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CERTIDÃO 

Certifico que o presente edital foi afixado no 
mural de avisos, do PGO, no dia 24 de maio de 
2017. 
 

Sonia Maria Borean Borghi, 
SECRETÁRIA. 

 A Professora Dra. Raquel Sano Suga Terada , 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação, em 
Odontologia Integrada, do Centro de Ciências da 
Saúde, da Universidade Estadual de Maringá, no 
uso de suas atribuições legais, estatutárias e 
regimentais. 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO – STRICTO-SENSU  

ESTUDANTE ESPECIAL (ALUNO NÃO REGULAR)  
 

APRESENTAÇÃO  
 

Esta modalidade de inserção no Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
Integrada da Universidade Estadual de Maringá – PGO/UEM é voltada para o candidato que 
manifeste interesse em cursar disciplinas isoladas, podendo transferir os créditos obtidos para 
integralizar os estudos de pós-graduação em outro programa ou aproveitá-los futuramente no 
próprio programa, em caso de aprovação como Aluno Regular.  

O total de vagas disponibilizadas para a categoria Estudante Especial poderá ser 
preenchido por candidatos inscritos de acordo com os critérios de análise estabelecidos pelo 
docente responsável pela disciplina.  

DO PÚBLICO ALVO  
 

As vagas para “Estudante Especial” (Aluno não regular) são destinadas a 
interessados, com formação superior, visando aprofundar seus conhecimentos e discutir a 
produção de conhecimento referente às áreas de Concentração do Programa.  
 

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 
Poderão se inscrever no referido processo:  

• PARA ALUNOS NÃO REGULARES DO CURSO DE MESTRADO: Portadores de diploma 
de curso superior na área de Odontologia.  

 
 

DISCIPLINAS OFERTADAS MESTRADO (M) 
 

1. Bioética (30 horas): 04 (quatro) vagas 
2. Emergência Odontológica (30 horas): 04 (quatro) vagas 
3. Prática Docente (30 horas): 04 (quatro) vagas 

 
DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO  

 
• Período de inscrição: de 06 a 30 de junho de 2017; 
• Processo de Seleção: a ser definido pelo coordenador de cada disciplina; 
• Resultado do processo de Seleção: a partir de 10 de julho de 2017; 
• Matrícula: conforme o período de oferta da disciplina; 
• Horário de atendimento da secretaria: das 07h30min às 11 horas e das 13h30min às 

17h30min; 
• Convocação e matrícula: a partir de 10 de julho de 2017. 

 
DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO  

1. O candidato deverá realizar seu cadastro via internet (http://www.npd.uem.br/webpos/).  
2. Entregar a documentação abaixo: 



 

Universidade Estadual de Maringá  

Centro de Ciências da Saúde 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada 

 

 

Av. Mandacaru, 1540 – Câmpus Universitário – CEP 87.080-000 – Maringá – PR 
Fone: (44) 3011-9051 – e-mail: sec-pgo@uem.br - Internet: http://www.pgo.uem.br 

a) Ficha de inscrição gerada pelo sistema on-line (somente no período de inscrição). 
Disponível em: http://npd.uem.br/sgipos;  

b) O candidato deverá entregar o requerimento  (modelo em anexo) solicitando a sua 
inscrição na(s) disciplina(s) a ser(em) cursada(s). 

c) Cópia do diploma de graduação ou documento comprobatório de conclusão do curso de 
graduação. No caso de disciplinas do mestrado. 

d) Cópia do Curriculum Lattes atualizado. 
e) Candidatos estrangeiros deverão apresentar documentos de identidade e diploma de 

graduação autenticados por órgão oficial no Brasil e o visto de permanência no país, 
atualizado. 

3. O candidato poderá fazer sua inscrição pessoalmente com a entrega da documentação, 
diretamente na Secretaria do Programa ou via correio. Neste caso, deverá enviar a 
documentação por SEDEX, com data de postagem até 30/06/2017. Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Bloco S-15) – UEM. Avenida Mandacaru, 
1540 – CEP 87.080-000 – Maringá – PR 

. 
PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA O CANDIDATO DEVERÁ A PRESENTAR 

 
1. Cópia do histórico escolar (graduação e pós-graduação);  
2. Duas fotos 3x4 recentes. 
3. Cópia autenticada do CPF, RG, título de eleitor e Certificado de reservista;  
4. Certidão de nascimento/casamento.  
5. Trazer diploma original para autenticação da cópia ou cópia já autenticada em cartório 
 Obs.: A autenticação dos documentos deverá ser feita em cartório ou, no momento da matrícula, 
pela secretaria do PGO, mediante apresentação dos originais.  

 
DO PERÍODO DAS AULAS 

 
As aulas iniciarão em 25 de julho de 2017 , com algumas exceções, conforme a 

grade de horário e serão ministradas ao longo da semana, nos períodos matutino, vespertino e 
noturno e ocorrerão nas dependências dos Blocos S-08 e S-15 do Departamento de Odontologia 
da Universidade Estadual de Maringá. 

 
 

Dê-se ciência.  
Publique-se.  

Maringá, 24 de maio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Profª. Dra. Raquel Sano Suga Terada  
COORDENADORA. 


