Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
Programa de Pós-graduação em Psicologia

EDITAL N. º 005/2018-PPI
CERTIDÃO
Certificamos que o presente documento foi
afixado no local de costume neste
Programa, no dia 01/03/2018, às 10h30.

A professora Nilza Sanches Tessaro Leonardo,
Coordenadora Adjunta do Programa de PósGraduação em Psicologia, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias,...

__________________
PPI

Considerando a Resolução 006/2007-PPI;

TORNA PÚBLICO:
Artigo 1º - Estarão abertas, no dia 05 e 06 de março de 2018, as
inscrições para ALUNOS NÃO REGULARES para o primeiro semestre de
2018 do Programa de Pós-graduação em Psicologia – Mestrado e Doutorado.
Artigo 2º - A inscrição para vagas como ALUNO NÃO REGULAR,
nas disciplinas relacionadas a seguir, obedecerá a seguinte ordem de
preferência:
a) O candidato regularmente matriculado em outro Programa de
Pós-graduação Strictu Sensu (Mestrado ou Doutorado devidamente
credenciado pela CAPES) terá sua solicitação analisada em primeiro lugar e, se
considerada conforme, será classificado numa vaga / disciplina.
b) O segundo grupo de candidatos a ser analisado será constituído
por aqueles que tiverem participado do Processo Seletivo imediatamente
anterior e que não tenham sido aceitos como alunos regulares. O critério de
classificação destes candidatos será a nota obtida na Prova Escrita do referido
Processo Seletivo, independente desta nota ter sido aprobatória ou não.
c) Outros candidatos, desde que já tenham concluído um curso de
Graduação, não contemplados nas alíneas a e b serão aceitos somente no caso
da existência de vagas remanescentes na disciplina e serão classificados de
acordo com a pontuação do Curriculum. Essa pontuação será realizada
conforme a Tabela de Ascensão Docente da UEM vigente na época da
seleção de alunos não regulares.
§ único - O processo de classificação dos alunos não regulares
será realizado pelo professor que oferecer vaga em sua disciplina e aprovado
pelo Conselho Acadêmico do PPI.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 3º - As inscrições deverão ser feitas através do Sistema
SGIPOS (disponível em https://npd.uem.br/sgipos/) e entregues na Secretaria
do Programa de Pós-graduação em Psicologia, no Bloco D-34 – sala 12,
das 08h às 11h e das 14h às 17h, nos dias 05 e 06/03/2018, acompanhadas
do Formulário de Inscrição e dos seguintes documentos.
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I. Fotocópia autenticada do diploma da graduação ou
documento equivalente;
II. Fotocópia autenticada do histórico escolar de graduação;
III. Fotocópia autenticada do diploma do mestrado ou documento
equivalente (para vagas como aluno não regular de
doutorado);
IV. Fotocópia autenticada do histórico escolar do mestrado (para
vagas como aluno não regular de doutorado)
V. Cópia do Currículo que consta na Plataforma Lattes (CNPq),
acompanhado de documentos comprobatórios dos últimos 3
anos.
§1º - No caso dos candidatos enquadrados na alínea a do art. 2º.
do presente Edital, entregar a INSCRIÇÃO com todos os documentos
solicitados e o comprovante de matrícula do Programa;
§2º - Para se inscrever ao Processo Seletivo de aluno não regular
não há pagamento de taxas.
Artigo 4º - As disciplinas que oferecem vagas no primeiro
semestre de 2018 são as seguintes:
Segundas-feiras – Das 08h00 às 12h00min
(In)sucesso Escolar na Atualidade e a Educação Medicalizada
60 horas – (Eletiva ME/DO)
Dr.ª Nilza Sanches Tessaro Leonardo
Dr.ª Maria da Apresentação Barreto
Início: 12/03

Número de vagas: 10 (dez)
Terças-feiras – Das 08h00 às 12h00min
Psicanálise e Gênero
60 horas – (Eletiva – Mestrado e Doutorado)
Prof. Dr. Marcos Klipan
Início: 13/03

Número de vagas: 06 (seis)
Terças-feiras– Das 08h00 às 12h00min
A Saúde Mental na lógica da Atenção Psicossocial
60 horas – (Eletiva do Mestrado e Doutorado)
Profa. Dra. Ednéia Zaniani
Inicio: 13/03

Número de vagas: 05 (cinco)
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Terças-feiras– Das 13h30 às 17h30minA Compreensão Psicanalítica da Subjetividade
Contemporânea Sob a Abordagem Psicopolítica I
60 horas (Eletiva Mestrado e Doutorado)
Profª Dra. Angela Maria Pires Caniato
Inicio: 13/03

Número de vagas: 15 (quinze)

Quartas-feiras– Das 13h30 às 17h30min
Tópicos Especiais em Psicologia – Teorias Contemporâneas Sobre Corpo, Gênero e
Sexualidade V
60 horas (Eletiva Mestrado e Doutorado)
Prof. Dr. Murilo dos Santos Moscheta
Início: 14/03

Número de vagas: 04 (quatro)

§ único – Ao PPI está reservado o direito de não preencher as vagas,
independente do número de candidatos.

DA SELEÇÃO E MATRÍCULA
Artigo 5º - O resultado da seleção será divulgado no dia 08 de
março de 2018, a partir das 14 horas, através de edital, e no site do
Programa, http://www.ppi.uem.br/. O resultado NÃO será fornecido por
telefone ou e-mail.
Artigo 6º - Os candidatos selecionados deverão efetuar a
matrícula na Secretaria do PPI, no dia de 09 de março de 2018, das 08h às
11h e das 14h às 17h, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado
b) (duas) fotos 3x4 recentes,
c) comprovante de pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$
150,00
(cento
e
cinqüenta
reais);
disponível
em
http://www.ppi.uem.br, a partir de 08 de março de 2018;
d) cópia autenticada do RG e CPF;
e) cópia autenticada do Registro de Nascimento ou Casamento;
§1º - O pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) deverá ser feito somente através de boleto emitido
pela internet.
§2º - Os candidatos classificados que não efetuarem matrícula no
prazo determinado neste edital perderão o direito à vaga.
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Artigo 7º – Quaisquer outras informações poderão ser obtidas junto
à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Bloco D-34, sala
12, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo nº 5790. CEP: 87020900 – Maringá – PR. Fone (44) 3011-3871, no horário das 14h às 17 horas,
http://www.ppi.uem.br/ e-mail: secppiuem@gmail.com.

PUBLIQUE-SE.
Maringá, 01 de março de 2018.

Coordenadora do PPI
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