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EDITAL NO 034/2018-PGO 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente edital foi afixado no 
mural de avisos, do PGO, no dia 16 de março 
de 2018. 

Anna Maria Massaneiro , 
SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DO PGO. 

 O Professor Dr. Sérgio Sábio , Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação, em Odontologia Integrada, do Departamento de 
Odontologia, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade 
Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições legais, 
estatutárias e regimentais. 

 
Considerando o Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada 

(PGO), nível Mestrado Acadêmico, documentado no processo 3465/2006. 
Considerando a Resolução n.º 018/2007-CEP, de 21 de março de 2007, que 

aprovou a criação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada. 
Considerando o Edital nº 077/2016-PGO, de 15 de dezembro de 2016. 
Coniserando as decisões tomadas na 80ª, Reunião do Conselho Acadêmico, 

realizada em 05 de junho de 2018; 
 

CONVOCA as candidatas Valéria  Campos Mariano Francelino  e 
Valéria  Lima Avelar , aprovadas e classificadas no nono e décimo lugares, respectivamente, 
cursar o curso de Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada, do 
Departamento de Odontologia, do centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de 
Maringá. 
Art. 1º-  As candidatas subsequentes e convocadas para cursar o curso Doutorado em 

Odontologia Integrada  deverá enviar a Declaração de Matrícula  (conforme o modelo 
publicado no site www.pgo.uem.br) assinada e digitalizada no e-mail (sec-pgo@uem.br), 
até o dia 13 de junho de 2018 . 

           Parágrafo Único:  Fazer a matrícula até o dia 15 de junho de 2018, trazendo a 
documentação exigida abaixo: 

 
• Diploma e histórico do curso de Graduação e de Mestrado em Odontologia, e 

inscrição no CRO de origem, ou declaração de concluinte de curso de graduação 
em Odontologia.  

• Cédula de Identidade R.G. (não será aceito outro documento) e CPF; 
• Certidão de Nascimento ou Casamento, título de eleitor e comprovante de estar 

em dia com as obrigações militares. 
• Duas fotos 3/4 

 
Art. 2º-  Caso, não for cursar o curso de doutorado em Odontologia Integrada  deverá enviar 

a Declaração de Desistência da Vaga  (conforme o modelo publicado no site 
www.pgo.uem.br), devidamente assinada e digitalizada, no e-mail (sec-pgo@uem.br), 
até o dia 13 de junho de 2018 . 

 
 

Universidade Estadual de Maringá 
Maringá, 08 de junho de 2018. 

 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Sábio , 
COORDENADOR DO PGO. 


