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SOBRAS DE VAGAS PARA MESTRADO 2º SEMESTRE/2022 
 
   O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde faz saber a todos os 
interessados, para quem tenha interesse em ingressar como ALUNO NÃO REGULAR “B” para 
frequentar disciplinas de acordo com as disponibilidades de vagas de Mestrado. 
 
   A solicitação de disciplina deverá ser realizada somente por meio de e-mail e 
serão considerados como recebidos, apenas os que forem encaminhados até o dia 04/07/2022 às 
23h59min59seg, exclusivamente pelo e-mail no endereço pcs.uem@gmail.com  

e-mail’s recepcionados após esta data/horário serão desconsiderados. 
Além disso, os interessados, após o envio do e-mail, DEVERÃO INSERIR todas 

as informações solicitadas no site: https://npd.uem.br/sgipos/index.zul para uma possível efetivação 
de sua vaga. Este preenchimento estará liberado até o dia 04/07/2022 às 23h59min59seg. (Instruções: 
após acessar ao site: deverá clicar na aba “Mestrado”, depois procurar por Mestrado em Ciências da 
Saúde. Depois clique no quadrado preto “visualizar” e efetue a inscrição nesse site). 

Os interessados que não fizerem a solicitação das vagas, não tenham inserido as 
informações no site indicado até a data prevista, que também não consigam classificação para as vagas 
solicitadas, não serão homologadas.  
 

DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 
   A divulgação do resultado dos classificados às vagas ocorrerá no dia 06/07/2022 
na página do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde-PCS (www.pcs.uem.br) no período 
da manhã. Os classificados receberão as instruções via e-mail de que forma deverá efetivar sua 
matrícula. 
 
   Os candidatos classificados nas vagas deverão efetivar suas matrículas somente no 
dia 08/07/2022 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 “g”). 
    

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAÇÃO MATRÍCULA (somente para os 
classificados) 

LEIA COM ATENÇÃO E NÃO DEIXE FALTAR NENHUM DOCUMENTO 
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) 
 

SOBRAS DE VAGAS NAS SEGUINTES DISCIPLINAS 
 

 
PCS-02  PCS 03 (ME/DO) – EPIDEMIOLOGIA (DFF4087)  -  03 CRÉDITOS 45 HORAS 

Prof. Dr. Dennis Armando Bertolini/Jorge Juarez Vieira Teixeira 
10 vagas disponíveis 

 
PCS 10  Metodologia do ensino em saúde (DEN4030)  -  02 CRÉDITOS 30 HORAS 

Profª. Drª Maria Dalva de Barros Carvalho 
05 vagas disponíveis 
 

PCS 60  Sistema de Informação em Saúde: utilização de ferramentas para a pesquisa -  02 
CRÉDITOS 30hr  
Prof. Dr. Willian Augusto de Mello e Profª Drª Rosana Rosseto de Oliveir 
06 vagas disponíveis 

 
PCS 68 Patogênese das Doenças Infecciosas e parasitárias - (ME) 1 créditos/15h 

Profª Drª. Tânia Cristina Alexandrino Becker e Profª Drª. Priscilla de Laet Sant’Ana 
01 vaga disponível 

 
 
PCS 69  Farmacologia em Pediatria  -  02 Créditos/30 horas 

Prof. Dr. Roberto Kenji Nakamura Cuman, Profª. Drª. Francielli Maria Sousa Silva-
Comar 
04 vagas disponíveis 

 
PCS 70 Epidemiologia, Prevenção de Agravos e a Promoção da Saúde Coletiva 

Profª Drª Fernanda Shizue Nishida Carignan 
06 vaga disponível 

 
PCS 71  Abordagens não farmacológicas nas doenças crônicas não transmissíveis 

Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes 
06 vagas disponíveis 

 



 

PARA AS DATAS E HORÁRIOS DAS DISCIPLINAS, VISUALIZAR O HORÁRIO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA. 

 
         Maringá, 28 de junho de 2022. 
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