
 

 

 

 

 

EDITAL Nº 001/2019 – PCO 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS NÃO-REGULARES 
MESTRADO (1º Semestre de 2019) 

 

 

CERTIDÃO 
 

Certifico que o presente Edital foi afixado, nesta 
Secretaria, no dia ___/___/____. 
 

__________________________________ 
Secretaria 

 
 

 

A Profª Drª Simone Letícia Raimundini 
Sanches, Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
UEM, torna público a abertura de Processo 
Seletivo para Alunos Não-Regulares – 
Mestrado, 1º semestre de 2019. 

 

 

1  Inscrições 
 
Estarão abertas, no período de 20/02/2019 a 01/03/2019 as inscrições para o preenchimento 
de vagas como alunos NÃO-REGULARES, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis, para o 1º semestre do ano letivo de 2019, para a disciplina Economic Sociology 
and Sociology of Markets, cujas aulas acontecerão às quartas-feiras, no período matutino, 
e tem como ementa: This course is an introduction to Economic Sociology and Sociology of 
Markets, and it aims to provide a set of sociological tools to comprehend economic action and 
markets. I will use the principles of english as a medium of instruction (EMI). 
 

Entende-se como aluno NÃO-REGULAR o candidato que: I – Manifeste interesse em cursar 
disciplinas isoladas sem cumprir os requisitos indispensáveis para a concessão do título de 
mestre; e/ou II – declare intenção de transferir os créditos obtidos para integralizar os estudos 
de pós-graduação em outro Programa de Pós-Graduação. 
 
As inscrições deverão ser feitas através do Sistema de Inscrição Online da UEM, no site 
http://npd.uem.br/sgipos e a documentação deverá ser entregue pessoalmente na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – Bloco C 23 – Sala 003, até o dia 01 de 
março, das 08h00 às 11h30min. e das 13h30 às 16h30. 

 
Para tanto, a partir de 20/02/2019, os candidatos deverão acessar o site 
http://npd.uem.br/sgipos seguindo os passos estabelecidos no Tutorial para alunos do 
Sistema de Inscrição online que estará anexado na Caixa Informações. 

 

 



 

 

 

a) preencher as informações necessárias para a Inscrição, bem como a Ficha 

Complementar de Inscrição para Aluno Não-Regular, disponível na Caixa 

INFORMAÇÕES do Sistema de Inscrição Online; 

b) emitir boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$150,00 

(cento e cinquenta reais). Para os alunos regulares de Programas de Pós-

Graduação da UEM não será cobrada taxa de inscrição. 

 
Condições para Inscrição: 
 
a) Ser portador de diploma de curso superior, emitido por Instituição de Ensino Superior 

autorizada pelo MEC; 
 
Documentos para a Inscrição: 
 
1) Formulário de Inscrição; 
2) Formulário Complementar da Inscrição; 
3) Uma foto 3x4 recente (que deverá ser colada na ficha de Inscrição); 
4) Cópia autenticada do Registro de Nascimento ou Casamento; 
5) Cópia autenticada do RG, CPF e Título de Eleitor;  
6) Cópia autenticada do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC; 
7) Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação; 
8) Curriculum Lattes devidamente documentado (comprovado).  

IMPORTANTE: Para efeito da análise da produção científica, participações em 
eventos de natureza científica, cursos realizados, atividades profissionais e/ou 
acadêmicas e demais conteúdos acadêmicos ou profissionais, será considerado o 
período de 01/01/2016 a 31/12/2018. Conteúdo anterior a esse período não será 
considerado, portanto, não é necessário anexar comprovações.  

9) Comprovante ORIGINAL de recolhimento da Taxa de Inscrição no valor de R$150,00 
(cento e cinquenta reais). 
 
O registro definitivo de inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à formação 
acadêmica e apresentação integral dos documentos solicitados, que será devidamente 
registrado em Edital de Homologação das Inscrições. 
 
Do pagamento da Taxa de Inscrição 
 
A taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços, deverá ser paga somente por meio de 
boleto bancário, emitido no site da inscrição. 

 

O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, caixas eletrônicos, bem como nas 
casas lotéricas, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 

 



 

 

 

Não serão aceitas outras formas de pagamento, tais como: depósito bancário, vale postal, 
cheque-correio, ordem de pagamento, transferências bancárias, entre outras. 

Não haverá devolução da taxa de inscrição do candidato que não for aprovado no Processo 
Seletivo para Aluno Não-Regular. 

 

2  Disciplina, horário e número de vagas oferecidas 
 

Disciplina Professor responsável Dia/Horário Número  
de vagas 

Economic Sociology and 
Sociology of Markets 

Murício Reinert do Nascimento Quarta-feira 
08h às 11h30 

Até 05 
vagas 

 

3  Da Seleção 

 
A seleção dos candidatos se dará por meio da:  

i) análise do Curriculum Lattes documentado;  

ii) análise das informações constantes no Formulário de Inscrição. 

 

A análise curricular se dará de acordo com elementos a seguir, desde que devidamente 
comprovados: 

Experiência Acadêmica e Profissional Pontuação Máxima 
Experiência docente em curso de graduação: 5 pontos por ano, 
limitado a 15 pontos. 

15 

Participação em projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, 
projetos de extensão, monitoria ou tutoria: 5 pontos por ano, limitado 
a 15 pontos. 

 
15 

Experiência profissional em contabilidade: 5 pontos por ano, limitado 
a 15 pontos. 

15 

Publicação de artigos em periódicos ou eventos de natureza 
acadêmica/científico: 5 pontos por publicação, limitado a 30 pontos. 

30 

TOTAL 75 
 

Nesta etapa, a pontuação obtida no currículo será transformada em uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez). Para tanto, a nota do candidato será dividida por 75 (setenta e cinco) e o resultado da 
divisão será multiplicado por 10 (dez). 

 

 

4  Cronograma 



 

 

 

 
Este processo de seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

Início do período das Inscrições 20/02/2019 
Encerramento das inscrições 01/03/2019 
Divulgação da homologação das inscrições 07/03/2019 
Análise da documentação 08 a 12/03/2019 
Divulgação do Resultado do Processo Seletivo 13/03/2019 
Matrícula (1ª chamada – para candidatos aprovados no limite das vagas) 14/03/2019 
Matrícula (2ª chamada – para candidatos suplentes convocados) 15/03/2019 
Início das aulas 20/03/2019 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação ou divulgação dos atos 
pertinentes ao processo seletivo de que trata este Edital.  

 

PUBLIQUE-SE. 
 

 

Maringá, 19 de fevereiro de 2019. 
 

 

 

Profª Drª Simone Letícia Raimundini Sanches 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 


