Universidade Estadual de Maringá
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

= EDITAL Nº 008/2021-PEM =
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Maringá,
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

COMUNICA a abertura das inscrições para ALUNOS NÃO
REGULARES para o primeiro semestre de 2021 do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica da Universidade Estadual de Maringá.
1. DAS VAGAS
Serão ofertadas 10 (dez) vagas por disciplina para alunos não regulares.
Caso o número de inscritos exceda o número de vagas ofertadas, serão contemplados
primeiro os candidatos com formação em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia
Aeronáutica, Engenharia Mecatrônica ou de Controle e Automação, Engenharia Química,
Engenharia de Energia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo,
Química, Matemática ou Física.
As disciplinas só podem acontecer mediante a matrícula de, pelo menos, um aluno regular.
Caso não seja ofertada por esse motivo, os alunos não regulares matriculados serão informados e
orientados acerca dos procedimentos pertinentes.
As disciplinas ofertadas e o horário de aulas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica para o primeiro semestre/2021 estão disponíveis em http://www.pem.uem.br/disciplinas.
2. DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
As inscrições serão aceitas por email ou pessoalmente na Secretaria do PEM, mediante a
entrega do formulário de inscrição online, devidamente preenchida e assinada, juntamente com a
documentação necessária digitalizada descrita no item 2.1 deste edital.
Período da inscrição online e matrícula: 31/03 até às 23h59 do dia 05/04/2021
Local de matrícula: exclusivamente pelo email sec-pem@uem.br
Assunto: INSCRIÇÃO NÃO REGULAR PEM 1/2021
a) O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas nos formulários de
inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do documento.
b) Sob nenhuma hipótese será devolvido o valor da inscrição.
2.1 – Documentos exigidos
a) Formulário de inscrição online disponível em https://www.npd.uem.br/sgipos, devidamente
preenchido e assinado, com foto recente;
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b) CADASTRO PEM (Anexo I deste edital), devidamente preenchido e assinado;
c) Documentos pessoais: Cédula de Identidade; CPF; Certidão de Nascimento ou Casamento, Título
de Eleitor, Documento Militar (se masculino).
d) Diploma do Curso de Graduação.
I- No caso da falta do diploma, Certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou documento
oficial da instituição de ensino superior que comprove que o candidato terá concluído o Curso de
Graduação até a data de matrícula, acompanhado do formulário “Matrícula Provisória – Diploma
Pendente” disponível em http://www.pem.uem.br/formularios - aluno.
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação.
f) Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) atualizado.
g) Se estrangeiro, documento provisório de identidade de estrangeiro.
h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição para o processo seletivo, conforme item 2.2
deste Edital.
i) Formulário de matrícula, devidamente preenchido e assinado (Anexo II deste edital). O Horário
das disciplinas do semestre 1/2021 do PEM está disponível em: http://www.pem.uem.br/disciplinas
j) Para alunos do 5º dos cursos de graduação da UEM: declaração de provável formando
emitida pelo DAA/UEM.
Todos os documentos citados, no item 2.1 são obrigatórios para a homologação das
inscrições e efetivação da matrícula.
2.2 – Taxa de inscrição
A taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais) deverá ser paga por
meio de boleto bancário a ser gerado após o preenchimento da ficha de inscrição disponível em
https://www.npd.uem.br/sgipos .
O comprovante de pagamento deverá ser enviado juntamente com os documentos de
inscrição. A matrícula está condicionada à confirmação do pagamento pelo sistema da UEM.
2.2.1 Alunos de outros Programas de Pós-Graduação da UEM
Os alunos regularmente matriculados em outros Programas de Pós-Graduação da UEM terão
a taxa de inscrição isenta, mediante apresentação de declaração de matrícula como aluno regular do
Programa referente ao semestre 1/2021.
2.2.2 Alunos do 5º ano dos cursos de graduação da UEM
Os alunos regularmente matriculados no 5º ano de cursos de graduação da UEM terão a taxa
de inscrição isenta, mediante apresentação da declaração de provável formando emitida pelo
DAA/UEM.
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3. CALENDÁRIO 1/2021-PEM
EVENTO
Início do semestre 1/2020
Inclusão e cancelamento de disciplinas

DATA
12/04/2021
10/05/2021

Término do semestre

Data a ser definida*

*Considerando a situação de pandemia e referentes decretos que afetam as atividades acadêmicas, a data será definida
pelo Conselho Acadêmico do PEM

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os candidatos matriculados como alunos Não Regulares no PEM deverão atender às normas
e regras do Programa bem como horários de aula e avaliações.
O PEM segue as normativas da UEM no que diz respeito às medidas restritivas
referentes à pandemia do Covid-19, portanto, as aulas do semestre 1/2021 serão ministradas
remotamente.
A secretaria não se responsabilizará por informações improcedentes de outras fontes.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Acadêmico do Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica.
Qualquer dúvida deverá ser enviada por e-mail para sec-pem@uem.br. Não serão
esclarecidas dúvidas por telefone. Outras informações: www.pem.uem.br.

PUBLIQUE-SE.
Maringá, 31 de março de 2021.

Prof. Dr. Cid Marcos Gonçalves Andrade
Coordenador do PEM
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ANEXO I – Edital nº 008/2021-PEM
CADASTRO PEM
Candidato a: [

] ALUNO REGULAR

[

]

ALUNO NÃO-REGULAR

NOME COMPLETO:
DADOS PESSOAIS:
Data de nascimento:
CPF
RG
PIS

Cidade/Estado:
Órgão expedidor:
Nome da mãe:

Data expedição:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
Rua

Nº

Cidade

UF

E-mail
DATA:

Bairro
DDD – Telefone
DDD - Celular

ASSINATURA:
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ANEXO II - Edital nº 008/2021-PEM

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA – NÃO REGULAR
Semestre/Ano

Nome do aluno
Endereço Residencial
CEP

Cidade
Fone

UF

Celular

E-mail

Disciplinas
Letra / Código

Nome da disciplina

CH

Cred

Total de créditos

Maringá,

de

Assinatura do aluno
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