
Caros aluno do  PCM! :-) 

estamos encaminhando o horário para o período letivo 1/2019.  

MATRÍCULA  

Período: 27 E 28/02/2019. 

Início das aulas: 11/03/2019 

EXCLUSIVAMENTE PELO EMAIL: pcm.uem.matricula@gmail.com  

 

Atenção: TODOS OS ALUNOS DEVERÃO renovar a matrícula, mesmo que não tenham 

disciplina a cursar, pois a não efetivação da matrícula e/ou a não entrega dos 

documentos, na data de matrícula, acima implicará na desistência da vaga. 
 

Leiam, com atenção, as normas referentes ao cumprimento dos créditos em disciplinas, logo abaixo; 

1) Em caso de dúvidas, favor procurar a secretaria para saná-las. Porém, antes, devem fazer a 

leitura das normas, regulamentos e orientações constantes na homepage do PCM.  

2) Vocês podem cursar um número maior de disciplinas obrigatórias que substituirão os créditos das 

eletivas. Mas um número maior de créditos em disciplinas eletivas NÃO substitui os das 

obrigatórias!!!!!  

ATENÇÃO: Confiram as disciplinas que tiveram equivalência, pois não é concedido o dobro de 

créditos em caso de aproveitamento/equivalência e disciplina cursada. 

A) - Carga horária mínima em componentes curriculares a serem cursados, descritos a seguir: 

I. MESTRADO: 24 créditos em componentes curriculares, dos quais 12 créditos em 

disciplinas obrigatórias específicas do curso e 12 créditos em disciplinas eletivas. 

II. DOUTORADO: 48 créditos em componentes curriculares, dos quais 24 créditos 

em disciplinas obrigatórias específicas do curso e 24 créditos em disciplinas eletivas. 
 

§ÚNICO - O pós-graduando poderá cursar outras disciplinas obrigatórias das permitidas ao seu 

curso, em substituição a eletivas. 

 

 

B) – Quanto às disciplinas: 

b.1. O aluno do Curso de Mestrado deverá cursar, no primeiro ano de matrícula, as disciplinas 

obrigatórias “Metodologia de Pesquisa em Educação para a Ciência e a Matemática I – 

Mestrado,” “Seminário I – As perspectivas de pesquisas no Ensino de Ciências e a Matemática 

para o Mestrado” e “Fundamentos históricos e epistemológicos da Ciência para o Ensino de 

Ciências e da Matemática”. 
 

§ÚNICO – É vedada a matrícula do aluno do Curso de Mestrado nas disciplinas obrigatórias 

“Metodologia de Pesquisa em Educação para a Ciência e a Matemática II – Doutorado” e “Seminários 

II – As perspectivas de pesquisa no Ensino de Ciências e a Matemática para o Doutorado”. 
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b.2. O aluno do Curso de Doutorado deverá cursar, no primeiro ano de matrícula, as disciplinas 

obrigatórias “Metodologia de Pesquisa em Educação para a Ciência e a Matemática II – 

Doutorado”, “Fundamentos históricos e epistemológicos da Ciência para o Ensino de Ciências e 

da Matemática” e “Seminários II – As perspectivas de pesquisa no Ensino de Ciências e a 

Matemática para o Doutorado” (2º Sem.). 

§ÚNICO - É vedada a matrícula do aluno do curso de Doutorado nas disciplinas obrigatórias 

“Metodologia de Pesquisa em Educação para a Ciência e a Matemática I – Mestrado” e “Seminários I 

– As perspectivas de pesquisa no Ensino de Ciências e a Matemática para o Mestrado”. 

 

C) – A disciplina eletiva Estágio de Docência é obrigatória aos alunos que tenham sido 

contemplados com bolsas de estudo. 

§ÚNICO - Os créditos destes componentes curriculares não são computados dentre aqueles que 

deverão ser integralizados em disciplinas cursadas. 

 

 

3) Caso tenha cursado alguma disciplina, como aluno não regular, deste ou de outro programa, nos 

últimos 05 anos poderá solicitar aproveitamento e convalidação dos créditos. Isso é feito por meio 

de requerimento específico (ver no site: discentes - formulários), devidamente assinado pelo aluno 

e pelo orientador, preferencialmente no início do 1º semestre (assim que definido o orientador). 

Obs.: Anexar histórico ou declaração de aprovação da disciplina com nome, carga horária, créditos, 

período letivo cursado, conceito, frequencia e aprovação. 

4) O aluno ingressante do curso de Mestrado deve comprovar o exame de proficiência em língua 

INGLESA, no primeiro ano de curso... Por isso, sugiro que procurem realizar o referido exame já no 

início do curso. Ele pode ser feito na UEM ou outras Instituições de Ensino Superior Públicas ou 

aferidos pelo TOELF e/ou outros exames aceitos no âmbito da CAPES/MEC. O aluno de Doutorado 

deve comprovar o exame de proficiência em dois idiomas, sendo um, obrigatoriamente, o INGLÊS, 

até o segundo ano de curso. 

ATENÇÃO: Assim que estiverem com o certificado em mãos, favor enviá-lo à secretaria do PCM, 

para o email sec-pcm@uem.br, para que sejam tomadas as providências necessárias 

quanto à imediata implantação no histórico do aluno (quando feito na UEM) ou 

submissão ao Conselho Acadêmico do PCM (quando feito em outra instituição) para 

posterior implantação no histórico. 

 

5) TODOS os alunos devem entregar o RELATÓRIO SEMESTRA referente ao período 2/2018, 

devidamente assinado, pelo aluno e orientador,  e com os documentos comprobatórios, até 

22/03/2019, na secretaria do PCM. (NÃO ENVIAR POR EMAIL. A Secretaria NÃO IMPRIME 

relatório). 

7) Todos os formulários, normas e orientações constam no no site... TODOS devem conhecê-los. 

VISITEM NOSSA HOMPEPAGE!!! 
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