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EDITAL Nº 001/2020 – PCO 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS NÃO-REGULARES 
MESTRADO (1º Semestre de 2020) 

 

 

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 2020. 
 

1  DO OBJETO 

 

Estarão abertas, no período de 02/03/2020 a 17/03/2020 as inscrições para o preenchimento de 

até 05 (cinco) vagas por disciplina, como alunos NÃO-REGULARES, do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis, para o 1º semestre do ano letivo de 2020, para as disciplinas: 

 

1. Didática no Ensino Superior. 

Professora Responsável: Drª Joyce Menezes da Fonseca Tonin 

Dia/Horário de oferta: Quartas-feiras, das 08h00 às 11h30min. 

Ementa: Esta disciplina coloca em discussão a educação superior e a profissionalização 

do professor universitário. As dimensões do processo didático e do ensino-

aprendizagem: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar; o currículo e as 

estratégias e métodos de ensino; o aprendiz adulto; as múltiplas inteligências e 

as competências profissionais do professor são temas priorizados por ela. 

2. Contabilidade Social e Ambiental. 

Professora Responsável: Drª Marguit Neumann 

Dia/Horário de oferta: Quartas-feiras, das 14h00 às 17h30min. 

Ementa: Conceitos e aplicações sobre: Contabilidade ambiental; Responsabilidade 

Social e Sustentabilidade; Gestão ambiental e Sistema de Gestão Ambiental, 

Relatórios socioambientais e indicadores. 

3. Tópicos Contemporâneos em Controladoria. 

Professor Responsável: Dr. Valter da Silva Faia 

Dia/Horário de oferta: Quintas-feiras, das 08h00 às 11h30min. 

Ementa: Disciplina que visa tratar de temas emergentes e relevantes em Controladoria 

e, portanto, com conteúdo variável. 

 

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. 
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2  DAS INSCRIÇÕES 

 

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, no dia 18 de 

março de 2020, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30. 

 

Para tanto, a partir de 02/03/2020, 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 no site acima citado. 

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

Complementar de Inscrição para Aluno Não-Regular (Anexo A) e também 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 

Stricto Sensu 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 do site; 

2) Formulário Complementar da Inscrição (Anexo A e também disponível da Caixa de 

Informações do Sistema de Inscrição Online); 

3) Uma foto 3x4 recente (que deverá ser colada na ficha de Inscrição); 

4) Cópia do Registro de Nascimento ou Casamento; 

5) Cópia do RG e CPF;  

6) Cópia do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC (trazer original também); 

7) Cópia do Histórico Escolar da Graduação (trazer original também); 

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 01/01/2017 a 31/12/2019. Conteúdo anterior a esse período não será 

considerado, portanto, não é necessário anexar comprovações.  

 

 

.../ 
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9) Comprovante ORIGINAL de recolhimento da Taxa de Inscrição no valor de R$150,00 (cento 

e cinquenta reais). 

Alunos regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UEM, estão dispensados de recolher a Taxa de Inscrição; 

10) Para alunos matriculados em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEM, anexar 

também: 

• Declaração de matrícula como Aluno Regular do Programa de Pós-Graduação que 

está cursando; 

• Carta de Recomendação do Professor Orientador do aluno, com justificativa; 

• Histórico Escolar do Programa. 

 

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. 

 

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 e da Ficha 

Complementar. 
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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 02/03/2020 

Encerramento das inscrições 17/03/2020 

Entrega da documentação 18/03/2020 

Divulgação da homologação das inscrições 19/03/2020 

Análise da documentação 20 a 25/03/2020 

Divulgação do Resultado do Processo Seletivo 27/03/2020 

Matrícula (1ª chamada – para candidatos aprovados no limite das vagas) 30/03/2020 

Matrícula (2ª chamada – para candidatos suplentes convocados) 31/03/2020 

Início das aulas 01/04/2020 

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, 26 de fevereiro de 2020. 

 

 

Profª Drª Simone Letícia Raimundini Sanches 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
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ANEXO A 

PROCESSO SELETIVO - ALUNO NÃO-REGULAR - 1/2020  

FICHA COMPLEMENTAR 
 

 

Disciplina escolhida: ___________________________________________________________ 

Professor(a): __________________________________________________________________ 

 

NOME:  

SEXO: (   ) M   (   ) F 
DATA NASCIMENTO 

______/______/_____  

ESTADO CIVIL: 

 

 

E-mail: 

 

________________________________________________ 

 

Telefone 

Celular: _______________________________ 

Residencial: ____________________________ 

Comercial: _____________________________ 

 

Esta inscrição refere-se à: (    ) Candidato(a) Externo(a) 

(    ) Aluno(a) Regular de Programa Stricto Sensu da UEM 

JÁ CURSOU, OU ESTÁ CURSANDO, DISCIPLINA(S) COMO ALUNO NÃO-REGULAR NO PCO? 

(     )  SIM          (     ) NÃO 

Em caso afirmativo, quais? 

Disciplina 1:  Sem/Ano: 

 

Disciplina 2:  Sem/Ano: 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA:  

CURSO DE GRADUAÇÃO: _______________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: __________________________________________________________________________ 

ANO DE CONCLUSÃO: ___________ 
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Formação do Curso de MESTRADO (em caso de título de Mestre): 

Programa: 

Instituição:  

 

Ano de Conclusão:  

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

RUA/AVENIDA/Nº: __________________________________________________________ 

BAIRRO: ________________________________________ 

CEP/CIDADE/ESTADO: ______________________________________________________ 

 

ATIVIDADE COMERCIAL ATUAL:  

EMPRESA: ________________________________________________________________ 

RUA/AVENIDA/Nº: _________________________________________________________ 

BAIRRO: __________________________________________________________________ 

CEP/CIDADE/ESTADO: _____________________________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________________________ 

 

Por que deseja cursar esta disciplina? (Caso seja necessário utilize o verso) 
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Qual seu projeto de vida? (Caso seja necessário utilize o verso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os 

critérios adotados pela instituição para avaliá-lo, conforme regulamento do Programa e publicação 

do Edital pertinente a este Processo Seletivo, que em caso de cursar disciplinas de pós-graduação 

nesta Universidade, me comprometerei a cumprir fielmente seus regulamentos e os do Curso de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis. 

 

Maringá, _____ de _________________ de 2020 

 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato 


