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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 014/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, torna público o Edital de abertura de
inscrições para seleção de candidatos ao Cursos de Pós-Graduação Lato sensu, na
modalidade à Distância, para o primeiro período letivo de 2021.
As inscrições serão feitas somente via Internet
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programascursos/especializacao-ead.php.

no

site:

As informações referentes ao período de inscrição, procedimentos para
pedido de isenção, conforme Lei nº 19.196 de 26 de outubro de 2017 e Lei nº 19.293 de
13 de dezembro de 2017, número de vagas, documentos necessários para inscrição,
período e critérios de seleção e data de divulgação do resultado deverão ser consultadas
no EDITAL específico dos Cursos de Pós-Graduação, indicados abaixo.

CURSO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
QUÍMICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - EDITAL
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL DIGITAL - EDITAL

I. DA INSCRIÇÃO
As vagas ofertadas destinam-se a portadores de diploma de curso superior, conforme
tabela da CAPES, disponível em: https://uab.capes.gov.br/avaliacao/documentosdeapoio/91-conteudo-estatico/avaliacao-capes/6831-tabela-de-areasdeconhecimentoavaliacao, reconhecido pelo Ministério da Educação.
2) o envio dos documentos é imprescindível para a confirmação da inscrição; ou
implicará no indeferimento da mesma.
3) O candidato deverá enviar cópias legíveis dos documentos exigidos pelo Edital
específico do Curso e comprovante de recolhimento do preço público de inscrição
correspondente ao valor de R$ 81,00 (Oitenta e um reais).
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4) Antes de efetuar o recolhimento do preço público de inscrição, o candidato deve
inteirar-se das regras deste Edital e do específico do Curso; certificar-se de que preenche
ou preencherá, até a data da matrícula, todos os requisitos exigidos. Não haverá a
devolução do valor do preço público de inscrição após a sua efetivação, quaisquer
que sejam os motivos.

II. DOS DOCUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
O candidato deverá enviar os documentos para a inscrição conforme estabelecido no
Edital Específico do Curso.

III. DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos inscritos será realizada nos períodos indicados pelo Curso e
seus critérios estarão a cargo da Comissão Coordenadora ou Comissão Examinadora
de Seleção por ela designada.

IV. DO RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
O resultado final da seleção dos candidatos aprovados e classificados será divulgado
em ordem alfabética na página https://www.labted.net/editais e
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php, observada a
ordem de classificação e o número de vagas.

V. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DOS RECURSOS
A partir da divulgação do resultado, o candidato poderá interpor recurso fundamentado
nos moldes estabelecidos pelo Edital específico do Curso.

VI. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
A matrícula será realizada via Internet, por meio do site da Instituição:
sistemas.uel.br/portaldepos. O candidato 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.

VII. MATRÍCULA
O período de matrícula será divulgado no edital do Resultado Final
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

_

A matrícula está condicionada a efetiva realização do Convênio entre a UEL e
CAPES, e a disponibilização de recursos para a realização do Curso.
Havendo a disponibilização dos recursos, a matrícula será realizada via internet, por
meio do site da Instituição: sistemas.uel.br/portaldepos. O candidato classificado
dentro do número de vagas previstas para o polo terá que se cadastrar previamente,
para ter acesso ao Portal do Estudante de Pós-Graduação e realizar a matrícula e ainda
enviar/entregar documentos exigidos pela Coordenação do Curso. O cadastro deverá
ocorrer no mesmo período em que será realizada a matrícula. As instruções sobre o
procedimento de matrícula e o sistema para efetuar a matrícula eletrônica estarão
disponíveis no site mencionado.

X. DISPOSIÇÕES FINAIS
Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares
que vierem a ser publicados no decorrer de todo processor de inscrição e seleção.
Caso as vagas estabelecidas não sejam preenchidas e havendo suplentes, a
convocação será via telefone ou endereço eletrônico e as matrículas destes serão
realizadas via web, no site da Instituição sistemas.uel.br/portaldepos. O candidato
suplente terá que se cadastrar primeiro para ter acesso ao Portal do Estudante de PósGraduação 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.
Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção e Comissão
Coordenadora de Curso.

Londrina, 04 de março de 2021.

Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri,
Profª. Drª. Silvia Márcia Ferreira Meletti,
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Diretora de Pós-Graduação
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