
Bem-vindos ao PCM! :-) 

estamos encaminhando o calendário e o horário para o período letivo 1/2018.  

MATRÍCULA  

Período: 27 e 28/02/2018. 

Horário: das 14 às 17 horas 

Local: Secretaria do PCM, sala 07 do bloco F67. 

Início das aulas: 12/03/2018 

 

*ALUNOS INGRESSANTES EM 2018 

Os alunos ingressantes deverão entregar na secretaria do PCM, no período da matrícula, a 

documentação comprobatória de conclusão de curso devidamente autenticada ou trazer a cópia e o 

original para autenticação; 

Atenção: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) A relação com os nomes dos alunos e seus respectivos orientadores será divulgada em momento 

oportuno. Isso não inviabilizará o processo de matrícula e nem a escolha das disciplinas. Estou aqui 

para sanar as dúvidas. Caso tenham que entregar os comprobatórios de conclusão de curso, e não 

possam comparecer, podem pedir para outra pessoa entregar na secretaria (não precisa de 

procuração). Outra possibilidade é a de enviarem os comprovantes, por meio de sedex, desde que 

autenticados em cartórios e que cheguem até o prazo da matrícula. Caso opte pelo correio, 

favor encaminhar com o máximo de antecedência para não perder a vaga. Neste caso, favor enviar 

para o email da matrícula (mailto:pcm.uem.matricula@gmail.compcm.uem.matricula@gmail.com ) as 

mesmas informações do procedimento de matricula já encaminhado e que segue, novamente, abaixo 

deste email. 

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!!!!! 

3) Os ingressantes de 2018 (Mestrado e Doutorado) devem observar a obrigatoriedade de algumas 

disciplinas no primeiro ano de curso. 

4) A definição dos orientadores ocorrerá após a efetivação das matrículas. Sendo assim, vocês 

estão, por enquanto, dispensados da obrigatoriedade de assinatura do orientador nesta matrícula e 

na inscrição do processo seletivo para bolsa. 

5) 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. 
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6) 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. 

7) O período para o Processo Seletivo 2018 de concessão de bolsas de estudos será de 27/02 a 

02/03/2018: 

i) Verifique, na homepage do PCM, o regulamento, ficha e edital de abertura do referido processo. 

ii) A seleção é feita no início de todos os anos letivos, podendo se inscrever alunos novos e já 

matriculados de outros anos de ingresso. Mas, ATENÇÃO: o PCM não garante a bolsa aos 

selecionados, pois as que o programa dispõe são oriundas de defesas de alunos-bolsistas ou quando 

da liberação de novas bolsas por agências de fomento. 

iii) Quando surge a bolsa, a secretaria, imediatamente, entra em contato com o aluno classificado. Os 

alunos não precisam se preocupar. 

iv) Os interessados deverão atualizar entregar, junto com o requerimento, o lattes e anexar os 

comprovantes. Então, podem retirar, na secretaria, os documentos apresentados na inscrição do 

processo seletivo 2018 para reaproveitamento do material. 

 

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

VISITEM NOSSA HOMPEPAGE!!! 

 


