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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL 007/2020 
SOBRAS DE VAGAS PARA MESTRADO 1º SEMESTRE/2020

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde faz saber a todos os
interessados, a quantidade de vagas remanescentes para quem tenha interesse em ingressar como
ALUNO NÃO REGULAR “B” para frequentar disciplinas a nível de Mestrado.

A  solicitação das disciplinas deverá ser realizada somente por meio de e-
mail  no  período  de  03/03/2020  a  partir  de  sua  divulgação  até  as  23h59min59seg  do  dia
05/03/2020. (e-mail no endereço sec-pcs@uem.br ou pcs.uem@gmail.com   )
e-mailś recepcionados após esta data/horário não serão considerados.
Além  disso,  os  interessados,  após  o  envio  do  e-mail,  deverá  inserir todas  as  informações
solicitadas no site:  https://npd.uem.br/sgipos/index.zul para uma possível efetivação de sua vaga.
Este  preenchimento  estará  liberado  a  partir  do  dia  03/03/2020  até  as  23h59min59seg  do  dia
05/03/2020. (Após acessar ao site, deverá clicar na aba “Mestrado”, depois procurar por Mestrado
em Ciências da Saúde. Depois clique no quadrado preto  “visualizar” e efetue a inscrição nesse
site). Em seguida imprima os formulários disponibilizados. 

A divulgação  dos  resultados  dos  classificados  nas  vagas  ocorrerá  no  dia
06/03/2020 na  página  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  da  Saúde-PCS
(www.pcs.uem.br).

Os  candidatos  classificados  nas  vagas  deverão  efetivar  suas  matrículas
somente no  dia  10/03/2020 das 08h00min às  11:30min  na secretaria  do  programa não sendo
aceitos nada no período da tarde.  Os classificados receberão as instruções via e-mail de que forma
deverá efetivar sua matrícula.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA

a) Formulário de identificação para matrícula que se encontra na aba 
“Formulários/Aluno não Regular/NÃO REGULAR “B” (juntar uma foto 3x4) - 
http://www.pcs.uem.br/formularios/aluno-nao-regular;

b) Requerimento de matrícula ALUNO NÃO REGULAR “B” em disciplina 
preenchida com a disciplina solicitada e classificada - http://www.pcs.uem.br/formularios/aluno-nao-regular;

c) Cópia do registro de nascimento ou casamento;
d) Cópia da cédula de identidade;
e) Cópia do CPF;
f) Cópia do Título de Eleitor;
g) Diploma acompanhado do histórico escolar do curso de graduação;

Obs: Os itens c, d, e, f e g deverão vir acompanhados dos respectivos originais.

Para  a  efetivação  da  matrícula,  além  dos  documentos  acima  exigidos,  o
candidato  deverá  apresentar  a  cópia  do  comprovante  de  recolhimento  de  R$ 150,00 para  cada
disciplina  inscrita/classificada  para  a  efetivação  do  seu  ingresso. Pagamento  que  deverá  ser
realizado somente pelos alunos classificados. 

O link para emissão do boleto será divulgado junto ao edital de classificação
dos inscritos no dia 06/03/2020.
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LISTA DAS DISCIPLINAS BEM COMO AS VAGAS DISPONÍVEIS

PCS- 02 Bioética -  (ME/DO) 02 créditos/30 horas 
Disponíveis - 03 vagas
Prof. Dr. Luciano de Andrade
Profª Drª RaÍssa Bocchi Pedroso

PCS-05 Perspec.Atuais das Estrat.e Ações em Saúde (ME) 2 créditos/30 horas
Disponíveis - 06 vagas
Profª Drª Sandra Marisa Pelloso

PCS- 20 Segurança microbiológica em alimentos - (ME) 3 créditos/45 horas
Disponíveis - 04 vagas
Profª. Drª. Jane Martha Graton Mikcha

PCS  23  Mecanismos de imunidade – (ME) 03 créditos/45 horas
Disponíveis - 05 vagas

Profª. Drª. Sandra Mara Alessi Aristides

PCS 25 Tópicos Especiais em Micotoxinas e Micotoxicoses – (ME) 02 créditos 30 horas

Disponíveis - 04 vagas

Profª. Drª. Miguel Machinski Junior

PCS- 54 Métodos aplicados em estudos pré-clínicos de Protótipos no desenvolvimento de 
fármacos – (ME) 01 créditos/15 horas
Disponíveis - 07 vagas
Prof. Dr. Miguel Machinski Junior

PCS- 57 Epidemiologia espacial e análise do ambiente construído nos agravos a saúde (ME) - 02 
créditos  30 horas
Disponíveis – 06 vagas
Prof. Dr. Luciano de Andrade

PCS- 61 Análise proteômica: princípio e aplicações em micro-organismos - 01 créditos 15 horas
Disponíveis - 03 vagas
Profª. Drª. Paula Aline Zanetti Campaneruti-Sá

PCS- 65 Estudo Básico em Micobactérias - 02 créditos – 30 horas
Disponíveis - 03 vagas
Profª. Drª. Regiane Bertin de Lima Scodro
Profª. Drª. Rosilene Fressatti Cardoso

PCS-66 Novas metodologias para a pesquisa em micobactérias –  02 créditos 30 horas
Disponíveis - 04 vagas
Profª. Drª. Regiane Bertin de Lima Scodro
Profª. Drª. Rosilene Fressatti Cardoso

PCS-D20 Epidemiologia da doença de Chagas: aspectos clássicos e moleculares – (ME/DO) 02
créditos – 30 horas
Disponíveis - 06 vagas
Prof. Drª. Max Jean de Ornelas Toledo
Profª Drª Mônica Lúcia Gomes


