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EDITAL Nº 009/2018-PCM 
O Prof. Dr. Marcos Cesar Danhoni Neves, Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a 
Matemática, da Universidade Estadual de Maringá, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias... 

 
  considerando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a 
Matemática; 

  considerando  Resolução nº 208/2017-PCM; 
 
 

TORNA PÚBLICO:  
 
 

A abertura de inscrições para solicitação de vaga como aluno não regular, para o semestre letivo 2/2018, do 
Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática (PCM), do Centro de Ciências Exatas, 
da Universidade Estadual de Maringá.  
 
 

INSCRIÇÕES: 
 

As  inscrições serão efetivadas no dia  05 de Julho de 2018,  no Campus da UEM, na Secretaria do PCM, Bloco 
F67 - sala 07 (térreo),  das 14  às 17 horas. 
 
Para solicitar, uma vaga, como aluno não regular, o interessado, deverá: 

1) Primeiramente, inscrever-se no sistema Webpos, pela internet, que ficará aberto, no período de 01 a 
05/07/2018 (http://npd.uem.br/sgipos/) (o sistema fechará às 17 h do dia 05/07/2018), no link 
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2) Para efetivação da inscrição, deverá entregar, na secretaria, impreterivelmente, no dia 05/07/2018, os 
documentos:  

a) Ficha de inscrição no sistema Webpos; 
b) Requerimento próprio justificando o interesse em cursar a disciplina; 
c) Curricullum lattes atualizado (não documentado); 
d) Comprovante de matrícula, caso seja aluno regulamente matriculado, em curso de pós-

graduação Stricto sensu, da UEM ou outra IES. 

 
 

Atenção:  
1) A solicitação da disciplina não garante a vaga, pois há um número máximo de vagas disponibilizadas, pelo 
professor responsável e em atendimento ao regulamento do programa, para cada disciplina, que será 
disponibilizado, na homepage do PCM, até o dia 22/06/2018. 
 

2) O candidato contemplado poderá cursar, como aluno não regular, apenas uma disciplina no semestre.  
 

,3) O edital com o resultado será publicado no site do programa, até  o dia  26/07/2018. 

 

4) NÃO SERÃO ACEITOS INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS FORA DO PRAZO. 

 

CANDIDATOS:  
 

Poderão se inscrever no referido processo:  
a) Portadores de diploma de curso superior em Licenciatura Plena em Ciências, Biologia, Física, 

Química e Matemática ou áreas afins. 
b) Portadores de título de mestre na área de Ensino de Ciências e Matemática e áreas afins. 
c) Alunos regularmente matriculados em outros programas de pós-graduação Stricto sensu, da 

UEM ou de outra IES. 
 
 

.../ 
 
 

http://npd.uem.br/sgipos/
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/.... Continuação do Edital nº 009/2018-PCM. 

 
 
 

MATRÍCULAS 
 

Os classificados como alunos não-regulares do PCM deverão entregar, na secretaria, para efetivação da 
matrícula, nos dias  30 e 31 de Julho de 2018, das 14  às 17 horas,  os documentos abaixo relacionados: 
 

1. cópia do histórico escolar (graduação e pós-graduação); 
2. duas fotos 3x4 recentes. 
3. cópia autenticada do CPF, RG, título de eleitor e Certificado de reservista; 
4. certidão de nascimento/casamento. 
5. Trazer diploma original para autenticação da cópia ou cópia já autenticada em cartório. 

 
Obs.:  
1) A autenticação dos documentos deverá ser feita em cartório ou, no momento da matrícula, pela secretaria do 

PCM, mediante apresentação dos originais. 
2) NÃO SERÃO ACEITAS MATRÍCULAS FORA DO PRAZO.  

 
 

   
  Dê-se ciência. 
  Publique-se. 
 

Maringá,  16 de Maio de 2018. 
 
 
 

Prof. Dr. Marcos Cesar Danhoni Neves 
Coordenador 


