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PROCESSO DE SELEÇÃO 2018 
doutorado 

ATENÇÃO: Não serão aceitas inscrições e nem documentos para serem 

juntados à documentação de inscrição após às 17 horas do dia 14/09/2017. 
 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO 
 

 
No momento da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 
 

1) Comprovante de inscrição no sgipos. Acesse (http://www.npd.uem.br/sgipos) →  Doutorado em 
Educação para a Ciência e a Matemática → Inscrição. (SEM ESTA FICHA A INCSCRIÇÃO É 
INDEFERIDA!) 

2) A ficha de inscrição complementar (disponível no site do PCM) devidamente preenchida; 
3) 2 Fotos 3x4 (recentes); 
4) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
5) Cópia autenticada da Cédula de Identidade (RG); 
6) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
7) Cópia autenticada do Título de Eleitor; 
8) Cópia autenticada de Certificado Reservista; 
9) Cópia autenticada do Diploma de graduação ou declaração que comprove que o candidato esteja 

cursando o último período com previsão de término do curso de graduação; 
10) Cópia autenticada do Histórico escolar da graduação; 
11) Cópia autenticada do diploma de mestrado ou da ata de defesa da dissertação. Caso o candidato não 

tenha defendido até a inscrição, o mesmo deverá apresentar uma declaração de matrícula emitida 
pelo programa do em que está matriculado e uma declaração do orientador de que a defesa ocorrerá 
até a data da matrícula. 

12) Cópia autenticada do Histórico escolar da pós-graduação; 
13) Curriculum Lattes (Plataforma CNPq) documentado, com atividades profissionais e produção científica, 

somente dos últimos 05 (cinco) anos; 
14) Projeto de pesquisa – 1 exemplar  (roteiro para elaboração no  site do PCM). 

  
Obs.:  
1 - A não apresentação do comprovante de conclusão de curso de graduação até a matrícula implicará 

em eliminação do candidato em caso de classificação dentro do número de vagas. 
 

2- A autenticação dos documentos deverá ser feita em cartório ou, no momento da inscrição, pela 

secretaria do PCM, mediante apresentação dos originais. . (Caso seja feita na secretaria, não 
deixar para o último dia de inscrição!!! FAÇA A AUTENTICAÇÃO ANTES!!!!) 

 

3 - Serão aceitas inscrições por correio desde que postadas até a data de 14/09/2017, via Sedex. 
 

Enviar um email para os endereços eletrônicos sec-pcm@uem.br e  
secretaria.pcm.uem@gmail.com , contendo as seguintes informações:  
NOME COMPLETO: 
CURSO INSCRITO: 
NÚMERO DE LOCALIZADOR emitido pelo correio:  
DATA DA POSTAGEM:   
CIDADE:  

 

4 - Solicita-se não encadernar os documentos e numerá-los de acordo com a disposição no currículo a 
fim de facilitar a análise dos mesmos. 

 

 

mailto:sec-pcm@uem.br
mailto:secretaria.pcm.uem@gmail.com

