
 

 
 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO - PPGENF Nº 02/2016 

 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 
Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas atribuições administrativas e em 

conformidade com o EDITAL PPGENF Nº 01/2016 para o preenchimento de vagas 
para estudantes regulares de Mestrado com início no primeiro período letivo de 
2017, TORNA PÚBLICO, a seguinte retificação: 

 
1. Considerando que o dia 28/10/2016, será recesso na Universidade Estadual de 
Londrina-UEL, dia do Funcionário Público. O presente Edital retifica e informa aos 

candidatos interessados que a data para entrega pessoalmente dos documentos 

completos de inscrição, foi alterada para 31/10/2016. 
 
1.1. O presente Edital, confirma que o endereço para entrega dos documentos: 
Seção de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde, Av. Robert Koch, nº 60, 
Vila Operária, Londrina/PR - CEP 86038-350, no horário das 9h30min às 11h e das 
14h30min às 16h. 
 
1.2 O presente Edital de Retificação, informa aos candidatos que os comprovantes 
de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor de R$ 
100,00 (cem reais), continuarão com o vencimento 28/10/2016. 
 
1.3  O presente Edital, confirma que o prazo para entrega dos documentos de 

inscrição, encaminhada via SEDEX ou correspondentes, permanece a data de 
postagem até o dia 25/10/2016. 
 

2. O presente Edital retifica e informa aos candidatos interessados que serão 
dispensados da prova de proficiência em inglês, os candidatos que apresentarem no 
momento da entrega dos documentos de inscrição, um dos seguintes certificados:  

 PONTUAÇÃO 

EXAME MÍNIMA 

 

  

TEAP – (Teste for English for Academic Purposes)  
Emitido a partir de novembro de 2014 

70 pontos 

  

 TOEFL-ITP  
Emitido a partir de novembro de 2014 

400 pontos 

  

TOEFL - Test for English as a Foreign Language (IBT) 60 pontos 



Emitido a partir de novembro de 2014 

  

  

 

2.1 Este Edital confirma aos candidatos interessados que não apresentarem um 

dos certificados mencionados no item 2 deste edital de retificação, que deverão 

apresentar no momento da entrega dos documentos de inscrição, o 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
a favor de CCAA - Londrina (site: http://www.londrina.info/cipae) referente à prova de 

proficiência em inglês será realizada em 07/11/2016, às 14h, nas dependências do 

CCAA - R. Belo Horizonte, 1038, Londrina - PR, CEP 86020-060. Telefone: (43) 
3322-0412.  
 

 

As demais disposições do EDITAL PPGENF Nº 01/2016 estão 
mantidas. 

 
 

 
Londrina, 19 de Outubro de 2016. 

 
 
 

Profa. Dra. Maria do Carmo F. Lourenço Haddad 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

 


