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EDITAL 012/2019 
RESULTADO SOBRAS DE VAGAS PARA MESTRADO 1º SEMESTRE/2019 

    
   O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde faz saber a todos 
os interessados, o resultado dos candidatos classificados para solicitação das sobras de vagas  
remanescentes como Aluno Não-Regular “B” referente ao Edital 011/2019 para frequentar 
disciplina a nível de Mestrado no Programa.  
 
   Os candidatos classificados deverão acessar no site: 
https://npd.uem.br/sgipos/ clicando na aba MESTRADO e depois, localizar o Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde e inserir todos os dados solicitados neste site para a 
efetivação da solicitação de sua vaga (caso ainda não tenha efetuado). Este preenchimento 
deverá ser realizado impreterivelmente antes da efetivação da matricula no PCS ATÉ DIA 
16/05/2019 somente no período da manhã. 
   Os candidatos classificados nas vagas deverão efetivar suas matrículas 
até no máximo dia 16/05/2019, até às 11:40min (atendimento somente no período da 
manhã.  
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRíCULA 
 

a) Cópia do registro de nascimento ou casamento; 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Cópia do CPF; 
d) Cópia do Diploma acompanhado do histórico escolar do curso de 

graduação; 
e) Uma foto 3/4; 
f) Formulário de identificação para matrícula; 
g) Requerimento de matrícula Aluno Não-Regular “B” em disciplina 

novo. 
 

Obs: Os itens a, b, c e d poderão ser autenticados no PCS mediante 

apresentação da cópia acompanhada dos respectivos originais. 
Os formulários previstos nos itens f e g se encontram no site 
www.pcs.uem.br na aba Formulários – Aluno Não-Regular – Não Regular 

“B”. 
 

Caso o candidato tenha sido Aluno Não-Regular “B” do Programa 
ainda no 1º Semestre de 2019, não necessitarão entregar novamente os documentos. 
Somente o requerimento previsto no item g) (Requerimento de matrícula Aluno Não-Regular 
“B” em disciplina novo) preenchido, acompanhado do comprovante de recolhimento  
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LISTA DOS CLASSIFICADOS 
 

01- Gabriela Varela Ferracioli 
02- Lauro alberto Vieira dos Santos 
03- Luiz Antonio Lazarin Trentinalha 
04- Maria Gabriela Cordeiro Zado 
05- Natália S. Milan 
06- Patrícia Hernandes Soares 
07- Samile Bonfim 

 

Para a efetivação da matrícula, além dos documentos acima 
exigidos, o candidato deverá apresentar a cópia do comprovante de recolhimento de R$ 
100,00 da inscrição por disciplina através do link www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul 
indicando o código 17 para a emissão do boleto.  
 

Maringá 14 de maio de 2019. 
 

 


