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PROCESSO DE SELEÇÃO 2020 - MESTRADO 
 

ATENÇÃO: Não serão aceitas inscrições e nem documentos para serem juntados à 
documentação de inscrição após às 17 horas do dia 05/09/2019. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO 
 

 

1) No momento da inscrição, o candidato deverá entregar, na Secretaria do PCM (bloco F67, sala 07), ou 
pelo correio, em envelope/saco plástico,  na ordem abaixo:  

 

A. Fichas de inscrição: 
A.1. Ficha de inscrição do sistema sgipos. Acesse (http://npd.uem.br/sgipos/) (sem ela a inscrição 

NÃO é confirmada) 
A.2. Ficha de inscrição complementar (disponível no site do PCM) devidamente preenchida; 
A.3. 1 Foto 3x4 (recentes); 

 

B. Cópia dos Documentos abaixo relacionados:  
B.1. Certidão de nascimento ou casamento; 
B. 2. Cédula de Identidade (RG); 
B.3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
B.4. Título de Eleitor; 
B.4. Certificado de Reservista; 
B.5. Diploma de graduação ou declaração que comprove que o candidato esteja cursando o último 

período com previsão de término do curso de graduação; 
B.6. Histórico escolar da graduação; 

 

C. Curriculum Lattes (Plataforma Lattes CNPq) juntamente com os documentos que comprovem as 
atividades profissionais e produção científica; somente dos últimos 05 (cinco) anos e não é necessário 
autenticar esses documentos; 

 

D. Projeto de pesquisa – 3 exemplares (roteiro para elaboração no site do PCM). 
 

Observação:   
a) A conferência da documentação da inscrição, para sua entrega, é de total responsabilidade do(a) candidato(a).  
b) 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. 
c) Solicita-se não encadernar os documentos e numerá-los de acordo com a disposição no currículo a fim de facilitar a 

análise desses. 
d) O candidato que optar em entregar a documentação pessoalmente na Secretaria do Programa, deverá imprimir, 

também, o seu comprovante de inscrição no sgipos e trazê-lo fora do envelope para assinatura e carimbo da secretaria. 
 

2) Serão aceitas inscrições por correio desde que postadas até a data de 05/09/2019, via Sedex. 

Enviar um email para o endereço eletrônico sec-pcm@uem.br, contendo as seguintes informações:  
NOME COMPLETO: 
CURSO INSCRITO: 
NÚMERO DE LOCALIZADOR emitido pelo correio:  
DATA DA POSTAGEM:   
CIDADE:  

 

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

 

http://npd.uem.br/sgipos/
mailto:sec-pcm@uem.br

