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EDITAL Nº 006/2020 – PCO 
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS NÃO-REGULARES 

MESTRADO (2º Semestre de 2020) 
 

 

CERTIDÃO 
 

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

__________________________________ 
Secretaria 

 
 

 

A Profa. Dra. Simone Leticia 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, 2º semestre de 2020. 

  

1  DO OBJETO 
 
Estarão abertas, no período de 03/08/2020 a 12/08/2020, as inscrições para o preenchimento de 
vagas como alunos NÃO-REGULARES, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis, para o 2º semestre do ano letivo de 2020. Serão ofertadas o limite de até 5 (cinco) 
vagas para as seguintes disciplinas: 
 
1. Contabilidade e Novos Modelos de Negócio1 

Professoras Responsáveis: Dra. Simone Leticia Raimundini Sanches 
                                          Dra. Luísa Cagica Carvalho 
     Dra. Inna Sousa Paiva 
Dia/Horário de oferta: 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 22 de setembro, das 08h30 às 13h30min. 
Ementa: Contabilidade e relato financeiro como linguagem para negócios. Modelos de 

Negócio em Contabilidade. Economia Circular. Economia Digital. 
 

2. Controle Gerencial 
Professora Responsável: Dra. Kelly Cristina Mucio Marques 
Dia/Horário de oferta: Terças-feiras, das 14h00 às 17h30min. 
Ementa: Estudo avançado das práticas relacionadas ao controle gerencial, abordando desde 

elementos históricos até o estado da arte, no contexto nacional e internacional. 
 

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 disciplinas contempladas neste edital serão ofertadas na forma remota e síncronas por 
meio de vídeo chamadas pela plataforma Google Meet.  Aos candidatos a aluno não regular 
será permitido se inscrever em mais de uma disciplina para fins de processo seletivo, mas se aprovado, 
poderá matricular-se em, apenas, uma disciplina por semestre.  

 

 
1Disciplina ofertada de forma concentrada. Adicionalmente às aulas, haverá 20 horas/aulas de atividades de 
campo, planejadas e realizadas pelo aluno.  
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2  DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas, a partir de 03/08/2020, através do Sistema de Inscrição Online 
da UEM, no site http://npd.uem.br/sgipos.  
 
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 disponível na 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; 
7) Cópia 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 01/08/2017 a 31/07/2020. Conteúdo anterior a esse período não será 
considerado, portanto, não é necessário anexar comprovações.  

9) Comprovante de recolhimento da Taxa de Inscrição.  
Obs: 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 outros 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.  
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Os documentos nos itens 1 a 10 deverão ser digitalizados e entregues via e-mail em arquivo 
no formato PDF e numerados e ordem apresentada acima, até às 12h do dia 13 de agosto 
de 2020. 
 

O e-mail para entrega é sec-pco@uem.br com o seguinte assunto: “Inscrição Edital 006/2020-
PCO". 

 

O registro definitivo de inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à formação 
acadêmica e apresentação integral dos documentos solicitados, o qual será devidamente 
registrado em Edital de Homologação das Inscrições que estará disponível no site do PCO no 
dia 14 de agosto de 2020. 
 
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. 

IMPORTANTE: 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; 
iii) Análise do histórico escolar da graduação; 
iv) Entrevista on-line, apenas para os inscritos na disciplina Contabilidade e Novos 

Modelos de Negócio. 
 

Os candidatos inscritos para a disciplina Contabilidade e Novos Modelos de Negócio, que 
tiverem suas inscrições homologadas, deverão participar de entrevista on-line com a professora 
Dra. Simone Leticia Raimundini Sanches, no dia 18/08/2020, a partir das 14:00h. Os horários 
e o link para as entrevistas serão publicados no Edital de homologação das inscrições. O não 
comparecimento no dia/horário agendados implicará na imediata desclassificação do candidato. 
 
Não caberá recurso formal ao resultado da seleção para este edital. 
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4  CRONOGRAMA 
 
Este processo de seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

 
Início do período das Inscrições 03/08/2020 
Encerramento das inscrições 12/08/2020 
Entrega da documentação (até as 12h), por e-mail 13/08/2020 
Divulgação da homologação das inscrições 14/08/2020 
Análise das inscrições e entrevistas 17 a 21/08/2020 
Divulgação do Resultado do Processo Seletivo 24/08/2020 
Matrícula (1ª chamada – para candidatos aprovados no limite das vagas) 27/08/2020 
Matrícula (2ª chamada – para candidatos suplentes convocados) 28/08/2020 
Início das aulas 31/08/2020 

 
É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação ou divulgação dos atos 
pertinentes ao processo seletivo de que trata este Edital.  
 
Para a matrícula, será agendado um horário individual para a entrega pessoal dos documentos, 
o qual constará no Edital final dos aprovados. 
 
 
 

Comissão para Processos Seletivos do PCO 
Prof. Dr. Valter da Silva Faia  

Prof. Dra. Joyce Menezes da Fonseca Tonin  
Profa. Dra. Marguit Neumann 

Prof. Dr. Romildo de Oliveira Moraes 
Profa. Dra. Simone Leticia Raimundini Sanches 

 
 
 
PUBLIQUE-SE. 

 
 

Maringá, 24 de julho de 2020. 
 

 
 

 

Profa. Dra. Simone Leticia Raimundini Sanches 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis   
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ANEXO A  

PROCESSO SELETIVO - ALUNO NÃO-REGULAR - 2/2020  
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: ___________ 

 

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: _____________________________________________________________________ 
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Responda as perguntas abaixo: 
 

1) Por que você deseja cursar uma disciplina na opção de aluno não regular no PCO? 
Como a conclusão de uma disciplina na pós-graduação stricto sensu pode contribuir 
com o seu projeto de vida e/ou de carreira? 
R: 
 

 
 

2) Justifique a sua escolha pela disciplina a ser cursada. Quais as contribuições dela 
para os seus planos de estudo, pesquisas e de trabalho?  
R: 
 

 
 

3) Você possui alguma experiência com atividades de pesquisa? Se sim, descreva de 
forma breve a sua experiência e os resultados desta atividade para a sua carreira 
profissional. 
R: 
 

 
 

4) Como você pretende conciliar as atividades de ensino da disciplina com as suas 
atividades diárias destinadas a família, questões pessoais e trabalho? 
R: 
 

 
 

5) Assinale o seu grau de proficiência na leitura de textos publicados na língua inglesa: 
 

(   )Nenhum    (   )Baixo    (   )Regular    (   )Bom    (   )Muito bom 
 

 
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 


