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SOBRAS DE VAGAS PARA MESTRADO 1º SEMESTRE/2019

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde faz saber a todos os
interessados, para quem tenha interesse em ingressar como ALUNO NÃO REGULAR “B” para
frequentar  EXCLUSIVAMENTE  a disciplina  Epidemiologia Espacial e Análise do Ambiente
Construído nos Agravos à Saúde a nível de Mestrado/Doutorado.

A solicitação da disciplina deverá ser realizada somente por meio de e-mail
até o dia 13/05/2019 às 23h59min59seg, exclusivamente por 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, deverão 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 até o dia 15/05/2019 às 23h59min59seg, porém,
as pessoas que não fizerem a solicitação das vagas até a data prevista e que também não consigam
classificação para as vagas solicitadas, não serão homologadas.  (Instruções: 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).

A  divulgação  do  resultado  dos  classificados  às  vagas  ocorrerá  no  dia
14/05/2019 na  página  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  da  Saúde-PCS
(www.pcs.uem.br) no período da manhã. Os classificados receberão as instruções via e-mail de
que forma deverá efetivar sua matrícula.

Os  candidatos  classificados  nas  vagas  deverão  efetivar  suas  matrículas
somente  no  dia  16/05/2019 das  08h00min às  11:30min  na  secretaria  do  programa não sendo
aceitos nada no período da tarde. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA

a) Comprovante de inscrição que se encontra no site onde realizou o preenchimento dos 
dados (https://npd.uem.br/sgipos/index.zul) 

b) Formulário de identificação para matrícula que se encontra na aba Formulários/Aluno 
não Regular/NÃO REGULAR “B” (entregar com foto 3x4);

c) Requerimento de matrícula ALUNO NÃO REGULAR “B” em disciplina preenchida
com a disciplina solicitada e classificada;

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

Obs: Os itens d, e, f, g e h deverão vir acompanhados dos respectivos originais para que 
possamos autenticar na secretaria do programa.

http://www.pcs.uem.br/
mailto:pcs.uem@gmail.com
mailto:sec-pcs@uem.br


Para  a  efetivação  da  matrícula,  além dos  documentos  acima  exigidos,  o  candidato
deverá  apresentar  a  cópia  do  comprovante  de  recolhimento  de  R$  100,00  pela  inscrição  na
disciplina. O pagamento da taxa deverá ser feita somente pelas pessoas que forem classificadas no
edital a ser divulgada no dia 14/05/2019. 

PCS-57 Epidemiologia espacial e a análise do ambiente construído nos agravos à saúde
 –  02 CRÉDITOS - 30HRS
Aulas as sextas-feiras no período da manhã (de 17/05 a 28/06/2019) 
Disponíveis - 05 vagas para alunos NÃO REGULARES
Prof. Dr. Luciano de Andrade


