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CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Mestrado  

 

EDITAL PPG-EE Nº 03/2021 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO E CONVOCAÇÃO PARA 
MATRÍCULA 

 
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica, da Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas 
atribuições administrativas e em conformidade com o Edital de abertura de vagas, 
TORNA PÚBLICA a convocação para matrícula dos candidatos classificados para 
ingresso nos cursos de Mestrado, com o início no segundo semestre de 2021. A relação 
dos candidatos selecionados, cujas inscrições foram abertas por meio do Edital 02/2021, 
apresenta-se em ordem alfabética. As instruções de matrícula são as que seguem: 
 

a) 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. 
 
 
I. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 
 
Os documentos enviados na etapa de inscrição serão aproveitados. Então, para 
efetivação da matrícula via WEB, é necessário apenas carregar o arquivo da foto 3x4 
e escolher as disciplinas que cursará, por meio do Portal do Estudante de Pós-
Graduação, conforme instrução no Portal.  
 
 
II. PERÍODO DE MATRÍCULA 
 
Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetivar a matrícula nos dias 12 
e 13/07/2021, via WEB, como mencionado no item a). 
 
 
III. LISTA DE CLASSIFICADOS 
 
A validade do resultado é exclusiva para o ingresso na turma do segundo semestre de 
2021. 
 

http://www.uel.br/
https://www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/
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Programa 

 
Centro de Tecnologia e Urbanismo 

 
Mestrado em Engenharia Elétrica 

 
A relação dos candidatos selecionados apresenta-se em ordem alfabética. 
 

1. WILSON DE SOUSA JUNIOR 

 
 
IV. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES 
 

a) Havendo suplentes, a convocação será realizada pela Comissão Coordenadora 
do Programa via telefone ou endereço eletrônico. 
 
b) O candidato convocado terá o prazo improrrogável de 24h, contados de sua 

convocação, para a confirmação de sua matrícula e deverá realizá-la via internet, 
por meio do site da Instituição: 
https://www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/. 

 
c) O candidato suplente terá que se cadastrar no Portal do Estudante de Pós-

Graduação e realizar a matrícula. 
 
d) As instruções sobre o procedimento de matrícula, bem como o Sistema para 

efetuar a matrícula eletrônica estarão disponíveis no site mencionado. 
 
e) A não confirmação da matrícula dentro do prazo implicará na perda da vaga. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Londrina, 08 de julho de 2021. 
 
 
 

Prof. Dra. Maria Bernadete de Morais França 
Coordenadora do PPGEE - Mestrado 
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