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R E S O L U Ç Ã O  Nº. 142/2011-PCM 
 

Revoga Resolução nº 004/2011-PCM e estabelece 
critérios para admissão de alunos não regulares no 
PCM. 

 
 

 Considerando a Resolução nº. 221/2002-CEP, que aprova o Regulamento dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu  da UEM; 
 

 Considerando o artigo 13 da  Resolução nº. 006/2009-CI/CCE; 
 

 Considerando a Resolução nº 004/2011-PCM 
 

 Considerando as decisões tomadas em reunião do Conselho do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência e a Matemática, no dia 15/12/2011; 
 

 O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 

MATEMÁTICA APROVOU, E EU, PROFA. DRA. ANA TIYOMI OABARA, COORDENADORA, SANCIONO A SEGUINTE 
RESOLUÇÃO: 
 
 

 Art. 1º – Revogar a Resolução n º 004/2011-PCM. 
 

 Art. 2º – Estabelecer critérios para admissão de alunos não regulares do Programa de Pós-
Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática: 

i. o aluno regularmente matriculado em outros programas de pós-graduação “Stricto 
sensu”, mediante apresentação de documentação comprobatória. 

ii. O candidato à  seleção anual do PCM (mestrado e doutorado) que  for aprovado na 
prova escrita e na entrevista e não classificado, dentro do limite de vagas,  no 
processo final da seleção. 

iii. O candidato à seleção anual do PCM (mestrado e doutorado) que for aprovado 
somente na prova escrita. 

iv. O candidato que, mesmo não tendo participado do processo de seleção,  solicitar, 
conforme calendário estabelecido pelo PCM,  disciplina como aluno não regular e 
tiver sua solicitação aprovada pelo Conselho Acadêmico. 

 

 § único – A classificação para efetivação de matrícula como aluno não regular, nas vagas 
disponibilizadas para cada disciplina, obedecerá a ordem dos incisos deste artigo. 

 
 

 Art. 3º – Para solicitar uma vaga, o interessado que se enquadrarem no inciso iv do artigo 2º 
deverá apresentar os seguintes documentos: 

i. MESTRADO: cópia autenticada do diploma de graduação ou documento 
comprobatório de conclusão do curso de graduação.  

   DOUTORADO: cópia autenticada do diploma de Mestrado ou documento 
comprobatório de conclusão do Mestrado. 

ii. carta de apresentação de um  professor do PCM.  
iii. cópia do Curriculum Lattes atualizado; 
iv. requerimento a ser preenchido, pessoalmente, na secretaria do PCM. 
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/... Continuação da Resolução nº 142/2011. 
 
 

 § único – A classificação dos candidatos que se enquadram no inciso iv do artigo 2º será 
estabelecida pelo Conselho Acadêmico a partir dos dados do Curriculum Lattes e das justificativas 
constantes no requerimento. 

 

 Art. 4º – Só poderá fazer uma nova  solicitação de disciplina como aluno não regular, no 
segundo semestre de cada ano letivo, o interessado que já tiver sido aceito no primeiro semestre  na 
mesma condição. 
 

 Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 

DÊ-SE CIÊNCIA. 
CUMPRA-SE.       

       Maringá, 15  de dezembro de 2011. 
 
 

Profa. Dra. Ana Tiyomi Obara 

COORDENADORA 
 


