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EDITAL 012/2022 

RESULTADO SOBRAS DE VAGAS PARA MESTRADO 2º SEMESTRE/2022

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  da  Saúde  faz  saber  a  todos  os
interessados,  o  resultado  dos  candidatos  classificados  para  freqüentar  disciplinas  no  Mestrado  do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde como Aluno Não-Regular “B”.

Os candidatos  classificados nas  vagas  deverão  efetivar  suas  matrículas  no dia
12/07/2022 das 00:00 as 23:59min, EXCLUSIVAMENTE POR EMAIL. Para tanto, deverá juntar
todos os documentos exigidos e salvar um único PDF e encaminhar para o email pcs.uem@uem.br (não
serão aceitos de outra maneira). Após este período, a vaga/candidato será desconsiderado. Deverá ser
encaminhado todos os documentos indicados abaixo (da letra “a” até “h”).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAÇÃO 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  no  site  do  Programa
(www.pcs.uem.br) na aba ÁREA DO ALUNO/Aluno não Regular/Aluno não Regular ‘B”/Formulário
de identificação para matrícula (anexar uma foto 3x4);

c) Requerimento de matrícula    ALUNO NÃO REGULAR “B”   em disciplina preenchida
com a disciplina solicitada e classificada. A ficha se encontra no site do Programa (www.pcs.uem.br) na
aba  ÁREA DO ALUNO/Aluno não Regular/Aluno não Regular ‘B”/Requerimento de matrícula Aluno
Não Regular "B" em disciplina

d) Cópia do registro de nascimento ou casamento;

e) Cópia da  cédula de identidade, frente  e verso,  Cópia do  CPF e  Cópia do  Título de
Eleitor em uma única página (A CNH não substitui os documentos deste item);

f) Diploma   (frente e verso) acompanhado do histórico   escolar do curso de graduação;

g) cópia do comprovante de recolhimento de R$ 150,00 pela inscrição por disciplina. Caso
faça a opção por mais de uma disciplina, o candidato deverá preencher o valor equivalente a quantidade
de disciplinas selecionadas.  O pagamento da taxa deverá ser feito somente pelas pessoas que forem
classificadas no  edital  a  ser  divulgada  no  dia  06/07/2022.  Link  para  emissão  do  boleto:
https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento (inserir o código de recolhimento: 17)

Caso o candidato tenha sido Aluno Não-Regular “B” do Programa ainda no 1º
Semestre  de  2021,  não  necessitarão  entregar  novamente  os  documentos.  Somente  o  formulário
previstos nos itens a) preenchido,  b) preenchido,  c) preenchido e g) comprovante de pagamento da
taxa. 

http://www.pcs.uem.br/area-do-aluno/aluno-nao-regular/05-requerimento_de_matricula_em_disciplina-aluno_n-regular-b.doc
http://www.pcs.uem.br/area-do-aluno/aluno-nao-regular/05-requerimento_de_matricula_em_disciplina-aluno_n-regular-b.doc
https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento


LISTA DE CLASSIFICADOS POR DISCIPLINA

PCS-03  (ME/DO) – EPIDEMIOLOGIA (DFF4087) - 03 CRÉDITOS 45 HORAS
Prof. Dr. Dennis Armando Bertolini/Jorge Juarez Vieira Teixeira

- Jéssica Bianca de Souza 
- Jhony Marcelo Bogado Gabardo
- Raíssa Caroline Guastalla de Lima

PCS 10 Metodologia do ensino em saúde (DEN4030) - 02 CRÉDITOS 30 HORAS
Profª. Drª Maria Dalva de Barros Carvalho

- Mariane Morandini Davanzo,

PCS 60 Sistema de Informação em Saúde: utilização de ferramentas para a pesquisa - 02 CRÉDI-
TOS 30hr 
Prof. Dr. Willian Augusto de Mello e Profª Drª Rosana Rosseto de Oliveira

- Alexsandra da Silva Ferreira do Nascimento 
- Vinícius Giacomin

PCS 70 Epidemiologia, Prevenção de Agravos e a Promoção da Saúde Coletiva
Profª Drª Fernanda Shizue Nishida Carignan

- Alexsandra da Silva Ferreira do Nascimento 
- Raíssa Caroline Guastalla de Lima
- Raíssa Ferreira do Prado Pimenta Borrasca

PCS 71 Abordagens não farmacológicas nas doenças crônicas não transmissíveis
Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes

- Alexsandra da Silva Ferreira do Nascimento 
- Liane Alves de Sá 
- Mayara Candido Laroca Busselli,
- Raíssa Ferreira do Prado Pimenta Borrasca

Maringá, 11 de julho de 2022.

Prof. Dr. Luciano de Andrade
Coordenador do PCS


