
 

Universidade Estadual de Maringá 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PISCICULTURA: SANIDADE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO N° 01/2018 
SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PISCICULTURA: 

SANIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 
 
 

A profa. Dra Alessandra Valéria de Oliveira, coordenadora do Curso de 

Especialização em Piscicultura: sanidade e desenvolvimento sustentável, modalidade a 

distância, da Universidade Estadual de Maringá, torna pública a abertura das inscrições para 

seleção de candidatos ao referido curso. 

 

I – Serão oferecidas 120 vagas para o Curso de Especialização em Piscicultura: sanidade e 

desenvolvimento sustentável. A turma 2018 somente será aberta, caso haja no mínimo 65 

alunos inscritos. 

a) A inscrição para seleção ao curso de especialização deverá ser realizada no site 

pelo link: https://npd.uem.br/sgipos/ no período de 15/01/2018 a 18/02/2018; 

b) Após a inscrição no site, o candidato deve imprimir e enviar a ficha de inscrição 

juntamente com os documentos que constam no item III desse edital, para a secretaria 

do curso. 

c) A documentação poderá ser enviada pelo correio via Sedex para o seguinte 

endereço: Universidade Estadual de Maringá, Especialização em Piscicultura: 

sanidade e desenvolvimento sustentável. Av. Colombo, nº 5.790, Jardim Universitário 

Nupélia – Bloco G90, sala 105-A. CEP: 87020-900, Maringá, PR. Ou se preferir, o 

candidato poderá entregar pessoalmente no mesmo endereço; 

d) A documentação deverá ser postada até 18/02/2018. 

 



II - Poderão inscrever-se para a seleção do curso de especialização, graduados e 

graduandos em Aquicultura, Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia, Ciências 

Biológicas, Farmácia, Bioquímica, Tecnologia de Alimentos e áreas afins. 

 

a) Candidatos de áreas afins terão seus pedidos de inscrição analisados pela 

coordenação do curso, caso a caso. 

 

III -  O candidato, ao inscrever-se para o processo de seleção, deverá enviar os seguintes 

documentos autenticados em cartório: 

a) Ficha de inscrição impressa 

b) Curriculum vitae impresso ou link para o Currículo na plataforma Lattes do CNPq  

c) Fotocópia do Diploma de Graduação ou certificado de conclusão com data de colação 

de grau; 

d) Fotocópia do Histórico Escolar da graduação; 

e) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

f) Fotocópia da Cédula de Identidade e CPF; 

g) 2 fotos 3x4 (recentes). 

 

IV - Encerrado o prazo de inscrição, a documentação será analisada pela Comissão de 

Seleção do curso para seleção. A seleção será realizada pela análise dos documentos e 

pela ordem de chegada da documentação na UEM. A relação das inscrições homologadas 

será publicada no site http://portal.nead.uem.br/pos/piscicultura até o dia 25/02/2018. A 

documentação dos candidatos não selecionados poderá ser retirada na secretaria, num 

prazo de 30 dias. 

V - Somente poderão matricular-se, os candidatos que tiverem suas inscrições 

homologadas. 

VI – Os alunos selecionados deverão pagar a taxa de matrícula no período de 26/02/2018 a 

09/03/2018. Após o pagamento os documentos serão enviados ao DAA (Diretório de 

Assuntos Acadêmicos) para efetivação da matrícula. 

VII – As aulas terão início em março de 2018.  

VIII - Não caberá recurso em nenhuma instância da decisão final sobre o processo de 

seleção após a homologação pela Comissão de Seleção, que será realizada anteriormente 

à matrícula.  



IX – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Acadêmico /Comissão de Seleção 

do Curso de Especialização em Piscicultura: sanidade e desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 Maringá, 12 de janeiro de 2018 

 

 

 

 

 

(Original assinado por) 

Dra Alessandra Valéria de Oliveira 
Coordenadora do Curso de Especialização em Piscicultura: 

Sanidade e desenvolvimento sustentável 


