mais informações pelo telefone: (43) 3371-4693. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 03/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Mestrado em Direito Negocial 
Cx. Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 

Período de Seleção: de 09 a 30 de junho de 2016, na sala 404, no Centro de 
Estudos Sociais Aplicados. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/mestradoemdireito 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para os candidatos 
aprovados e classificados no processo seletivo. 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
http://www.uel.br/pos/mestradoemdireito
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 na Secretaria do Programa, Centro 
de Estudos Sociais Aplicados/CESA - Campus Universitário, no horário das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo 
telefone: (43) 3371-4693. 
 

http://www.uel.br
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ANEXO XII - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS    VAGAS: ATÉ 28 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 16 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) cópia autenticada do diploma de graduação, ou certificado ou atestado que 
poderá concluir o curso até a data da matrícula; 

d) cópia do histórico escolar de graduação; 
e) cópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), 

Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem 
dobras); 

f) 02 vias do Currículo na Plataforma Lattes/CNPq - documentado e encadernado 
com espiral; 

g) 02 vias do projeto de pesquisa vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do 
Programa. O pré-projeto deverá vir com capa, conforme modelo disponível no site 
do Programa, sem a identificação do candidato, informando apenas o nº do CPF. 
Informar as opções de língua estrangeira e linha de pesquisa, conforme 
formulário disponível no site do Programa que deverá ser a primeira folha do 
projeto. Cada via do projeto deverá ser encadernada com espiral. 

 

A entrega dos documentos acima e o anonimato no Projeto de Pesquisa são 
imprescindíveis para a confirmação da inscrição, sendo que o não cumprimento 
destes requisitos implicará em seu indeferimento. 
 
A homologação das inscrições dependerá do atendimento à apresentação integral 
dos documentos solicitados e será feita por meio de Edital, expedido pelo Programa 
e divulgado dia 21 de junho de 2016 no site: http://www.uel.br/pos/ppgsoc/portal 
 
Obrigatoriamente, a documentação deverá seguir a mesma ordem contida no 
roteiro, a exceção das vias do projeto de pesquisa que devem ser encadernadas 
uma a uma separadamente do currículo Lattes. 
 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, Centro de Letras e 
Ciências Humanas/CCH - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 14h 
às 17h, exceto dia 03/06/2016, feriado municipal. Mais informações pelo e-mail: 
secposcch@uel.br. 
 
A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 10/06/2016, para o seguinte endereço: 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Letras e Ciências Humanas 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
http://www.uel.br/pos/ppgsoc/portal
mailto:secposcch@uel.br
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Seção de Pós-Graduação 
Mestrado em Ciências Sociais 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP 86057-970 
 

Período de Seleção: de 22 a 29 de junho de 2016, no Centro de Letras e Ciências 
Humanas. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/ppgsoc/portal 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho 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 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, 
Centro de Letras e Ciências Humanas/CCH - Campus Universitário, no horário das 
14h às 17h. Mais informações pelo telefone: (43) 3371-4624. 
 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/pos/ppgsoc/portal
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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ANEXO XIII - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
DOUTORADO EM ENGENHARIA CIVIL     VAGAS: ATÉ 06 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 17 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) Currículum vitae na plataforma Lattes (documentado, os itens não documentados 
não serão pontuados) com a ficha de avaliação do Lattes - site do Programa; 

d) cópia diploma de graduação e de Mestrado ou atestado de defesa do 
Mestrado(alunos de outras IES deverão autenticar a fotocópia); 

e) cópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), 
Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem 
dobras); 

f) cópia do histórico escolar de graduação e mestrado; 
g) Pré-projeto de pesquisa (no máximo 30 paginas - Times New Roman 12, 

espaçamento entre linhas 1,5 linhas). 
 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, do Centro de 
Tecnologia e Urbanismo/CTU - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, 
feriado municipal. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4727, e-mail: 
spgctu@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 17/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Tecnologia e Urbanismo 
Seção de Pós-Graduação 
Doutorado em Engenharia Civil 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP 86057-970 
 

Período de Seleção: de 20 a 24 de junho de 2016, sala de Pós-Graduação, no 
Centro de Tecnologia e Urbanismo. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/enges/portal/pages/doutorado.php 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para os candidatos 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:spgctu@uel.br.
http://www.uel.br/pos/enges/portal/pages/doutorado.php
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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aprovados e classificados no processo seletivo. 
 
Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Tecnologia e Urbanismo/CTU - Campus Universitário. 
 

http://www.uel.br
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ANEXO XIV - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
DOUTORADO EM ENGENHARIA DE ELÉTRICA/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
ASSOCIADO UEL/UTFPR-CORNÉLIO PROCÓPIO     VAGAS: ATÉ 06 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 25 de maio a 25 de julho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php; 

b) Curriculum Plataforma Lattes - documentado: recomenda-se que o preenchimento 
do Currículum Lattes atenda os itens a serem avaliados na seleção (ver Critérios 
de Seleção no site do Programa). Anexar ao final do currículo: cópias legíveis do 
C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), Certificado de 
Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem dobras); 

c) Termo de Aceite de Orientação, pelo (s) potencial/potenciais Orientador(es). Lista 
de orientadores e modelo no site do Programa; 

d) duas Cartas de Recomendação - modelo no site do Programa; 
e) Pré-projeto de Pesquisa enfocando o tema a ser desenvolvido durante o 

doutorado. A elaboração do pré-projeto deve atender à seguinte estrutura: título, 
objetivos, metodologia, justificativa (apelo técnico, inovação), viabilidade técnica 
e financeira, resultados/contribuição esperados e bibliografia mínima. 

 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, do Centro de 
Tecnologia e Urbanismo/CTU - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 26/05/2016, 
feriado nacional e dia 03/06/2016, feriado municipal. Mais informações pelo 
telefone (43) 3371-4727, e-mail: spgctu@uel.br. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 18/07/2016 para o seguinte endereço: 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Tecnologia e Urbanismo 
Seção de Pós-Graduação 
Doutorado em Engenharia de Elétrica 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP 86057-970 
 

Período de Seleção: de 26 a 28 de julho de 2016, sala Multimeios 11, no Centro de 
Tecnologia e Urbanismo. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/deel 
 

Data de divulgação do resultado: 29 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/doutorado.php;
mailto:spgctu@uel.br
http://www.uel.br/pos/deel
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Período de matrícula na WEB: de 03 a 05 de agosto 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 03 a 05 de agosto de 2016 na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Tecnologia e Urbanismo/CTU - Campus Universitário. 
 

http://www.uel.br
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ANEXO XV - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA    VAGAS: ATÉ 07 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: de 30 de maio a 24 de junho de 
2016. 
 

Documentos para inscrição: 
 

a) ficha de inscrição preenchida - disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php; 

b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 
valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c) Curriculum Plataforma Lattes - documentado; 
d) cópia diploma de graduação (autenticada em cartório se o mesmo não for da 

UEL); 
e) cópias legíveis do C.P.F., Cédula de Identidade (frente e verso, como o original), 

Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem 
dobras); 

f) cópia do histórico escolar de graduação; 
g) ficha de seleção de orientador - modelo no site do Programa; 
h) duas cartas de apresentação - modelo no site do Programa; 
i) pré-projeto sobre o tema pretendido para a dissertação - modelo no site do 

Programa. 
 

Local de entrega da documentação: Seção de Pós-Graduação, do Centro de 
Tecnologia e Urbanismo/CTU - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, exceto dia 03/06/2016, 
feriado municipal. Mais informações pelo telefone (43) 3371-4727. 
 

A documentação poderá ser enviada pelo correio, via SEDEX com data de 
postagem até 17/06/2016, para o seguinte endereço: 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Tecnologia e Urbanismo 
Seção de Pós-Graduação 
Mestrado em Engenharia Elétrica 
Caixa Postal 10.011 
Londrina/PR - CEP 86057-970 
 

Período de Seleção: de 27 de junho a 02 de julho de 2016, no Centro de 
Tecnologia e Urbanismo. 
 

Critérios de Seleção:  http://www.uel.br/pos/meel 
 

Data de divulgação do resultado: 06 de julho de 2016, por meio de Edital a ser 
publicado via internet: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php após as 16h. Não 
será informado resultado por telefone. 
 

Período de matrícula na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 para os candidatos 

http://www.uel.br
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/programas-cursos/mestrado.php;
http://www.uel.br/pos/meel
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php


 
 

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380  -  Fone (43) 3371-4000 PABX  -  Fax 3328-4440  -  Caixa Postal 10.011  -  CEP 86057-970 – Internet http://www.uel.br 

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária – Fone (43) 3381-2000 PABX – Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440 

LONDRINA          -           PARANÁ          -          BRASIL 

aprovados e classificados no processo seletivo. 
 
Período e Local para entrega dos documentos para efetivação da matrícula já 
realizada na WEB: de 11 a 13 de julho de 2016 na Seção de Pós-Graduação, do 
Centro de Tecnologia e Urbanismo/CTU - Campus Universitário. 
 
 

http://www.uel.br

